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Przyjechali do Mikstatu, by
wspólnie z innymi obchodziü Dni
Ziemi Mikstackiej. PrzecieĪ mieszkali tu tyle lat... Dopiero rok temu
wyprowadzili siĊ do Poznania. Lubili przyjeĪdĪaü w swoje rodzinne
strony, do domu, który wciąĪ na
nich czekaá. Nikomu nie przeszáo
nawet przez myĞl, Īe tak dobrze za-

powiadający siĊ weekend przyniesie
ogromną tragediĊ...
Byáa sobota (10 czerwca), kilka minut po godzinie 12.00. Jadąca
z Mikstatu w kierunku Ostrzeszowa
toyota avensis, którą podróĪowaáo
maáĪeĔstwo, w Komorowie zderzyáa
siĊ czoáowo z jadącym z przeciwka
volkswagenem passatem.

i doprowadziá do czoáowego zderzenia
z toyotą avensis, którą kierowaá 53-letni
mieszkaniec Mikstatu - mówi Ewa Jakubowska, rzecznik policji. - W wyniku
zderzenia Ğmierü poniosáa 52-letnia
pasaĪerka toyoty.
MąĪ kobiety zostaá przewieziony
do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

- Pacjent jest w stanie ogólnym
Ğrednim, przebywa na oddziale traumatologii narządu ruchu, czeka go
operacja - podaje Joanna Pawlaczyk
z ostrowskiego szpitala.
DokoĔczenie na str. 3.

Okazaáo siĊ, Īe zawiniá máody
kierowca passata... Licznik jego samochodu zatrzymaá siĊ na 150km/h.
Cháopak byá pijany. Miaá ponad 2,5
promila alkoholu we krwi. Kierowaá
samochodem, nie mając uprawnieĔ.
PasaĪerka toyoty zginĊáa na miejscu.
- 20-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów na prostym odcinku drogi
zjechaá nagle na przeciwny pas jezdni

WYSADZILI BANKOMAT I UCIEKLI Z PIENIĉDZMI
To juĪ drugie takie zdarzenie
w naszej okolicy na przestrzeni
szeĞciu miesiĊcy.
W grudniu ubiegáego roku záodzieje wáamali siĊ do bankomatu
w Czajkowie i ukradli 60 tysiĊcy záotych. Tym razem sprawcy podáoĪyli
áadunek wybuchowy pod bankomat
Banku Spóádzielczego w MiĊdzyborzu. Skradli kasetkĊ z pieniĊdzmi
i uciekli. Byáo w niej ok.
20 tysiĊcy záotych.
Do skoku na bankomat doszáo 6 czerwca,
pomiĊdzy godziną 2.00
a 3.00 w nocy. Sprawcy
dostali siĊ do zabezpieczonych w urządzeniu
kasetek z pieniĊdzmi
dziĊki áadunkom wybuchowym.
Sposób dziaáania rabusiów Ğwiadczy o tym,
Īe byli to profesjonaliĞci.
Moc áadunku byáa odpowiednio wymierzona
i nie doszáo do szkód
w sąsiednich budynkach. Bandyci mogli teĪ
obserwowaü okolicĊ od
dáuĪszego czasu - donosi
portal mojaolesnica.pl.

MieszkaĔców MiĊdzyborza obudziáa eksplozja. Niektórzy twierdzą, Īe po
wybuchu na miejscu widzieli oklejone
folią auto - najprawdopodobniej typu
suv lub minivan - które jechaáo w stronĊ
Zielonki. Czy to wáaĞnie tym samochodem poruszali siĊ záodzieje?
- Policjanci intensywnie dziaáają
w celu zatrzymania sprawców - mówi

Aleksandra Pieprzycka z KPP w OleĞnicy.
WstĊpne ustalenia pracujących na
miejscu sáuĪb wykazaáy, Īe konstrukcja
budynku nie zostaáa naruszona. StraĪacy musieli jednak rozebraü przybudówkĊ, w której znajdowaáo siĊ urządzenie.
Placówka banku bĊdzie tymczasowo
dziaáaü w budynku urzĊdu gminy.
A. à.
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Moc 0,65 kW/0,9 KM
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CiĊĪar 4,2 kg2)
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STIHL FS 55
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Moc: 0,75 kW/1,0 KM
+ Mo
CiĊĪar 5,1 kg
CiĊ
2)

Silni 2-MIX
Silnik
Uchwyt obwiedniowy
Uchw
Gáowica Īyákowa AC
Gáow
C5-2
Pas noĞny
2) ciĊĪar bez paliwa, narzĊdzia tnącego i osáony

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

fot. Facebook - Miasto i Gmina MiĊdzybórz

Siln 2-MIX
Silnik
Uchwyt oburĊcznyy
Uc
Gá
Gáowica Īyákowa
AC 25-2
Pas noĞny

STIHL FS 87
STIH
Moc: 0,95 kW/1,3 KM
CiĊĪar 5,6 kg2)
CiĊĪa

+

Silnik 4-MIX
Uchwyt oburĊczny
Uchw
Gáow
Gáowica Īyákowa AC 25-2
System antywibracyjny
Szelki

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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

Szanowna Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”

red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

DYREKTOR ZàOĩYàA
REZYGNACJĉ
Dyrektor Przedszkola nr 5
w Ostrzeszowie kilka dni temu
záoĪyáa na rĊce burmistrza pismo
z rezygnacją z zajmowanego stanowiska.
- Nie miaáem wyjĞcia i rezygnacjĊ musiaáem przyjąü - powiedziaá
w rozmowie z nami burmistrz Mariusz Witek.
W przedszkolu ogáoszono konkurs na stanowisko nowego dyrektora.
Nie jest tajemnicą, Īe w Przedszkolu nr 5 od dáuĪszego czasu trwa
konflikt pomiĊdzy panią dyrektor
a niektórymi nauczycielkami. W paĨdzierniku ubiegáego roku na áamach
naszej gazety ukazaá siĊ artykuá, w którym przedszkolanki oskarĪyáy swoją
zwierzchniczkĊ o stosowanie wobec
nich mobbingu. Sprawa tra¿áa do prokuratury. W placówce przeprowadzone
zostaáy liczne kontrole, m.in. przez
PaĔstwową InspekcjĊ Pracy, Kuratorium OĞwiaty. We wszystko wáączyá
siĊ równieĪ burmistrz.
- JakiĞ czas temu odbyáo siĊ
u mnie spotkanie, które miaáo na celu
pogodzenie obu stron - mówi M. Witek.
- DeklaracjĊ pomocy záoĪyli równieĪ
przedstawiciele Związku „SolidarnoĞü”,
a takĪe Związku Nauczycielstwa Polskiego. ChcieliĞmy tĊ sprawĊ jakoĞ
rozstrzygnąü, zastanowiü siĊ nad tym,
co poprawiü. Kolejne spotkanie zaplanowane byáo na 16 czerwca, jednak
kilka dni temu na moje biurko wpáynĊáa
rezygnacja pani dyrektor. Nie musi ona

niczego uzasadniaü. Przyjąáem jej decyzjĊ., To, czy w związku z faktem, Īe
pani dyrektor odchodzi, wnioskodawczynie siĊ teraz wycofają, nie zaleĪy
juĪ ode mnie - dodaá.
Sprawa o mobbing nie znalazáa
swojego ¿naáu w sądzie, poniewaĪ
prokuratura umorzyáa Ğledztwo.
A. àawicka

Kilka lat temu poruszaáam
temat skutków zabaw na wolnym powietrzu w centrum wsi
Czajków (miasteczku) - áamanie páotów, zdejmowanie bram,
áamanie i odwracanie znaków drogowych - „hulaj dusza, piekáa nie ma”. Bijatyki, narkotyki… Tak
siĊ bawi máodzieĪ - nasza cudowna máodzieĪ. Zabawy
wracają, temat teĪ. MieszkaĔcy nie Ğpią - zakáóca siĊ
ciszĊ nocną, bo muzykĊ sáychaü z odlegáoĞci ok. dwóch
kilometrów. Oprócz tego pilnują swoich posesji i bram,
bo inaczej muszą na drugi dzieĔ szukaü ich po okolicy,
robiü remonty, naprawiaü ogrodzenia swoich posesji,
sprzątaü …
Zero ochrony, policji. Zabawy po godz. 23 na ciemnym stadionie - wyáączone Ğwiatáo, brak monitoringu,
sáaba, wáaĞciwie Īadna, ochrona.
PoniewaĪ szanowna Policja utrzymywana jest z moich (naszych) podatków, mamy prawo Īądaü ochrony,

Podziċkowanie
dla Pana Burmistrza
Zenona Cegây, radnej Pani
Krystyny Trzeciak oraz wszystkich,
którzy przyczynili siċ do wykonania
nowej nawierzchni asfaltowej drogi
w miejscowoğci
Chlewo - Huby Maâe
Wdziċczni mieszkaĕcy

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
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bezpieczeĔstwa. Nie moĪe byü zmowy z p. wójtem - z „panem na wáoĞciach”. 15 minut jedzie siĊ z Grabowa do Czajkowa - wystarczy od czasu do czasu tu
przyjechaü, postawiü radiowóz, postaü, popatrzeü, co
siĊ dzieje. Ale tu policjanta nie uĞwiadczysz. JeĞli policjanci nie zaczną nas chroniü, to tzw. statystyki bĊdą im
spadaü. A jeĞli chcecie byü rĊka w rĊkĊ z p. wójtem to
trudno - bĊdziecie musieli pisaü protokoáy (przed czym
siĊ bardzo bronicie). Moja teczka jest coraz grubsza,
bo co mi pozostaáo - zbieraü papierki i „wyceniaü” swoje
mienie. BĊdĊ to robiü i pisaü do gazet i p. wojewody,
bo páoty miaáam poáamane okoáo 20 razy. Nie wykryto
sprawców. Naprawiam sama, niekiedy pomagają mi
bezrobotni lub pan stolarz robi przĊsáa, za które muszĊ
páaciü ze swojej skromnej, nauczycielskiej emerytury.
Pozdrawiam
Maria Danuta Gmerek,
która swoje máode lata steraáa dla Ojczyzny
i… jeszcze Īyje. Tak wygląda staroĞü w Czajkowie
i takie jest podziĊkowanie.

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO TRÓJMIASTA, GDAēSK,
GDYNIA, SOPOT
SOBOTA, 1 LIPCA BR.
KOSZT 120 Zà

WYCIECZKA DO NAJWIĉKSZEGO
PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA
W ZATORZE KOàO OĝWIĉCIMIA
SOBOTA, 8 LIPCA BR.

