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WITAMY, PANIE PREZYDENCIE

Od jesieni czekaliĞmy na ten moment - wówczas zapowiadana wizyta
nie doszáa do skutku, ale doczekaliĞmy
siĊ! 26 czerwca Andrzej Duda stanąá
na ostrzeszowskiej ziemi. W rĊkach
entuzjastycznie witających go táumów
biaáo-czerwone chorągiewki, flagi,
transparenty. JuĪ od chwili wyjĞcia
z samochodu prezydent serdecznym
gestem pozdrawiaá zgromadzonych
na Rynku. Tutaj znamienitego goĞcia
powitaá wiceburmistrz Ostrzeszowa
Paweá UĞcinowicz oraz starosta Lech
Janicki. Po tym krótkim powitaniu prezydent wraz z towarzyszącymi osobami
wszedá do ratusza, gdzie odbyáo siĊ
spotkanie z samorządowcami.
Wreszcie, okoáo godz. 19.00, wĞród
braw i okrzyków, Andrzej Duda wyszedá
do czekających táumów.

- Panie prezydencie, to dla nas
wielki zaszczyt, Īe moĪemy goĞciü
pana na ostrzeszowskim Rynku - mówiá wiceburmistrz.
Potem przybliĪyá
historiĊ miasta, tĊ
dawną i najnowszą.
Stwierdziá teĪ, Īe
tym najwiĊkszym
skarbem jesteĞmy
my - mieszkaĔcy tej
ziemi. Tymi sáowami
wywoáaá burzĊ oklasków, a pierwszym
bijącym brawo byá
sam prezydent. Mówiá o osiągniĊciach
tutejszych mieszkaĔców, o ludziach
i zakáadach pracy
tu istniejących.

- ĩyczymy panu, aby te kilka chwil
spĊdzonych w Ostrzeszowie byáo dla

pana wielkim przeĪyciem – zakoĔczyá
P. UĞcinowicz.
Do historii i osiągniĊü miasta nawiązaá prezydent w swoim krótkim
wystąpieniu. Wspominaá zwyciĊskie
Powstanie Wielkopolskie, ale takĪe
Krwawą SobotĊ. Mówiá o bohaterskiej
máodzieĪy, robiąc ukáon w stronĊ harcerzy, podkreĞlając, Īe harcerstwo
w Ostrzeszowie istnieje od 1914r.
- DziĊkujĊ za to, Īe przez caáy czas
tak piĊknie tu pracujecie na swoją zasobnoĞü, ale takĪe dla Rzeczypospo-

litej. Wielkopolski talent, poáączony
z niezwykáą solidnoĞcią i zaradnoĞcią,
to jest to, co cechuje ostrzeszowian.
DziĊkujĊ wam za to, Īe tych swoich
talentów nie zakopujecie, ale wykorzystujecie dla pomyĞlnoĞci swojej
i Ostrzeszowa - miasta niezwykle piĊknego, zadbanego. Chciaábym, Īeby
w caáej Polsce tak dbano o tĊ maáą
ojczyznĊ. WierzĊ w to, Īe jesteĞmy
w stanie budowaü PolskĊ wolną i silną.
DokoĔczenie na str. 12.

DWIE STÓWKI
WYLOSOWANE!

Nasza zabawa cieszyáa siĊ ogromnym zainteresowaniem, otrzymaliĞmy
okoáo 200 kartek z „posklejanym”
200-záotowym banknotem.
Losowanie zostaáo przeprowadzone
komisyjnie w naszej redakcji.

ZATRUDNIĉ MECHANIKA
SAMOCHODOWEGO
Stawka od 17zá/godz.

SzczĊĞliwy los uĞmiechnąá
siĊ do pani MAàGORZATY KOWALIēSKIEJ z Ostrzeszowa i to
wáaĞnie ona otrzyma prawdziwy
200-záotowy banknot.