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

KOSZT 80 Zà PLUS BILET WSTĉPU
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW,
KS. LESZEK WOJTASIK,
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

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
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APTEKI
Plan dyİurów

„W Rynku” - od 12.06 do 18.06, tel. 730-04-72
„Drofarm” ul. Kolejowa - od 19.06 do 25.06, tel. 724-20-40
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
15-latek za kierownicą
ciągnika
Wieczorem, 7 czerwca w Siedlikowie policjanci zatrzymali do kontroli
ciągnik rolniczy. Okazaáo siĊ, Īe ursusem kieruje 15-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów, który nie ma prawa jazdy.
Funkcjonariusze grzywną ukarali
krewnego cháopaka za to, Īe pozwoliá mu
kierowaü traktorem. A 15-latek bĊdzie
teraz táumaczyü siĊ przed sądem.

Ostra jazda
w zabudowanym
9 czerwca, po godz. 9.00 w Tokarzewie policjanci zatrzymali do kontroli kierującego peugeotem partnerem. 23-letni
mieszkaniec gminy Ostrzeszów jechaá
w terenie zabudowanym z prĊdkoĞcią
115km/h.
Tego samego dnia w Starej KuĨnicy
69-letni mieszkaniec powiatu kĊpiĔskiego, kierując audi, przekroczyá dopuszczalną prĊdkoĞü o 59km/h.
MĊĪczyĨni stracili prawo jazdy.

NoĪownik juĪ w areszcie
MĊĪczyzna, który ugodziá noĪem
37-letniego mieszkaĔca gminy Grabów, najbliĪsze trzy miesiące spĊdzi

997

w areszcie. Taką decyzjĊ wydaá Sąd
Rejonowy w Ostrzeszowie.
Do zdarzenia doszáo 4 czerwca
przed jednym ze sklepów w centrum
Grabowa nad Prosną. 35-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego napadá na
mĊĪczyznĊ wychodzącego ze sklepu.
Najpierw rozpyliá w jego kierunku gaz,
a po chwili wyjąá z kieszeni nóĪ i dwukrotnie ugodziá 37-latka w plecy.
Okazuje siĊ, Īe mĊĪczyzna byá juĪ
wczeĞniej karany za inne przestĊpstwa,
w tym za przemoc wobec swojej rodziny.

ZNISZCZYâ įYCIE
INNYM I SOBIE

NietrzeĨwy sprawcą kolizji
w Szklarce
Jazda pod wpáywem alkoholu
i niezachowanie bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego samochodu byáy przyczyną kolizji, do
której doszáo 6 czerwca w Szklarce
Przygodzickiej.
Sprawcą zdarzenia okazaá siĊ
28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Kierując fordem fokusem,
mĊĪczyzna nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od jadącego przed nim
volkswagena passata, którym kierowaá
30-letni mieszkaniec Konina, i najechaá
na jego tyá. Okazaáo siĊ, Īe 28-latek byá
pod wpáywem alkoholu (prawie 1 promil).

DokoĔczenie ze str. 1.
Sprawca nie doznaá wiĊkszych
obraĪeĔ. W ostrzeszowskim szpitalu

Przewróciáa siĊ
na skuterze

pobrano od niego krew do badania
na obecnoĞü Ğrodków odurzających.
Jeszcze tego samego dnia tra¿á do
policyjnego aresztu.
Nieo¿cjalnie dowiedzieliĞmy siĊ,
Īe 20-latek miaá wczeĞniej problemy
z narkotykami. W sobotnie przedpoáudnie przyjechaá do domu z kolegą. Ten,
widząc, Īe mĊĪczyzna ledwo trzyma

siĊ na nogach,
oddaá kluczyki
do samochodu
jego babci. Niestety, 20-latek
i tak zabraá je
i wsiadá za kóáko... Zatrzymaá
siĊ pod sklepem
w Siedlikowie.
Tu próbowano
uniemoĪliwiü
mu jazdĊ, ale
i tym razem to
siĊ nie udaáo...
20-letni Andrzej
z piskiem opon
ruszyá w kierunku
Mikstatu, przejechaá dwa, moĪe
trzy kilometry...
Byü moĪe
zabrakáo kilku
minut, by policja udaremniáa mu dalszą jazdĊ.
Byü moĪe...
Máody czáowiek zniszczyá Īycie
innych, ale i swoje. W niedzielĊ miaá
wyjeĪdĪaü do pracy do Holandii.
A. àawicka
fot. R. Pala

Ponad trzy promile i bez uprawnieĔ

Do tego zdarzenia doszáo w samo poáudnie, 6 czerwca,
na Rynku w Mikstacie.
Kierująca skuterem, 63-letnia mieszkanka gminy Mikstat,
nie dostosowaáa prĊdkoĞci do warunków panujących na

drodze, w wyniku czego przewróciáa siĊ na jezdniĊ i doznaáa
obraĪeĔ ciaáa. Pomocy udzielili jej straĪacy oraz ratownicy
medyczni. A policjanci… wrĊczyli jej mandat.

fot. KPP Ostrzeszów

Jedenastka w remoncie
Prace prowadzone są na odcinku w kierunku Ostrowa. Trzeba liczyü siĊ
z utrudnieniami - „wahadeáka” zmniejszają przepustowoĞü naszej krajówki.

STRAĒ

Nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków panujących na drodze, zjechaá na
pobocze i uderzyá w páot prywatnej posesji. A wszystko dltago, Īe byá w sztok
pijany i nie miaá prawa jazdy. Mowa o 37-letnim mieszkaĔcu powiatu kĊpiĔskiego,
który za swój „wystĊpek” odpowie przed sądem.
Do zdarzenia doszáo w nocy, 11 czerwca, w Marcinkach. Jak siĊ okazaáo,
kierujący fordem mĊĪczyzna miaá ponad trzy promile alkoholu.
37-latek odniósá obraĪenia, zostaá przewieziony do ostrzeszowskiego szpitala.

Pustaki na „11”

998

PoĪar komory
silnika w busie
9 czerwca w Bukownicy paliá siĊ
samochód marki Mercedes Vito. W akcji
gaĞniczej braáy udziaá dwa zastĊpy.
Straty oszacowano na ok. 10000 zá.

8 czerwca straĪacy usunĊli pozostaáoĞci po pustakach, rozrzuconych na „11” w Ostrzeszowie.

30 arów poszycia
W czwartek trzy zastĊpy gasiáy
poĪar poszycia leĞnego (30 arów)
w Ostrzeszowie-Pustkowiu.
Szczepienia przeciw wĞciekliĨnie
odbĊdą siĊ w Ostrzeszowie
w dniach:
23.06.2017r.
w godzinach 16.00-18.00,
24.06.2017r.
w godzinach 12.00-14.00.
Gabinet weterynaryjny
ul. Ğw. Mikoáaja 18.

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
 Obustronny wzór drewna
 Nie wymagajð
malowania
 Nie gnijð
 âatwe w obróbce

Nasze sztachety są Eco !!!

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

31. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

WĄTPLIWOĝCI NIE BYàO
ABSOLUTORIUM JEDNOGàOĝNIE
Podczas odbywającej siĊ
w czwartek 31. sesji Rady Miejskiej
Ostrzeszów radni jednogáoĞnie opowiedzieli siĊ za udzieleniem burmistrzowi absolutorium. Tak oczywista
decyzja radnych nie jest niespodzianką, bo rok 2016 okazaá siĊ wielce
obiecujący pod wzglĊdem inwestycji
i rekordowy, jeĞli chodzi o dochody
budĪetowe.
Caáą absolutoryjną procedurĊ
rozpoczĊáo sprawozdanie burmistrza
z wykonania budĪetu. Ubiegáoroczny
budĪet aĪ 20 razy byá korygowany. Po
wszystkich zmianach pod koniec grudnia
dochody budĪetowe zaplanowano na
85.160.468 zá. Wykonano je w 99,6%,
czyli w wysokoĞci 84.845.370 zá. Wydatki zaplanowano na kwotĊ 86.502.468
zá, zrealizowano je w 94,9%, czyli w wysokoĞci 82.112.010 zá. Planowany de¿cyt w kwocie 1.342.000 zá nie zostaá
zrealizowany, gdyĪ wydatki budĪetowe
okazaáy siĊ o blisko 4,5 mln mniejsze niĪ
dochody. Na koniec 2016 r. zadáuĪenie
miasta i gminy wyniosáo 10.270 tys. (tj.
12,1%). NajwiĊkszą czĊĞü dochodów blisko 40 mln, stanowiáy dochody wáasne
gminy, gáównie z podatków. Znaczące
byáy teĪ dotacje na Ğwiadczenia rodzinne
- 11,5 mln zá.
Stanowisko komisji rewizyjnej przedstawiá jej przewodniczący
K. Jurkiewicz. Byáo ono pozytywne
zakoĔczone wnioskiem o udzielenie
absolutorium. RównieĪ RIO nie wnosiáa
Īadnych zastrzeĪeĔ.
Jako pierwszy gáos w dyskusji zabraá
radny K. Bacik. Chwaląc wykonanie
budĪetu, zwróciá uwagĊ na zrealizowane
w minionym roku inwestycje drogowe
i zakup gruntów przy al. WolnoĞci. Pozytywnie oceniá sprawną realizacjĊ programu 500+, w czym duĪa zasáuga MGOPS.
Ale byáy teĪ - zdaniem radnego - sáabe strony w sprawowaniu rządów
w mieĞcie i gminie. Do nich zaliczyá bezradnoĞü wobec wáaĞciciela fermy norek
w Jesionie, podkreĞlając, Īe wypáywa
ona ze záej konstrukcji przepisów, a nie
z zaniechania obowiązków burmistrza.
Jako „cienką” oceniá radny wspóápracĊ
z WZDW, zaĞ „mizernie” - inwestycje
w stre¿e ekonomicznej. Skrytykowaá teĪ
niedoszacowane koszty budowy zespoáu
szkolno-przedszkolnego w Rojowie.
Zdaniem przewodniczącego komisji budĪetowej - S. OdrobiĔskiego, to
byá udany rok, do czego przyczyniáy
siĊ wiĊksze niĪ siĊ spodziewano dochody budĪetowe. Jego zdaniem rozpoczĊcie budowy nowoczesnej szkoáy
byáo trafną decyzją. Pozytywnie o realizacji budĪetu wypowiadaá siĊ takĪe
P. JĊdrowiak. Z kolei przewodniczący
E. Skrzypek podkreĞliá celowoĞü decyzji
o budowie szkoáy.
W gáosowaniu niespodzianek nie
byáo - wszyscy radni podnieĞli rĊkĊ
za absolutorium.
Sam burmistrz w krótkiej wypowiedzi w przerwie obrad za najwaĪniejsze
w 2016 r. uznaá rozpoczĊcie dziaáaĔ
dotyczących budowy zespoáu szkolno-przedszkolnego w Rojowie, podkreĞlając, Īe oferta byáa niĪsza o 4 mln zá
od kosztorysu inwestorskiego - nie ma
wiĊc mowy o niedoszacowaniu.