Ostrzeszów
tel. 535 380 206

RATY
RRSO

12990
x 10 rat

0%

1)

9990
x 10 rat

1299,-

9990
x 10 rat

999,-

99 x 10 rat
90

Pani Maágorzacie gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody
(od Ğrody - 28.06., od godz. 12.00).
Wszystkich zapraszamy do Ğledzenia naszej gazety i wziĊcia udziaáu
w kolejnych konkursach.
red.

999,-

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

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

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

STIHL HSA 56
NoĪyce akumulatorowe wraz z
akumzlatorem AK 10
i áadowarką AL 101

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

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

29 czerwca 2017 (czwartek)
o godz. 17.10
ZAPRASZAMY na spotkanie pt.:

CZY NIEBO JEST
TWOIM DOMEM?
Miejsce: Ogród Zimowy, Dworek
1885, ul. KALISKA 7, OSTRZESZÓW. Aby otrzymaü Nowy
Testament, napisz lub zadzwoĔ:
RLCh, skr.p. 31,
63-500 OSTRZESZÓW,
tel. 791214963 | cms@onet.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

WYJAĝNIENIE SOàTYSA
- Jestem Ğwiadomy, Īe popeániáem
báąd i czujĊ siĊ z tym bardzo Ĩle - mówi
soátys, który „wpadá” w rĊce policji, kierując po alkoholu i którego dotyczyá
artykuá w poprzednim numerze „CzO”
pt. Tak nie powinien zachowywaü siĊ
soátys,
- Nie byáem w sztok pijany, tak bym
nie mógá o wáasnych siáach wysiąĞü
z auta. To, co podano wam do wiadomoĞci, mija siĊ z prawdą. W momencie,
kiedy zatrzymaáa mnie policja, byáem
w stanie po spoĪyciu alkoholu.
W sobotĊ zaproszono mnie na imprezĊ, którą organizowaáo Koáo GospodyĔ Wiejskich. Wychodząc, dostaáem
od organizatorów paczkĊ z jedzeniem.
Z pewnoĞcią nie ja jeden. Niczego sam
nie wywoziáem. A miĊso, o które teraz
tyle szumu, byáo moim prywatnym miĊsem, które zostawiáem na sali w cháodni,

bo nie miaáem juĪ miejsca, Īeby trzymaü je w domu. Pojechaáem po nie
w niedzielĊ rano i wtedy to zatrzymaáa
mnie policja.

MĊĪczyzna zasugerowaá teĪ, Īe
jego zatrzymanie nie byáo przypadkowe...
- Nie uchylam siĊ od odpowiedzialnoĞci za to, Īe prowadziáem samochód
po alkoholu. Byáem „wczorajszy”. Chyba
nie zdawaáem sobie do koĔca sprawy,
Īe mogĊ mieü coĞ jeszcze w organizmie. To nie powinno jednak siĊ wydarzyü - dodaje soátys.
Soátys kierowaá samochodem po
spoĪyciu alkoholu - jak podaje policja,
miaá w organizmie mniej niĪ póá promila.
A. à.

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO KRAKOWA
(w tym Sanktuarium Miáosierdzia BoĪego
w àagiewnikach)

SOBOTA, 22 LIPCA BR.
KOSZT - 120 Zà

Podziċkowanie
Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami smutek i īal,
okazali wiele serca i īyczliwoğci
oraz uczestniczyli
y
we mszy ğwiċtej i ceremonii pogr
pogrzebowej

ğp. Jana Draben
Drabenta
- Ksiċdzu Krzysztofowi Ordziniakowi, Siostrom zakonnym
z Mikstatu, Delegacjom, Rodzinie, Przyjacioâom, Kolegom,
Znajomym i wszystkim SĆsiadom,
serdeczne „Bóg zapâaý”

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO TRÓJMIASTA, GDAēSK,
GDYNIA, SOPOT
SOBOTA, 29 LIPCA BR.
KOSZT 120 Zà
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW,
KS. LESZEK WOJTASIK,
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

28.06.2017

skâada
īona z dzieými
i ich rodzinami

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

SPRZEDAM DZIAâKô
NA LIPCE KOâO
MROCZENIA
O POW. 9600 M2
piõkne miejsce pod lasem,
przy strumyku. Idealne
pod stadninõ koni, domek
drewniany lub inwestycjõ
typu elektrownie wiatrowe,
ogniwa fotowoltaiczne.
Cena 23 zã/m2

tel. 509 933 748

SPRZEDAM
5 DZIAâEK
INWESTYCYJNYCH
PO 1000 M2
KAĒDA, W BRZEZIU

SPRZEDAM DZIAâKô
ROLNï W KôPNIE
PRZY STAREJ
TRASIE NR 8
O POWIERZCHNI
2,3 HEKTARA

dziaãka poãoēona przy
asfalcie z mediami.
Pod domki jednorodzinne
lub szeregówki.
Cena 88 zã/m2

w niedalekim czasie pod
przemysã, bardzo dobra lokata,
ćwietny teren pod inwestycjõ,
300 m od restauracji AWRA.
Cena 23 zã/m2

tel. 509 933 748

tel. 509 933 748

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

pod handel, usãugi,
produkcjõ, magazyny.
Cena 125 zã/m2 (netto).

SPRZEDAM
DZIAâKô
W SYCOWIE,
W ĆCISâYM
CENTRUM,
O POWIERZCHNI
3000 M2

tel. 509 933 748

tel. 603 534 712

SPRZEDAM DZIAâKô
W BRALINIE
O POWIERZCHNI
7000 M2
W CENTRUM
PRZY TRASIE NR 8

APTEKI
Plan dyİurów

„Borek” - od 26.06 do 2.07, tel. 586-13-87
„Kwiatowa” - od 3.07 do 9.07, tel. 516-77-39
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

28.06.2017
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POLICJA
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NietrzeĨwi na drogach
powiatu

Záamaá mu nos, a potem
uszkodziá samochód

19.06., godz. 14.00, Torzeniec, 42-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego, ponad
1 promil alkoholu, kierowaá motorowerem,
19.06., godz. 16.00, Turze, 35-letni
mieszkaniec woj. áódzkiego (0,10mg/l);
kierowaá fordem,
19.06., godz. 20.00, Szklarka Przygodzicka, 24-letni mieszkaniec gm.
Ostrzeszów, ponad 1 promil alkoholu,
kierowaá motorowerem,
23.06., godz. 16.30, Grabów nad Prosną, ul. Powst. Wlkp., 36-letnia mieszkanka tej gminy, ponad 1,5 promila alkoholu,
kierowaáa seatem cordobą.

Mowa o 19-letnim mieszkaĔcu
gminy Ostrzeszów, który zostaá zatrzymany przez policjĊ za pobicie 21-letniego mĊĪczyzny. Sprawca uszkodziá
równieĪ samochód swojej o¿ary. Do
zdarzenia doszáo w nocy, 24 czerwca.
Jak ustalili policjanci, 19-latek uderzyá piĊĞcią 21-letniego mieszkaĔca powiatu ostrzeszowskiego, a nastĊpnie
kopnąá go w twarz - záamaá mu nos. Zaraz
potem umyĞlnie uszkodziá lusterko i drzwi
przy samochodzie marki BMW, który
naleĪaá do poszkodowanego. 21-latek
oszacowaá uszkodzenia na kwotĊ 1000
záotych. StróĪe prawa zatrzymali agresora w policyjnym areszcie. MĊĪczyzna
usáyszaá juĪ dwa zarzuty - uszkodzenie
ciaáa oraz umyĞlne uszkodzenie mienia.
PrzestĊpstwa te zagroĪone są karą do
5 lat wiĊzienia.