dowaáy propozycje zmian w budĪecie.
UchwaáĊ przyjĊto, choü czworo radnych
gáosowaáo przeciw, a dwoje wstrzymaáo
siĊ od gáosu. Nie byáo za to Īadnych
sporów nad nazwą dla Przedszkola
nr 1. Odtąd bĊdzie ono nosiü imiĊ
„Bajkowa Jedyneczka”. Nadano równieĪ nazwy ulic we wsi PotaĞnia (ul.
Morelowa) i w Rojowie (ul. Bajkowa).
Rada przyjĊáa takĪe uchwaáĊ w sprawie
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic KoĞciuszki i Jana Pawáa II”. PrzyjĊto teĪ nową
wersjĊ uchwaáy dotyczącej udzielania
dotacji w proponowanym przez gminĊ
programie „Piecyk”. Do poprzedniej zastrzeĪenia wniosáa RIO. Jest szansa, Īe
od poáowy lipca wreszcie ten program
zostanie uruchomiony.
SPOKO, WSZYSTKO JEST
POD KONTROLĄ
W interpelacjach wiodącym problemem byáy drogi i parkingi, ale takĪe
Ğmieci i „polowania na czarownice”
urządzane przez policjantów.
Rozpocząá M. ĝwitoĔ, zwracając
uwagĊ na zatáoczone centrum miasta. Burmistrz przypomniaá o planach
wprowadzenia w centrum páatnej strefy
parkowania, co mogáoby pomóc w „rozáadowaniu” natáoku samochodów.
P. JĊdrowiak pytaá, co dalej z placem Borek, a konkretnie, co i kiedy
bĊdzie robione w miejscu po butikach.
Niebawem rozpoczną siĊ tam prace - zapewniaá burmistrz (piszemy na ten
temat na str. 11.).
Kilka spraw poruszyá M. Mądry.
Pierwsza, to pojemniki na odzieĪ, które
w wielu miejscach miasta po prostu
straszą. Zdaniem radnego moĪna by
siĊ obyü bez nich. Innego zdania jest
burmistrz, bo kilkadziesiąt ton starej
odzieĪy tra¿a do tych pojemników,
a ich likwidacja mogáaby sprawiü, Īe
rzeczy te tra¿aáyby do lasów i rowów.
M. Mądry wyraziá teĪ zaniepokojenie
opóĨnieniami, jakie wg jego wiedzy
nastąpiáy przy budowie szkoáy w Rojowie. Udzielający odpowiedzi dyrektor
ZOPO - M. Grzegorek - przyznaá, Īe
jest minimalne opóĨnienie robót, ale
w najbliĪszych miesiącach wszystko
zostanie nadgonione. „Spoko, wszystko
jest pod kontrolą” - zapewniaá dyrektor Grzegorek.

PRZEDSZKOLE NR 1
„BAJKOWĄ JEDYNECZKĄ”
W trakcie sesji podjĊto teĪ inne
uchwaáy. Nieoczekiwany spór spowo-

POLOWANIE NA CZAROWNICE
Problem Ğmieci, a szczególnie skáadowiska byá teĪ jednym z tematów poruszonych przez radnego M. Czwordona.
Zgáosiá on szereg zastrzeĪeĔ, pytając
dlaczego opony i telewizory zamiast
tra¿ü na PSZOK paliáy siĊ na wysypisku.
Radny miaá teĪ uwagi do pracy policji,
którą czasem moĪna by okreĞliü „polowaniem na czarownice”. Przykáadem
jest sytuacja, w której radiowóz jechaá
za samochodem prowadzonym przez
ĪonĊ radnego i choü przejeĪdĪaáa obok

Auto naprawa

AUTO CZôĆCI

„MIESZAãA”

³ czõćci do samochodów
krajowych
i zagranicznych

 ogólne naprawa
samochodów
 wymiana opon
 serwis klimatyzacji
Grabów, ul. Rataja 9
tel. 62 730-53-82
lub 605 085 713

³ realizacja
indywidualnych
zamówieý

RABATY DLA STAâYCH
KLIENTÓW !!!
Grabów, ul. Ostrzeszowska 1
tel. 605 085 713
lub 62 730-52-52

policyjnego radiowozu, to dopiero gdy
podjeĪdĪaáa pod dom policja „z piskiem
opon i na sygnale” ruszyáa, by zatrzymaü ją do kontroli. Odpowiadający na
ten zarzut z-ca komendanta podinsp.
Waldemar Sip uwaĪaá, Īe zachowanie
tych policjantów byáo zgodne z przepisami. OĞmieleni tym przykáadem

14.06.2017
17.11.2010

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

inni radni mówili o podobnych zdarzeniach i przypadkach karania mandatem starszych ludzi przechodzących
przez jezdniĊ. W wielu przypadkach
wystarczyáaby uwaga, ostrzeĪenie, to
buduje zaufanie do policji, sugerowaá
jeden z radnych.
Radna B. CaliĔska poruszyáa
problem dotykający pieszych,
szczególnie ludzi starszych,
niepeánosprawnych. Chodzi
o bardzo krótki
czas palenia siĊ
zielonego Ğwiatáa dla pieszych
na skrzyĪowaniu
na Borku. MoĪe
da siĊ z tym coĞ
zrobiü? O dziurze
w ul. Sportowej
przez kilka dni
„zabezpieczo-

nej pachoákiem” przypomniaá K. Bacik - pytaá, kto ponosi winĊ za takie
zaniedbanie (pisaliĞmy o tej sytuacji
na áamach „CzO”). Ostatnim zabierającym gáos byá soátys wsi Kocháowy,
Z. Lizakowski - prosiá o ĞciĊcie wysokich
poboczy dróg oraz przydroĪnych traw.
SPÓàKI MAJĄ SIĉ DOBRZE
Podczas sesji wysáuchaliĞmy teĪ
sprawozdaĔ z dziaáalnoĞci spóáek naleĪących do miasta (Zakáad Energetyki
Cieplnej, Wodociągi Ostrzeszowskie,
Zakáad Gospodarki Mieszkaniowej).
Ogólny obraz ich dziaáalnoĞci jest dobry.
KaĪda ze spóáek wypracowaáa w ubiegáym roku zysk netto, prowadzone są
inwestycje, a w planach kolejne, o których prezesi spóáek wspominali.
Na koniec radni podjĊli temat tzw.
„Karty samorządnoĞci”. DeklaracjĊ
w tej sprawie przyjĊto przy dwóch
gáosach przeciwnych.
K. Juszczak

GAZOWY PROBLEM MIESZKAēCÓW DWÓCH GMIN
MieszkaĔcy dwóch gmin w naszym powiecie (Mikstatu i Grabowa)
skarĪą siĊ na zmianĊ rodzaju gazu
ziemnego na ich terenie. Wielu z nich
nie kryje swojego oburzenia. - To
zmiany na gorsze - mówią w rozmowie z nami. - Paliwo gazowe, które
od niedawna jest dostarczane do
naszych domostw, zawiera mniejszą
kalorycznoĞü. Piece, którymi ogrzewamy domy, nie chcą siĊ w ogóle
zaáączaü, kuchenki grzeją tylko na
dwóch palnikach...
JakiĞ czas temu do skrzynek mieszkaĔców tra¿áy listy z informacją, Īe od
1 czerwca ¿rma Ğwiadcząca usáugi gazowe na ich terenie rozpocznie prace
związane ze zmianą rodzaju gazu
ziemnego. I pewnie nie byáoby w tym
nic niepokojącego, gdyby nie fakt, Īe
nowo dostarczany gaz bĊdzie miaá niĪszą kalorycznoĞü - a co za tym idzie,
mieszkaĔcy zuĪyją wiĊcej paliwa. Mimo
Īe obniĪą siĊ koszty opáat za 1m3 (z
1,30zá do 1,14zá), to i tak prawdopodobnie zapáacą wiĊcej. I tego obawiają siĊ
najbardziej. Na terenie gminy Mikstat
pracownicy ¿rmy zaczĊli juĪ bezpáatnie
przystosowywaü piece mieszkaĔców do
spalania nowego rodzaju gazu, jednak
wiele osób jeszcze przez jakiĞ czas
musi uzbroiü siĊ w cierpliwoĞü - na
nowe przyáącza czeka ponad 1000
domostw.
- Mamy maáe dzieci, niektórzy
w swoich domach posiadają tylko
ogrzewanie gazowe - mówi jedna
z mieszkanek Biskupic. - Na tą chwilĊ
piece nie chcą siĊ zaáączaü, gdyĪ gaz
jest za sáaby. W kuchenkach ledwo,
ledwo udaje siĊ wáączyü jeden, czasem
dwa palniki. Firma prosi o cierpliwoĞü,
jednak my tej cierpliwoĞci juĪ nie mamy.
Jak mamy siĊ kąpaü? Powiedziano
nam, Īe jeĪeli nam coĞ nie pasuje, to
mamy wystąpiü z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Czy tak postĊpuje siĊ
z klientami? Kto zwróci nam koszty

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

podáączenia gazu? - dodaje wzburzona kobieta.
ByliĞmy Ğwiadkami rozmowy telefonicznej mieszkaĔców z przedstawicielem ¿rmy, przyznaá on, Īe jeĪeli chodzi
o kalorycznoĞü gazu, to jest to zmiana
na gorsze. Jednak taka zmiana jest
konieczna, poniewaĪ koĔczą siĊ záoĪa
gazu w kopalni w Tarchaáach i ¿rma
zmuszona jest czerpaü paliwo gazowe
z innej kopalni.
Pracownik przedsiĊbiorstwa zapewnia jednak, Īe po przystosowaniu
pieców do nowego rodzaju gazu mieszkaĔcy nie odczują Īadnej róĪnicy. Czy
tak bĊdzie na pewno?
SkontaktowaliĞmy siĊ z przedstawicielem ¿rmy, który na nasze pytania
odpowiedziaá drogą e-mailową.
- Zmniejszająca siĊ wydajnoĞü záóĪ
lokalnych gazu sprawiáa, Īe konieczna
jest zmiana na inne, bardziej wydajne
záoĪe. Niestety skutkuje to równieĪ
zmianą dostarczanego rodzaju gazu
ziemnego zaazotowanego z podgrupy
Ls (o cieple spalania nie mniejszym
niĪ 26 MJ/ m3) na grupĊ Ln (o cieple
spalania nie mniejszym niĪ 22 MJ/m3).
Jako przedsiĊbiorstwo gazownicze
jesteĞmy zobowiązani dokonaü bezpáatnej adaptacji wszystkich urządzeĔ
do spalania nowego rodzaju gazu. PoniewaĪ zmiana objĊáa wszystkich odbiorców przyáączonych do sieci gazowej
G.EN. ( ponad 1000 gospodarstw), to
ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa zmuszeni
jesteĞmy wprowadziü przerwy w dostarczaniu paliwa gazowego. Związane
z tym faktem niedogodnoĞci w funkcjonowaniu gospodarstw domowych stara-