Z lasu do aresztu
26-letni mieszkaniec powiatu oleĞnickiego odpowie przed sądem za
posiadanie amfetaminy.
PóĨnym wieczorem, 17 czerwca,
patrolując parking leĞny w ZmyĞlonej
Ligockiej, policjanci podjĊli czynnoĞci
sáuĪbowe wobec 26-letniego mieszkaĔca
powiatu oleĞnickiego. MĊĪczyzna siedziaá
sam w samochodzie i na widok policjantów zacząá siĊ nerwowo zachowywaü - nie
potra¿á teĪ wyjaĞniü, co robi o tej porze
w lesie. Funkcjonariusze zauwaĪyli równieĪ, Īe próbuje ukryü coĞ pod wycieraczką. Jak siĊ okazaáo, 26-latek miaá przy
sobie narkotyki.
Z lasu tra¿á prosto do aresztu. Teraz
czeka go rozprawa w sądzie.

Podsumowanie dziaáaĔ
„àapki na kierownicĊ”
W ramach kampanii „àapki na kierownicĊ” ostrzeszowscy policjanci
zatrzymali 10 kierujących, którzy podczas jazdy samochodem rozmawiali
przez telefon.
Funkcjonariusze przez 11 dni zwracali szczególną uwagĊ na kierowców, którzy
w czasie jazdy korzystali z telefonów.
9 osób zostaáo ukaranych mandatem,
przeciwko jednemu kierowcy skierowano
do sądu wniosek o ukaranie.

Samochodem i pieszo
uciekaá przed policją
W Ignacowie kierowca opla nie
zatrzymaá siĊ do kontroli drogowej.
Nie pomogáy nawet sygnaáy dĨwiĊkowe i Ğwietlne, których uĪyli policjanci.
24 czerwca, po godz. 17.00 w Ignacowie policjanci podjĊli poĞcig za kierującym oplem merivą, który nie zatrzymaá
siĊ do kontroli. MĊĪczyzna nie reagowaá
na sygnaáy uĪyte przez policjĊ. W koĔcu postanowiá zostawiü samochód za
jednym z budynków gospodarczych
prywatnej posesji i dalej uciekaü pieszo.
Jednak policjanci szybko zatrzymali
sprawcĊ - okazaá siĊ nim 17-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra. Cháopak nie
miaá prawa jazdy. Byá trzeĨwy.
Zgodnie z nowymi przepisami, które
obowiązują od 1 czerwca, 17-latek odpowie za zignorowanie uĪytych przez
policjĊ sygnaáów Ğwietlnych i dĨwiĊkowych, za co grozi kara nawet do 5 lat
wiĊzienia.

Okradli dom w Siedlikowie

ZABRALI PIENIĄDZE,
APARAT I KOLCZYKI
Policjanci poszukają sprawców
wáamania do domu jednorodzinnego w Siedlikowie. Tym razem záodzieje (najprawdopodobniej dwóch
mĊĪczyzn) postanowili obrabowaü
dom w biaáy dzieĔ. Do zdarzenia

doszáo bowiem 22 czerwca, w godzinach przedpoáudniowych.
Wykorzystując nieobecnoĞü
domowników, sprawcy wywaĪyli áomem drzwi od przydomowej altany,
a nastĊpnie weszli do Ğrodka i skradli
ponad trzy tysiące záotych w gotówce,

STRAĒ
Paliáy siĊ Ğmieci
19 czerwca w Doruchowie przy ul.
Kaliskiej ktoĞ podpaliá Ğmieci w kontenerze. StraĪacy ugasili ogieĔ. Obyáo
siĊ bez strat.

UwiĊziony kotek
Do niecodziennego zdarzenia doszáo 20 czerwca. Pod komendĊ PSP
przyjechaá mĊĪczyzna, który twierdziá,
Īe z jego samochodu, a dokáadniej spod
maski, wydobywa siĊ miauczenie. Okazaáo siĊ, Īe pod nadkolem samochodu
schowaá siĊ maáy kotek. StraĪacy we-

998

zwali na miejsce weterynarza i rozpoczĊli akcjĊ ratunkową - rozkrĊcili
przód samochodu. Po wydobyciu kotka
zostaá on zbadany przez weterynarza
i przewieziony do schroniska w NiedĨwiedziu. NastĊpnie straĪacy sprawnie
záoĪyli samochód. Akcja trwaáa prawie
2 godziny.