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

my siĊ zminimalizowaü m.in. realizując
prace adaptacyjne w okresie letnim.
Wszyscy nasi odbiorcy zostali o tym
poinformowani z duĪym wyprzedzeniem
(za poĞrednictwem smsów, e-maili,
listów). Klienci nie odczują Īadnych
zmian. BĊdą nadal niezawodnie zaopatrywani w gaz ziemny. Ulegáa obniĪeniu
wartoĞü ciepáa spalania gazu, lecz po
adaptacji urządzeĔ przez monterów
dziaáających na zlecenie G.EN. róĪnica w uĪytkowaniu nie bĊdzie zauwaĪalna. Natomiast koszty uĪytkowania
gazu wskutek wymiany rodzaju paliwa
gazowego nie ulegną bezpoĞredniej
zmianie, bowiem nie jest rozliczana
iloĞü gazu, lecz zuĪyta iloĞü energii.
W chwili obecnej na ukoĔczeniu są
prace adaptacyjne urządzeĔ gazowych,
uĪytkowanych przez klientów z gminy Mikstat: Mikstat, Mikstat Pustkowie, Przedborów, Komorów, Kotáów,
Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice
Oáobockie, Biskupice Zabaryczne. PrzystĊpujemy do intensywnej kontynuacji
prac na terenie gminy Grabów nad Prosną: Grabów, KsiąĪenice, Marszaáki,
Bukownica, Palaty, Smolniki, Grabów
Wójtostwo, Grabów Pustkowie, oraz
gminy Doruchów: Doruchów, Przytocznica, GodziĊtowy, Wrzosy.
Jeszcze raz podkreĞlam, Īe
wszelkie koszty związane z adaptacją
urządzeĔ gazowych zostają w caáoĞci
pokryte przez G.EN.
Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe to tylko
przejĞciowe problemy i juĪ niedáugo
mieszkaĔcy gmin Mikstat i Grabów
bĊdą mogli odetchnąü z ulgą.
A. àawicka
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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

14.06.2017
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PRZEMYSàAW POTYRAàA NAJLEPSZYM
DZIELNICOWYM W WIELKOPOLSCE
do najáatwiejszych, cieszĊ siĊ, Īe mogĊ
pomagaü innym - mówi st. asp. Przemysáaw Potyraáa. - Ludzie dzwonią do mnie
ze swoimi problemami, a ja staram siĊ je
jakoĞ rozwiązywaü. Rola dzielnicowego
nie polega na wlepianiu mandatów, jak
to bywa postrzegane przez niektórych,
mandat to ostatecznoĞü. Dzielnicowy to
raczej prawnik, psycholog i powiernik
w jednym.
Przemysáaw Potyraáa na zawsze zapamiĊta dzieĔ, w którym uratowaá kobietĊ,
chcącą rzuciü siĊ pod pociąg.
- DyĪurny otrzymaá informacjĊ, Īe na
jednym z przejazdów kolejowych kobieta

Uroczystą galą zakoĔczyá siĊ plebiscyt Asy BezpieczeĔstwa, w którym
Wielkopolanie wybrali Dzielnicowego
Roku. Podsumowanie konkursu odbyáo siĊ 6 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Bardzo
ucieszyá nas fakt, Īe zwyciĊzcą okazaá
siĊ starszy aspirant Przemysáaw Potyraáa - nasz ostrzeszowski dzielnicowy,
który zgromadziá na swoim koncie
2900 gáosów, pokonując aĪ 842 dzielnicowych z caáego województwa. To
ogromny sukces.

JuĪ od dziecka marzyá o tym, by tak
jak jego dziadek zostaü policjantem, dlatego zaraz po skoĔczeniu podstawówki
rozpocząá naukĊ w liceum ogólnoksztaácącym. NastĊpnie udaá siĊ na studia.
UkoĔczyá szkolenia w Warszawie, Sáupsku. I tak, speániając swoje marzenia,
pracuje w policji juĪ piĊtnaĞcie lat, od
trzynastu zaĞ peáni funkcjĊ dzielnicowego.
- Ta praca daje mi ogromną satysfakcjĊ i chyba nie potra¿Ċ wyobraziü sobie
tego, Īe mógábym pracowaü w innym
zawodzie. KaĪdy dzieĔ przynosi nowe
wyzwania i mimo Īe ten zawód nie naleĪy

Z wyrazami szacunku
Kierownik Oddziału Terenowego
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Ostrzeszowie
lek. med. Karolina Jakowicka-Czemplik
Każda osoba, która 14 czerwca 2017 odda krew lub osocze w Oddziale
Terenowym Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie, weźmie udział
w losowaniu nagród.

ORGANIZUJEMY:

Ismena Heliĕska

z dzieými - AdriannĆ i Natanem
wychowuje dzieci
Obecnie najczċğciej rad udziela
mi mój mĆī. Sâucham ich i siċ do nich
stosujċ, bo wiem, īe sĆ to szczere
wskazówki, które mogĆ mi i naszej
rodzinie tylko pomóc. Przyjmujċ na
ogóâ tylko rady od zaufanych osób.
Wydaje mi siċ, īe ludzie nie za bardzo
lubiĆ sâuchaý innych. Powodem jest
to, īe kaīdy z nas ma zupeânie inne
poglĆdy na róīne sprawy.
Sama zağ uwielbiam udzielaý rad
i to nie tylko, gdy zostanċ o to poproszona, ale równieī sama z siebie.
Nie wszystkie rady sĆ dobre. Zaleīy to od charakteru, od samego
czâowieka ich udzielajĆcego, od wyksztaâcenia i doğwiadczeĕ īyciowych.
Kiedyğ od moich rodziców usâyszaâam radċ, którĆ zapamiċtam na
caâe īycie: „Szanuj swojĆ rodzinċ, bo
to jest najwaīniejsze”. Nie przypominam sobie innych uniwersalnych rad
z dzieciĕstwa.

Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
BU
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA
Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

(13 czerwca - Dzieĕ Dobrych Rad)

Maâgorzata
i Jakub Szczygieâ

rencistka i uczeĕ gimnazjum
Rady od innych osób sĆ pomocne
w īyciu i mogĆ nam je znacznie uâatwiý.
Najczċğciej radzĆ nam osoby starsze
i rodzina. Nie zawsze i nie wszystkie
porady sĆ trafne, do kaīdej trzeba
podejğý z dystansem, najpierw przemyğleý na spokojnie, zanim wprowadzi
siċ je w īycie.
Jeīeli rady sĆ trafne, to siċ do
nich stosujemy, ale zawsze bierzemy
teī pod uwagċ swoje wâasne zdanie
i dopiero wtedy podejmujemy decyzjċ.
Lubimy udzielaý rad innym, zwâaszcza gdy nas o to poproszĆ, ale zdarza
siċ, īe udzielamy ich, widzĆc, īe ktoğ
tego potrzebuje, bo sam nie znajduje
rozwiĆzania jakiegoğ problemu.
Z dzieciĕstwa pamiċtamy takie
ponadczasowe rady, dotyczĆce np.
tego, jakim byý czâowiekiem, īe naleīy
pomagaý innym.
Niektóre rady mogĆ byý uciĆīliwe,
szczególnie te, gdy ktoğ po prostu siċ
wtrĆca, nie majĆc pojċcia o sytuacji.

Bledzianów 74D
www.bledzianow.pod.debem.pl

ĎWIAT OGRODZEø

Czy lubimy dobre rady?

SONDA

nym z mniejszych w województwie. ZdajĊ
sobie sprawĊ z tego, Īe nie byáoby tej
wygranej, gdyby mieszkaĔcy tak licznie
nie oddawali na mnie gáosów. Dla mnie to
ogromny dowód uznania. Dlatego bardzo
dziĊkujĊ teĪ „Czasowi Ostrzeszowskiemu”, bo dziĊki niemu ludzie dowiedzieli
siĊ, Īe jest taki plebiscyt, dziĊkujĊ równieĪ caáemu spoáeczeĔstwu, wszystkim
mieszkaĔcom, rodzinie, przyjacioáom,
znajomym, kolegom policjantom, za tak
duĪe wsparcie.
Podczas uroczystej gali, która odbyáa
siĊ w Poznaniu, dzielnicowy Potyraáa
otrzymaá statuetkĊ, liczne dyplomy i nagrody.
Gratulujemy i Īyczymy dalszych sukcesów!
A. àawicka

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

 Wesela (maksymalnie 70 osób)
 Bankiety Àrmowe
 Osiemnastki
ZAPRASZAMY!
 Komunie
tel. 62 732-76-01
 Stypy
kom. 784 441 065

Światowy Dzień Krwiodawcy - 14.06. 2017
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy
Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
pragnie złożyć wszystkim Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności oraz podziękować za czas, poświęcenie
i ofiarność.

chce popeániü samobójstwo - rzuciü siĊ
pod pociąg. Patrole, które byáy w Ostrzeszowie, skierowaá na te gáówne przejazdy, a reszcie kazaá pojechaü w kierunku
NiedĨwiedzia. WiedzieliĞmy, Īe pociąg
jest juĪ niedaleko. SprawdziliĞmy kilka
wiaduktów, zostaá ostatni. Na szczĊĞcie
znaáem do niego skrót. Okazaáo siĊ, Īe
ta kobieta byáa wáaĞnie tam. GdybyĞmy
jechali normalną drogą, nie udaáoby nam
siĊ dotrzeü na czas. Chwyciáem ją za
rĊkĊ w ostatniej chwili... Po trzech sekundach przejechaá pociąg. Pomogáo
to, Īe znaáem teren.
Wygrana w plebiscycie Asy BezpieczeĔstwa byáa dla naszego dzielnicowego ogromnym zaskoczeniem, ale
i wyróĪnieniem.
- Przyznam, Īe naprawdĊ siĊ tego
nie spodziewaáem. Nasz powiat jest jed-

Kornelia Smardz
uczennica ZS nr 2

Lubiċ sâuchaý dobrych rad, ale
wszystko zaleīy od tego, kto ich
udziela. Najbardziej lubiċ sâuchaý
rad od moich bliskich, rodziny. Lubiċ
równieī rad udzielaý, ale to zaleīy,
w jakiej sprawie. Przede wszystkim
udzielam rad, gdy ktoğ mnie o to
poprosi. Rady najczċğciej sâyszċ
od rodziców. NajcenniejszĆ, jakĆ
usâyszaâam, byâo stwierdzenie mojej
mamy, īe w īyciu powinnam bardziej sâuchaý siebie niī innych. Nie
przypominam sobie innych rad czy
przestróg z dzieciĕstwa, takich ponadczasowych.
Nie wszystkie rady sĆ dobre. Zaleīy to od charakteru osoby, która ich
udziela i do której jest skierowana.
Przecieī nie kaīda bċdzie odpowiednia dla kaīdego. Kaīdy jest inny.
Na niektóre rady naleīy uwaīaý,
bo nie sĆ udzielane z dobroci i chċci pomocy, a na przykâad z zawiğci
i chċci zaszkodzenia.
Kaīdej rady wysâucham, ale nie
do kaīdej siċ zastosujċ.

Zbigniew Jastrzċbski
emeryt

Lubiċ sâuchaý rad, gdy wnoszĆ coğ
sensownego w moje īycie i moje postċpowanie. Nigdy nie odmawiam wysâuchania
rady. Nie wzbraniam siċ przed tym. Przyjmujċ wszystko z pokorĆ, nastċpnie analizujċ,
czy mogċ to zastosowaý w swoim īyciu.
Nie moīna bezmyğlnie przyjmowaý
rad. W moim wieku, czâowiek stara siċ
wszystko Àltrowaý, by eliminowaý bâċdne
decyzje.
Swoim dzieciom lubiċ udzielaý rad.
Obcym raczej nie, ze wzglċdu na to, īe obcy
bardzo sceptycznie podchodzĆ do sâów
osób im nie do koĕca znanych. MogĆ uwaīaý, īe chce im siċ coğ narzuciý, nakazaý.
To czy rada jest dobra, jest zaleīne od
mĆdroğci īyciowej, doğwiadczenia osoby
jej udzielajĆcej.
SĆ ludzie, od których nie przyjĆâbym
rad. Spotykam takie osoby i jestem do nich
bardzo sceptycznie nastawiony. Najczċğciej
sâucham rad īony.
Moja babcia udzieliâa mi najcenniejszej w moim īyciu rady. Brzmiaâa ona tak:
„Módl siċ i pracuj, a bċdzie ci dobrze w īyciu i bċdziesz zbawiony”. Dziċki temu, īe
stosowaâem siċ do tej maksymy, nigdy
nie miaâem problemów, zawsze pogodnie
podchodziâem do īycia.

Wanda Dubis

emerytowana nauczycielka

Sâucham rad od innych, ale nie
zawsze z nich korzystam. To, czy posâucham danej rady, zaleīy od zaufania
do osoby, która jej udziela i od tego,
czy ta osoba dobrze rozumie moje
poâoīenie.
Zdarza mi siċ udzielaý rad innym,
czasami sugerujċ swoje zdanie sama
z siebie, ale siċ nie narzucam. Najczċğciej sâyszċ rady od przyjacióâek,
znajomych i rodziny.
Īeby rada byâa dobra, musi idealnie wpasowaý siċ w sytuacjċ i potrzeby
danej osoby. Czasami nawet dobrĆ
radĆ moīna zraniý albo uraziý. Trzeba
najpierw wysâuchaý drugiej osoby i rozeznaý siċ w jej potrzebach, a dopiero
póĩniej udzielaý jakichkolwiek rad.
„Nie wyprowadzaj siċ z Ostrzeszowa” - to byâa najcenniejsza rada, jakĆ
usâyszaâam, a usâyszaâam jĆ od babci
mojego mċīa.
Pamiċtam radċ od mojej wychowawczyni, która odradzaâa mi studia
nauczycielskie. Nie posâuchaâam i jestem z tego zadowolona.
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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.

Tapczany zabrali, opony zostawili
Irytacje i oburzenie u wielu mieszkaĔców gminy Mikstat wzbudza, przeprowadzona w ostatnich dniach, zbiórka
odpadów wielkogabarytowych. Niby
wszystko jest w porządku - ostrowska
¿rma, która tĊ zbiórkĊ przeprowadzaáa,
pozbieraáa wystawione tapczany, szafki, krzesáa i inne rupiecie, ale nie tknĊáa
Īadnej z opon, choü sporo ich leĪy przy
róĪnych posesjach.
- Drogi zaĞmiecone są oponami,
ludzie je powystawiali, a oni opon nie
brali - mówi zaskoczona taką sytuacją
mieszkanka gminy. - W ubiegáym roku,

kiedy to jeszcze ¿rma z Beáchatowa prowadziáa zbiórkĊ, opony byáy zabierane.
W urzĊdzie mi táumaczą, Īe opon nie mieli
odbieraü, a czemu tego nie ogáosili? Teraz
opony leĪą po drogach i rowach i zaĞmiecają gminĊ.
Dlaczego tak siĊ staáo? Dlaczego
ostrowska ¿rma, inaczej niĪ poprzednia, nie zabieraáa opon na skáadowisko
odpadów? Pytania te padáy w rozmowie
z Beatą Rybką - osobą odpowiedzialną
w ¿rmie MZO S.A. Ostrów Wlkp. za
zbiórkĊ odpadów wielkogabarytowych
w mieĞcie i gminie Mikstat.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZUĩYTYCH OPON
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z TERENU
GMINY MIKSTAT
Drodzy MieszkaĔcy!
Informujemy o organizowanej zbiórce zuĪytych opon samochodów osobowych, z wyáączeniem opon rolniczych, na terenie gminy Mikstat. Opony
naleĪy skáadowaü w mobilnym punkcie zbierania w godzinach 8.00-12.00
we wskazanym poniĪej terminie oraz miejscu.
Harmonogram zbiórki zuĪytych opon samochodów osobowych
Komorów

17.06.2017 r.

przy budynku wiejskiego
domu kultury

Przedborów

17.06.2017 r.

przy budynku wiejskiego
domu kultury

Kaliszkowice
Oáobockie

24.06.2017 r.

przy budynku szkoáy
podstawowej

Kaliszkowice Kaliskie

24.06.2017 r.

przy budynku wiejskiego
domu kultury

Biskupice Zabaryczne 01.07.2017 r.

przy budynku wiejskiego
domu kultury

Kotáów

01.07.2017 r.

przy budynku wiejskiego
domu kultury

Mikstat Pustkowie
i miasto Mikstat

08.07.2017 r.

na targowisku miejskim
w Mikstacie

Informacje szczegóáowe na temat zbiórki moĪna uzyskaü w UrzĊdzie
Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat,
tel. +48 62 731 00 43.

- OdbieraliĞmy te odpady, na które
gmina zgáosiáa zapotrzebowanie. Opon
nie byáo w tym wykazie - mówi przedstawicielka ostrowskiego MZO. - Opony
bĊdą zabierane póĨniej, ale zaznaczam,
Īe chodzi tu o opony od samochodów
osobowych, motocykli czy rowerów, a nie
opony od traktorów i ciĊĪarówek.
MieszkaĔcom z duĪym wyprzedzeniem rozdajemy ulotki, na których
wszystko, co bĊdziemy zabieraü, zostaáo wyszczególnione.
O wypowiedĨ w tej kwestii zwróciliĞmy siĊ równieĪ do burmistrza Mikstatu - Henryka ZieliĔskiego.
- Nastąpiáa zmiana przepisów - opony zastaáy sklasy¿kowane jako odpady
niebezpieczne, dlatego są odbierane oddzielnie. Poza tym opony, jak wszystkie
odpady niebezpieczne, moĪna przez caáy
rok nieodpáatnie odstawiaü do Ostrowa.
MieszkaĔcy naszej gminy byli nauczeni, Īeby razem ze zbiórką gabarytów
odstawiaü opony, wiĊc taką zbiórkĊ opon
postanowiliĞmy czym prĊdzej zorganizowaü. JuĪ w najbliĪszych dniach ukaĪą siĊ
komunikaty o tym, Īe bĊdzie dodatkowa
zbiórka, tylko i wyáącznie opon. Chcemy ją
rozpocząü 17 czerwca. SądzĊ, Īe w przyszáym roku zrobimy podobnie - tydzieĔ po
zbiórce gabarytów nastąpi zbiórka opon.
*
Znamy zatem sprawĊ „z kaĪdej strony”. Trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, Īe ktoĞ
jednak zaspaá i teraz zapewne czĊĞü opon
przyjdzie wyciągaü z rowów. Byü moĪe
opony są kwali¿kowane jako niebezpieczne, ale w transporcie raczej nie wybuchają.
Nie widzĊ wiĊc przeszkód, by przewoziü
je razem z odpadami wielkogabarytowymi
i rozdzielaü juĪ na skáadowisku. Chyba
byáoby to rozwiązaniem lepszym, taĔszym,
bardziej ekologicznym i przede wszystkim
mniej irytującym mieszkaĔców gminy.

14.06.2017
17.11.2010

Szanowni PaĔstwo!
W związku z pracami nad przygotowaniem Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Mikstat
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat zaprasza

mieszkaĔców, przedsiĊbiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych i wszystkich
zainteresowanych
do udziaáu w konsultacjach spoáecznych.
Konsultacje odbĊdą siĊ w sali Miejsko-Gminnego OĞrodka Kultury
w Mikstacie, przy ul. Chopina 1 w dniu 22.06.2017 r., o godzinie 15.30.
Podczas spotkania przekaĪemy PaĔstwu informacje o celach Lokalnego
Programu Rewitalizacji oraz bĊdzie moĪliwoĞü wyraĪenia opinii
w sprawach najwiĊkszych potrzeb PaĔstwa soáectwa.
JednoczeĞnie zachĊcam PaĔstwa do wziĊcia udziaáu w e-ankiecie dostĊpnej pod adresem: www.mikstat.badanie.net
lub w zakáadce pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Mikstat Ankieta na stronie UrzĊdu: www.mikstat.pl.

INFORMACJA

W związku z budową instalacji bio¿ltrów dla solarnej suszarni osadów
Ğciekowych Spóáka Wodna „STRZEGOWA” w Ostrzeszowie informuje,
Īe w dniach od 12.06. do 29.08.2017 roku odbywaá siĊ bĊdzie planowany
rozruch technologiczny przedmiotowej instalacji. JednoczeĞnie informujemy,
Īe w czasie optymalizacji procesów bio¿ltra mogą byü odczuwalne nieprzyjemne zapachy, których stĊĪenie bĊdzie redukowane, aĪ do osiągniĊcia
planowanych efektów oczyszczenia powietrza.
Za wszelkie niedogodnoĞci powstaáe w wyniku rozruchu technologicznego instalacji bio¿ltrów przepraszamy.
Prezes Zarządu Spóáki
Wodnej "Strzegowa"
Zenon Lewek

P.O. Dyrektora
Leszek Stach

Peánomocnik
PrzedsiĊbiorstwa
Budowlanego
M. Wawrzyniak
Henryk Wawrzyniak

K. Juszczak

UKŁADANIE
PŁYTEK
regipsy, gładzie, malowanie
SOLIDNE WYKONANIE

Tekst páatny

tel. 536 739 038

5 POWODÓW, KTÓRE SPRAWIð, ēE ODCHUDZANIE
BõDZIE PRZYJEMNE I SKUTECZNE

Niestety, czĊsto podejmowane na wáasną rĊkĊ próby
zrzucenia zbĊdnych kilogramów koĔczą siĊ ¿askiem. Powody bywają róĪne - od niesmacznych i skomplikowanych
posiáków, przez niewáaĞciwie dopasowany jadáospis, na
braku oczekiwanych efektów koĔcząc. Skutkuje to tym,
Īe odchudzanie jest postrzegane przez nas jako uciąĪliwy
proces, a wcale nie musi tak byü. Pytamy wiĊc dietetyka
AleksandrĊ Smardz z Centrum Dietetycznego Naturhouse
o 5 powodów, dziĊki którym dieta bĊdzie przyjemnoĞcią.

Poáącz dietĊ z suplementacją
Poáączenie odpowiednio zbilansowanej diety oraz suplementacji pomagającej áatwiej osiągaü poĪądane
rezultaty to klucz do sukcesu!
- Kompleksowa kuracja, dobrana na podstawie wywiadu dietetycznego i zdrowotnego, dopasowana do trybu
Īycia, rodzaju pracy i upodobaĔ smakowych nie tylko nie
jest uciąĪliwa, ale jest wrĊcz przyjemnoĞcią - przekonuje
dietetyk Aleksandra Smardz-. A co najwaĪniejsze - jest
smaczna, peánowartoĞciowa i zdrowa!

Zadbaj o silną motywacjĊ
Opieka dietetyka na cotygodniowych spotkaniach kontrolnych jest gwarancją skutecznoĞci i bezpieczeĔstwa
prowadzonej kuracji.
- Na wizytach monitorujĊ przebieg odchudzania,
sprawdzam efekty oraz w razie potrzeby wprowadzam
odpowiednie mody¿kacje w jadáospisie z uwzglĊdnieniem oczekiwaĔ pacjenta - mówi dietetyk - ZauwaĪam,
Īe widoczne z tygodnia na tydzieĔ efekty motywują do
kontynuowania walki o szczupáą sylwetkĊ.

Naucz siĊ zdrowych nawyków
Īywieniowych
Najbardziej powszechną przyczyną efektu jo-jo po odchudzaniu jest powrót do dawnych nawyków Īywieniowych.
- Jako dietetyk podczas caáego okresu
trwania kuracji przekazujĊ cenną wiedzĊ
na temat wáaĞciwego sposobu odĪywiania,
aby po zakoĔczonym procesie pacjent nie
powróciá do wagi sprzed diety. Edukacyjny aspekt kuracji Naturhouse umoĪliwia
utrzymanie osiągniĊtych efektów - mówi
Aleksandra Smardz.

- Nic nie cieszy tak jak ubrania, które stają siĊ luĨniejsze,
i sylwetka, która nabiera odpowiednich ksztaátów. Utrata
kilogramów to wzrost energii i znaczna poprawa samopoczucia.

Daj sobie moĪliwoĞü wyboru
Kuracje Naturhouse są odpowiednio zbilansowane i peánowartoĞciowe.
- Dieta daje duĪą swobodĊ wyboru spoĞród zdrowych posiáków. DziĊki temu jemy
to, na co mamy ochotĊ, stosując siĊ do
ogólnych zaleceĔ dietetyka. Takie wdroĪenie zdrowych zasad Īywienia procentuje
w przyszáoĞci i nie kojarzy nam siĊ z dietą peáną wyrzeczeĔ - przekonuje dietetyk.
- Chudniesz, jedząc zdrowe i smaczne posiáki.

PomyĞl, co zyskasz, a nie ile
CiĊ to bĊdzie kosztowaáo
Redukcja wagi wpáywa pozytywnie zarówno na Twoje zdrowie, jak i samopoczucie.
KaĪdy utracony kilogram to kolejny powód
do uĞmiechu.

Wszystkich niezdecydowanych zapraszamy na bezpáatną konsultacjĊ z dietetykiem, wystarczy zadzwoniü
pod numer 533-985-327 i umówiü siĊ na wizytĊ! Dowiedz siĊ, jak zdrowo i skutecznie poĪegnaü nadwagĊ.
ul. ObroĔców Pokoju 3/1
63-600 KĊpno

tel. 533-985-327
e-mail: kepno@naturhouse-polska.com

Godziny otwarcia:

Poniedziaáek: 10:00 - 18:00
Wtorek: 10:00 - 18:00

ĝroda: 10:00 - 18:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00
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W DORUCHOWIE BIESIADNIE I NA LUDOWO

8 czerwca na stadionie LZS w Doruchowie juĪ po raz kolejny odbyá
siĊ Powiatowy Przegląd Zespoáów
Artystycznych.
ImprezĊ zorganizowaá Zarząd Oddziaáu Rejonowego PZERIJ w Ostrzeszowie na czele z przewodniczącym
Jerzym Wiedemannem. Na scenie
swoje umiejĊtnoĞci zaprezentowaáo
siedem zespoáów z caáego powiatu,
wykonujących repertuar biesiadny.
PoniewaĪ od początku wiadomo byáo,
Īe wszyscy uczestnicy są doskonale
przygotowani, postanowiono zrezygnowaü z rywalizacji i nikogo nie oceniaü.
Spotkanie byáo znakomitą okazją do
integracji i miáego spĊdzenia czasu.
Prezentacje trwaáy ponad trzy godziny. W ich trakcie publicznoĞü miaáa
okazjĊ zobaczyü i usáyszeü wszystko
to, co w biesiadzie najlepsze i najatrakcyjniejsze: frywolne przyĞpiewki,
piosenki opisujące ludową rzeczywistoĞü sprzed lat, a takĪe dynamiczne
ukáady taneczne i piĊkne, kolorowe
stroje uczestników.
FunkcjĊ konferansjera powierzono
dyrektorowi GOK-u Ryszardowi Mazurowi.

25 LAT Z V BIESIADĄ!

25 lat Ğpiewa, bawi i wzrusza
ostrzeszowian „V BIESIADA” wesoáa gromadka statecznych juĪ
doĞü osób, którym wciąĪ nie doĞü
muzyki i biesiadowania przy piosence. 6 czerwca w sali klubowej OCK
odbyáa siĊ skromna, lecz radosna
uroczystoĞü, wypeániona Ğpiewem
i wspomnieniami. Ten srebrny jubileusz zorganizowaá zarząd Dzielnicy nr
5, który od początku wspiera biesiadną piosenkĊ. Od kilku lat mecenat
nad „V Biesiadą” sprawuje równieĪ
Ostrzeszowskie Centrum Kultury,
zapraszając pieĞniarzy do udziaáu
w organizowanych przez siebie imprezach.
Wszystko rozpoczĊáo siĊ na áączce p. Józe¿aka. ZbliĪaáy siĊ doĪynki
i przebywające tam osoby postanowiáy stworzyü na tĊ okolicznoĞü zespóá
Ğpiewaczy - tak teĪ siĊ staáo. CzĊĞü
uczestników tego spotkania utworzyáa
chór i przy akompaniamencie akordeonisty Macieja Zadki zaĞpiewaáa kilka
piosenek, m.in.: „Zielony mosteczek”,
„Czerwona róĪa”, „Rota”. ZachĊcone
tym wystĊpem wáadze Dzielnicy nr 5
postanowiáy na najbliĪszym zebraniu
w Domu StraĪaka o¿cjalnie powoáaü
zespóá folklorystyczno-biesiadny. Tak
oto z inicjatywy Piotra Bacika, Jana Ku-

bery i Aleksandra Józe¿aka, 29 sierpnia
1992 r. powoáano do Īycia chór. Jego
prowadzeniem zająá siĊ Jan Kubera,
zaĞ pierwszy skáad zespoáu tworzyli:
Leokadia Bacik, Zo¿a Borowicz, Lech
Borowicz, Kazimiera Dziergwa, Salomea HadaĞ, Anna JĊdrzejewska, Stefan
JĊdrzejewski, Cecylia JĊdrzejewska,
Józef JĊdrzejewski, Irena Kaczorowska,
Janina KaáwiĔska, Janina KobylaĔska,
Teresa Kosik, Marian Maáolepszy, Helena MosiĔska, Helena Skutecka, Janina
Szadkowska, Józef Szadkowski, Lucyna Trelka. Nazwa zespoáu ma historiĊ
o 5 lat krótszą. W 1997 r. przy okazji
przygotowaĔ do festynu postanowiono
nadaü grupie nazwĊ. SpoĞród trzech
propozycji: „Krajczaki”, „Pod Mostem”
i „V Biesiada”, wybrano tĊ trzecią. Wtedy teĪ powstaá „Hymn Piątej Biesiady”,
zaĞpiewaniem którego kaĪdy wystĊp,
równieĪ ten jubileuszowy, siĊ zaczyna…
Niechaj nas sáucha caáa gromada,
bo przybyáa tu Piąta Biesiada.
Piątą Biesiadą siĊ nazywamy
i znane zwrotki wam zaĞpiewamy…
25 lat to spory kawaá Īycia, jest
zatem co wspominaü. Te wspomnienia
rozpocząá przewodniczący dzielnicy - Jan Góra. Po nim o pierwszych latach
istnienia zespoáu opowiadaá A. Józe¿ak. ZaĞ piĊü ostatnich lat podsumowaá

obecny kierownik „V Biesiady” - Jan
Kowalczyk. Wymieniá najwaĪniejsze
imprezy i koncerty, w których wystĊpowali. Uzbieraáo siĊ trochĊ tych imprez,
bo Ğpiewacy z piątej dzielnicy nie stronią
ani od festiwalowych scen, ani od biesiadnych stoáów. OczywiĞcie jubileusz
odbywaá siĊ przy stole z okolicznoĞciowym tortem i szampanem. Zasiedli teĪ
przy nim goĞcie specjalni: burmistrz
i przewodniczący Rady Miejskiej.
- Warto siĊ spotkaü i warto powspominaü - mówiá M. Witek. - To jest tak jak
z urodzinami czáowieka. Gdy zejdzie siĊ
rodzina i moĪna powspominaü, pooglądaü zdjĊcia, poĞmiaü siĊ i poĞpiewaü,
to czáowiek dostaje energii do dalszego
dziaáania.
Byáy teĪ dyplomy, upominki i podziĊkowania „dla tych, co tworzyli, tworzą i tworzyü bĊdą V BiesiadĊ”. Z kolei
dyrektor A. Derewiecki zauwaĪyá, Īe
równieĪ 25 lat koĔczy w tym roku
Ostrzeszowskie Centrum Kultury i Īe
to dobry wiek. I tego siĊ trzymajmy!
Zmieniają siĊ okolicznoĞci, piosenki
i ludzie - wielu ze wspomnianych tu
osób juĪ Ğpiewa w „chórach anielskich”,
ale „V BIESIADA” trwa i cieszy serca
kolejnych pokoleĔ sáuchaczy. I niechaj
raduje nas choüby do Záotych Godów.
K. Juszczak

Bardzo podobaá siĊ wszystkim
wystĊp „Czajkowianek” i ich „Piosenka o Poznaniu”. Nie gorzej jednak
zaprezentowaá siĊ zespóá „Harmonia”
z Grabowa - „Majowe bzy” zostaáy nagrodzone duĪymi brawami. „ZaproĞnianki” z Kraszewic zawáadnĊáy sceną,
wykonując utwór pt. „Serce w plecaku”.
Nie tylko Ğpiewali, ale i taĔczyli - poloneza - „Jubilaci” z NiedĨwiedzia. Uznanie
publicznoĞci zyskaáa równieĪ „Krakowianka” Piątej Biesiady z Ostrzeszowa
i „Czerwone Korale”, odĞpiewane przez
zespóá z Rogaszyc. I choü w Doruchowie Wisáa nie páynie, to wáaĞnie z piosenką „Páynie Wisáa” wyszli naprzeciw
innym „Doruchowianie”.
NaleĪy dodaü, Īe podczas imprezy
uhonorowano medalami trzy panie - Danuta Paprzycka, Barbara KuĞnierczyk
i Jadwiga Ciesielska otrzymaáy záote
odznaki za swą dziaáalnoĞü związkową.
ĝwietna byáa to impreza - roztaĔczona, rozĞpiewana. Oby wiĊcej takich
w naszym powiecie.
A. àawicka

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

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY

HURTOWNIA OGRODZEę

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

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAį
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Krecia robota
Na ulicy
Ğw. Mikoáaja zapadá siĊ asfalt
przy studzience. Sprawcami mogą byü
szczury, krety,
myszy. Takie
zapadliska trzeba od rĊki naprawiaü.

ReÀeksja
PoniewaĪ miaáem do zaáatwienia kilka spraw w Ostrowie, wybraáem siĊ tam we wtorkowe popoáudnie. Jadąc
ulicą w kierunku Galerii Ostrovia, kątem oka zauwaĪyáem
osobĊ, która leĪy na pasie zieleni miĊdzy jezdnią a chodnikiem, jej rower oparty byá o latarniĊ. Od razu przeszáo mi
przez myĞl - jakiĞ pijaczek. Przejechaáem kilkaset metrów
i wtedy dotaráo do mnie, Īe powinienem jednak sprawdziü,
czy ten czáowiek nie potrzebuje pomocy. Na najbliĪszym
skrzyĪowaniu zawróciáem...
Na trawie leĪaá starszy pan, który skarĪyá siĊ na ból
w pachwinie. Caáą sytuacją nie byá zanadto przejĊty, a zapytany przeze mnie o dolegliwoĞci odpowiedziaá, Īe tak juĪ
ma i pogotowia mam nie wzywaü, bo i tak mu nie pomogą - wyglądaáo na to, Īe wiedziaá, co mu dolega. Dodaá, Īe
jego wnuk wie, Īe wyjechaá z domu i prawdopodobnie zaraz
siĊ tu pojawi. Nie mogáem zostawiü mĊĪczyzny samego

na ulicy, wiĊc powiedziaáem, Īe odwiozĊ go do domu. Nie
chciaá skorzystaü z mojej propozycji, ale zgodziá siĊ, bym
pojechaá po jego ĪonĊ.
Na miejscu pojawiáo siĊ teĪ dwóch máodych mĊĪczyzn
(prawdopodobnie z Ostrowa), bo dokáadnie wiedzieli, gdzie
znajduje siĊ ulica, o której mówiá starszy czáowiek. Jeden
z nich pojechaá pod wskazany adres, drugi zapewniá mnie,
Īe zaczeka, aĪ jego kolega wróci z Īoną mĊĪczyzny.
Do koĔca dnia byáem záy na siebie, Īe moja reakcja na
tĊ sytuacjĊ byáa lekko opóĨniona. Nie zareagowaáem na tzw.
strzaá, byü moĪe miaá na to wpáyw poĞpiech, zamyĞlenie...
Mimo to, podobnie jak dwóch máodzieĔców, zatrzymaliĞmy
siĊ, by pomóc. A Ile osób przejechaáo obojĊtnie? Sądząc
po ruchu, bardzo duĪo.
Byü moĪe wielu z nas zdarzyáo siĊ odwróciü wzrok od
leĪącego na ulicy czáowieka. Od razu zawyrokowaliĞmy
(pewnie dla uspokojenia sumienia), Īe to pijany lub odurzony narkotykami. Nawet jeĞli by tak byáo, nie zwalnia
nas to z obowiązku udzielenia pomocy.
Rob.

W miejsce butików - parking i ulica
Przez kilka tygodni, a nawet miesiĊcy mieliĞmy na Borku
krajobraz jak po bitwie. PozostaáoĞci po rozebranych juĪ
butikach straszyáy jeszcze bardziej niĪ same butiki, które
tak bardzo niektórym osobom siĊ nie podobaáy. W ubiegáym
tygodniu przyjechaáy wreszcie spychacze i resztki posadzek,
podáóg i betonu usuniĊto. Wygląda to juĪ trochĊ lepiej, ale
przyszáoĞü tego
miejsca nadal budzi wątpliwoĞci. Na
pytanie odnoĞnie
placu odpowiada
burmistrz Mariusz Witek.
- W przyszáym
tygodniu bĊdĊ
miaá juĪ na biurku
projekt i kosztorys
i wtedy zdecydujĊ,
co dalej - prawdopodobnie ogáoszĊ
przetarg na wykonanie w tym
miejscu parkingu
z ulicą przejazdową miĊdzy ul.
Piastowską i aleją
WolnoĞci. MoĪe

kilkadziesiąt miejsc parkingowych tam siĊ zmieĞci. Pozostaáe butiki, znajdujące siĊ na Borku, w najbliĪszych latach
nie bĊdą likwidowane.
Znamy zatem odpowiedĨ burmistrza i wierzymy, Īe na realizacjĊ tych planów nie przyjdzie czekaü do przyszáej wiosny.
K.J.
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WYSTAWA KOTàÓW

8 czerwca na terenie ¿rmy Izo Eko
Centrum w Ostrzeszowie odbywaáa siĊ
wystawa kotáów i artykuáów techniki
grzewczej i sanitarnej. Byáa to juĪ trzecia tego typu wystawa i zapewne nie
ostatnia, bo, jak mówią organizatorzy,
wystawców i zainteresowanych klientów
z roku na rok przybywa.
Na ponad dwudziestu stoiskach
prezentowano najwyĪszej klasy kotáy
grzewcze, systemy sterowania, artykuáy
sanitarne - krajowej i zagranicznej produkcji. Niektóre z tych rzeczy od razu
znajdowaáy nabywców. Nic dziwnego,
oferta byáa wyjątkowo szeroka, czĊĞü
wystawców stosowaáa zniĪki, a osoby
skáadające zamówienia na kocioá braáy
udziaá w losowaniu wysokiej klasy grilla
wĊglowego.
Skoro mowa o kotáach, to wypada
wspomnieü o tym, co „do kotáa wrzucamy”. W tym roku najmodniejszym
paliwem staá siĊ pelet - produkt energetyczny, ekonomiczny, a przy tym bardzo czysty, cenowo zaĞ porównywalny
z ekogroszkiem. Na jednym ze stoisk
prezentowano nawet palnik stosowa-

ny w kotáach na pelet, pozostawiający
rzeczywiĞcie jedynie garstkĊ popioáu.
A kto z odwiedzających wystawĊ
ze wszystkich kotáów najbardziej ceniá
sobie kocioáek z grochówką, teĪ nie
odszedá zawiedziony.
K.J.
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SWOJSKIE GRANIE W MKSTACIE
Dni Ziemi Mikstackiej to, obok odpustu Ğw.
Rocha, najwiĊksza organizowana w Mikstacie
impreza. Sáynie z sympatycznej, swojskiej atmosfery i zmiennej pogody, która w ostatnich
latach daáa siĊ we znaki uczestnikom zabaw.
Tym razem sáoĔce jak na zamówienie, a zabawa znowu swojska i udana. Niemaáa w tym
zasáuga gwiazdy mikstackiej imprezy - Mirka
JĊdrowskiego, który Ğląską, biesiadną muzyką
rozbawiá publicznoĞü.
Dni Mikstatu to dwudniowy festyn rodzinny.
W sobotĊ królowaá sport, zabawy i teatrzyki dla
dzieci. RównieĪ w niedzielĊ dzieci znajdowaáy
siĊ w centrum uwagi. To przecieĪ dla nich

stanĊáo wesoáe miasteczko, dmuchane zamki
i stragan z cukrową watą. Dzieci mogáy takĪe
dowiedzieü siĊ czegoĞ o smokach, a to dziĊki
spektaklowi Teatru Rozrywki „Trójkąt”. Z kolei
máodzieĪ szkolna czĊsto sama wcielaáa siĊ
w rolĊ artystów, bawiąc taĔcem i Ğpiewem.
Uczestników festynu zachwyciá pokaz taĔca
breakdance w wykonaniu „4 of the ¿fty crew”.
GrupĊ tworzy czwórka tutejszej máodzieĪy:

miar udany, idealny na swojskie, festynowe
granie i wspólną zabawĊ. Centrum Kultury
w Mikstacie naleĪą siĊ brawa nie tylko za
dobór wykonawców, lecz takĪe za postawienie
sceny, która z rozmachem zastąpiáa niezbyt
funkcjonalny „balkonik”, gdzie w poprzednich
latach przyszáo artystom wystĊpowaü.
K. Juszczak

szawie Ğwiadczą, Īe máodzi
mikstaczanie są na dobrej drodze do mistrzostwa. RównieĪ
z ziemi mikstackiej wywodzi siĊ
zespóá „Apache Band”, który zaprezentowaá kilka bluesowych
standardów.
Wieczorem sceną, a przede
wszystkim sercami sáuchaczy,

- MoĪna Ğmiaáo stwierdziü, Īe poezja, która od 30
lat spáywa do Ostrzeszowa z róĪnych zakątków Polski,
stanowi wciąĪ rozrastający siĊ pomnik Stanisáawa
Czernika - mówiáa Dorota Owczarczak i trudno siĊ
z tym nie zgodziü.
W klimat wszechogarniającej poezji Ğwietnie wpasowaá siĊ recital Katarzyny ĩak - Ğpiewającej aktorki,
popularnej, m.in. dziĊki udziaáowi w serialu „Ranczo”.
Jak przyznaáa, najwaĪniejszy w piosence jest dla niej
tekst, dlatego teĪ jej recital skáadaá siĊ z tekstów, które
specjalnie dla aktorki napisali najwiĊksi poeci piosenki:
W. Máynarski, A. Osiecka, M. CzapiĔska…
W drugiej czĊĞci gali królowali tegoroczni laureaci.
Najpierw z rąk przewodniczącego jury i burmistrza
odebrali nagrody i dyplomy, potem przyszedá waĪny
moment prezentacji nagrodzonych wierszy. Zawsze
są to próby niepowtarzalne, osobiste - i jak to ze
sztuką bywa - zdarzaáy siĊ utwory zabawne, ale takĪe
wzruszające.
Prezentacje rozpoczĊáa najmáodsza zwyciĊĪczyni
Lena Mieloch, mówiąc wiersz „Czytanie” (… to magiczny Ğwiat, ale przychodzą do niego tylko ci, którzy
w niego wierzą).
Laureaci w kategorii powyĪej 19 lat.
Jedną z bohaterek poetyckiej gali byáa zdobywczyni
I miejsca w kategorii osób dorosáych - Ewa Wáodarska,
W sobotnie poáudnie 10 czerwca poznaliĞmy laurektóra przyjechaáa do nas aĪ spod Biaáegostoku. Pani
atów XI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCEwa jest juĪ uznaną poetką máodego pokolenia, wiersze
KIEGO IM. STANISàAWA CZERNIKA. Organizatorem
pisuje od siedmiu lat. Czyni to na tyle wybornie, Īe
byáa Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie. Wielu nagrow tym czasie, w róĪnych konkursach zdobyáa aĪ 50
dzonych twórców osobiĞcie uczestniczyáo w ¿naáowej
nagród! Tą w konkursie czernikowskim rozpoczĊáa
gali, przyjeĪdĪając nawet z Wejherowa, Kwidzynia czy
drugą piĊüdziesiątkĊ, a zdobyáa ją za wstrząsający
Bielsko-Biaáej. Przywitaáa ich dyrektor biblioteki - Dorota
wiersz „Nauka o liczbach”. Z kolei zdobywca drugiej
Owczarczak, krótko teĪ przypomniaáa sylwetkĊ patrona
nagrody Krzysztof Szkuráatowski zaprezentowaá utwór
konkursu - pisarza i regionalisty Stanisáawa Czernika.
pogodny, z dowcipną pointą - „Urodziny”. Jako Īe to
Jury pod przewodnictwem Piotra àuszczykiewicza wykonkurs im. S. Czernika byáy takĪe wiersze poĞwiĊcone
áoniáo 31 laureatów w czterech kategoriach wiekowych.
naszemu poecie.
W gronie wyróĪnionych w kategorii 12-15 lat znalazáa
DuĪe wraĪenie zrobiá na wszystkich wiersz pt. „MosiĊ mieszkanka Parzynowa - Aleksandra Noculak.
jej mamie”, który ze wzruszeniem mówiáa Ola Noculak.
Tradycje konkursu poetyckiego w Ostrzeszowie
… KiedyĞ Ğmiaáa siĊ z kaĪdego Īartu,
siĊgają 1986 roku, kiedy odbyáa siĊ jego pierwsza,
Teraz juĪ tylko uĞmiecha siĊ lekko, leciuteĔko.
lokalna edycja. NastĊpny konkurs byá juĪ ogólnopolski,
KiedyĞ bolaáa ją gáowa, a teraz…
lecz po nim nastąpiáa 10-letnia przerwa. Do konkursów
Teraz juĪ ją nie boli.
Aleksandra Noculak - jedyna laureatka
im. S. Czernika powrócono w 1997 r. Rekordowym
Ola, jako jedyna reprezentantka naszego powiaz powiatu ostrzeszowskiego.
pod wzglĊdem iloĞci nadesáanych utworów byá rok
tu, zostaáa dostrzeĪona przez jurorów, tym bardziej
2006, kiedy to ocenie poddano 2062 zestawy wierszy
warto poĞwiĊciü tej wraĪliwej dziewczynie parĊ sáów.
(ponad 5 tys. wierszy). Tegoroczny konkurs byá o tyle
Mieszka w Parzynowie, chodzi do drugiej klasy gimnazjum w Kobylej Gówyjątkowy, gdyĪ przypadaá w 30. rocznicĊ jego pierwszej, ogólnopolskiej
rze. Pierwszy wiersz napisaáa mając osiem lat. Rzadko upublicznia swoją
edycji. Zgáosiáo siĊ do niego 241 osób, przysyáając 694 wiersze. MoĪe nie
twórczoĞü, choü wystartowaáa takĪe przed dwoma laty, w poprzedniej edycji
jest to liczba rekordowa, lecz potwierdzająca, Īe nawet w dobie powszechnej
konkursu czernikowskiego.
technokracji nie brakuje osób tworzących poezjĊ i tych, którzy chcą ją sáuchaü.

Michalina KwaĞna w póá¿nale Miss Polski Nastolatek 2017

fot. Dorota Tyszka www.misspolski.pl
4 czerwca w Hali Expo - àódĨ odbyá siĊ üwierü¿naá konkursu Miss Polski 2017 oraz póá¿naá Miss Polski Nastolatek
2017. Jurorzy, wĞród których zasiadáy dwie koronowane
gáowy - Paulina Maziarz, Miss Polski 2016, oraz Katarzyna
Krzeszowska, Miss Polski 2012, mieli za zadanie wyáoniü
grupĊ póá¿nalistek, które 23 czerwca walczyü bĊdą o awans
do ¿naáu Miss Polski 2017, oraz grupĊ ¿nalistek, które 24
czerwca w Am¿teatrze w Kozienicach bĊdą walczyü o koronĊ
najpiĊkniejszej nastolatki w Polsce.
Nasz region reprezentowaáy:
Michalina KwaĞna - Wielkopolska Miss Nastolatek 2017
(ostrzeszowianka)

Czynne od 9.00 do 19.00
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WSZYSTKO JEST POEZJĄ

Dominika Nieruchalska, Kamila Rybicka,
Julia Baraniak i Mikoáaj Nieruchalski,
a trenuje ich BáaĪej
àawecki. WystĊpują
od ponad czterech
lat, biorąc udziaá
w breakdancowych
zawodach, bowiem
breakdance to sport
poáączony z taĔcem.
Sukcesy w ĩninie,
CzĊstochowie i War-

zawáadnąá MIREK JĉDROWSKI i jego ferajna.
Wesoáe przeboje rozruszaáy publicznoĞü, a niektórych nawet zachĊciáy do taĔca. JĊdrowski
udowodniá, Īe Ğpiewa nie tylko „Száa dzieweczka” i inne biesiadne przyĞpiewki, lecz nieobcy
jest mu takĪe repertuar operetkowy - wiązanka
przebojów operetkowych spotkaáa siĊ entuzjastycznym przyjĊciem. Koncert ze wszech

14.06.2017

Stella Czyszewicz - Wielkopolska I Wicemiss Nastolatek 2017
Zuzanna Tuz - Wielkopolska IV Wicemiss Nastolatek
2017
Sandra Staszewska - Wielkopolska Miss 2017
Zuzanna Sáaboszewska - Wielkopolska III Wicemiss 2017
Ewelina Krzak - TOP 10 Wielkopolska Miss 2017
Karolina MarczyĔska - TOP 10 Wielkopolska Miss 2017
Magdalena Grosman - uczestnika tegorocznej edycji
konkursu
Mimo zaproszenia na üwierü¿naá i póá¿naá ze swoich
szans nie skorzystaáy: Julia SzymaĔska
Patrycja Sobolewska, Maria Horbulewicz, Martyna Bąkowska, Adrianna Olszak
Klaudia Pacholska.
Ostatecznie jurorzy zdecydowali, Īe
dalej walczyü o koronĊ najpiĊkniejszej
Polki, którą dziĞ godnie nosi Paulina Maziarz, Miss Polski 2016, bĊdzie 38 piĊknoĞci. WĞród nich znalazáy siĊ Ewelina
Krzak i Zuzanna Sáaboszewska. Niestety,
pozostaáym uczestniczkom nie udaáo
awansowaü siĊ do dalszych etapów.
Michalina KwaĞna oraz Sandra
Staszewska bĊdą jednak reprezentowaü
nasz region i kraj na konkursach ogólnopolskich, z którymi wspóápracuje biuro
konkursu Wielkopolska Miss.
konkurs Wielkopolska Miss
www.facebook.com/MissWielkopolski | www.wielkopolskamiss.pl

Wydarzeniem godnym konkursu poezji byá recital Katarzyny ĩak.
- Mój zeszyt z wierszami nie jest przepeániony - mówi autorka - bo nie piszĊ
codziennie, tylko z potrzeby serca, pod wpáywem skrywanych w sobie emocji.
Jestem przekonany, Īe Ola jeszcze nieraz uraczy nas z serca páynącą
poezją.
***
Tegoroczny, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Stanisáawa Czernika
przeszedá do historii. Pozostanie po nim zestaw wierszy - smutnych, radosnych, trochĊ banalnych i nad wyraz gáĊbokich. Pozostaną echa rozmów,
dĨwiĊki muzyki i… niedopita kawa w bibliotecznej kawiarence. Raz na dwa
lata wszystko jest tutaj poezją.
Krzysztof Juszczak

LAUREACI KONKURSU POETYCKIEGO
Kategoria I - do 11 lat
1.Lena Mieloch (Ostrów), 2. Oliwia Spychel (LeĞna Podkowa), 3. Marta
Jaworska (Warszawa), wyróĪnienia: Joanna Kapel (Kraków), Olga Kazowska
(Ostrów).
Kategoria II - 12-15 lat
1.Amelia SkowroĔska (Nowe Skalmierzyce), 2. Marta MyĞkiewicz (Nowe
Skalmierzyce), 3. Sylwia Szadkowska (Beldno), wyróĪnienia: Aleksandra
Noculak (Parzynów), Mabell Kowalewska (Magnuszew), Angelika Warzecha
(Sosnowiec) - nagroda specjalna za wiersz „StaĞ Czernik”.
Kategoria III - 16-19 lat
1.Lena Dominiczak (Ostrów), 2. Olivia Panufnik (Sáupca), 2. Marcelina
Koncewicz (TĊgoborze), 3. Wiktoria Misiak (Ostrów), 3. Aleksandra StaĔczyk
(Zaborów), wyróĪnienie: Agata Florczak (Nowe Skalmierzyce).
Kategoria IV - powyĪej 19 lat
1.Ewa Wáodarska (Biaáystok), 2. Krzysztof Szkuráatowski (Wejherowo), 3.
Piotr MacierzyĔski (àódĨ), 3. Agnieszka Marek (Bielsko Biaáa), wyróĪnienia:
Tomasz Kowalczyk (Lublin), àukasz Kulewski (Wrocáaw), Monika Oramus
(KwidzyĔ), Anna Piliszewska (Wieliczka), Wojciech Roszkowski (Tykocin),
Karol Graczyk (ToruĔ), Sáawomir Sadowski (Grodzisk Mazowiecki), Katarzyna
Kowalewska (Magnuszew), Magdalena Cybulska (àódĨ), Tadeusz Dejnecki
(Páock) - nagroda za wiersz o Czerniku.