Gniazda szerszeni
20 czerwca straĪacy w Bledzianowie w budynku jednorodzinnym zlikwidowali gniazdo szerszeni. Do podobnej
interwencji doszáo tego samego dnia

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE





Obustronny wzór drewna
Nie wymagają malowania
Nie gniją
àatwe w obróbce

ZROBIMY CI DOBRZE…
W PORTFELU!!!

aparat fotogra¿czny marki Olympus
i trzy pary kolczyków. àączne straty
wynoszą ok. 4200 záotych.
Policjanci prowadzą Ğledztwo
w tej sprawie.
A. à.

w Kraszewicach oraz 23 czerwca w Kobylej Górze.

Poáamane konary
21 czerwca w Korpysach, a dzieĔ
póĨniej w Chlewie nadáamane konary
zwisaáy nad drogą, stwarzając zagroĪenie. StraĪacy szybko uporali siĊ
z problemem.

Lądowanie w Marszaákach
21 czerwca straĪacy zabezpieczyli
lądowanie jednostki LPR w Marszaákach. LPR zabieraáo stamtąd osobĊ
z zatrzymanym krąĪeniem.

Niedogaszone ognisko
24 czerwca w gminie Kobyla Góra
paliáo siĊ poszycie leĞne na pow. 2m2.
Przyczyną powstania ognia byáo niedogaszone ognisko.

ZGUBIONO PORTFEL

6 czerwca w okolicy Rynku
w Ostrzeszowie zgubiáam duĪy,
czerwony portfel. Ma on dla mnie
ogromną wartoĞü sentymentalną,
pamiątkową. Uczciwego znalazcĊ
bardzo proszĊ o zwrot portfela
z dokumentami. Pieniądze proszĊ
sobie zatrzymaü.
Portfel moĪna wrzuciü do
skrzynki pocztowej przy redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
lub wysáaü na adres widniejący
na dokumentach.

65% do¿nansowania
dla Wielkopolskich
przedsiĊbiorców!

Planujesz wymianĊ parku maszynowego
lub remont hali produkcyjnej?
Do rozdania aĪ 60

mln zá

Nabór wniosków trwa do koĔca lipca!

www.eskel.pl

tel. 882 338 507
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TAKI DZIEē SIĉ ZDARZA RAZ... W ROKU
wyznaczaáa Miejska Orkiestra DĊta
z Ostrzeszowa. Orkiestra to artystyczna pereáka naszego powiatu, lĞniąca
na kaĪdym wystĊpie. Nie inaczej byáo
i tym razem. W festynowym repertuarze
znalazáy siĊ utwory bĊdące od lat wizytówką naszej orkiestry, Īe wspomnĊ
interpretacje Ğwiatowych przebojów ¿lmowych, np. „Pretty Woman”, „RóĪowa
pantera” lub „Eliza”, którym to utworem
ostrzeszowscy muzycy poĪegnali publicznoĞü. Zaraz po orkiestrze próbkĊ
umiejĊtnoĞci wokalnych zaprezentowaá
chór z UTW. Wykonaá tylko trzy utwory
(m.in. „Takie áadne oczy”), lecz waĪne jak zaĞpiewane. Z wystĊpu na wystĊp

W niedzielĊ, po godz.22, ostrzeszowska baszta rozbáysáa ogniem
fajerwerków - DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ A.D. 2017 przeszáy
do historii. Impreza udana, wypeániona muzyką, Ğpiewem, taĔcem
i wielobarwną paletą atrakcji dla
najmáodszych. Nawet aura sprzyjaáa
ostrzeszowianom, nagradzając sáoĔcem uczestników festynu.
Królowaáa muzyka, i to bardzo
róĪnorodna - od rockowej, poprzez instrumentalno-orkiestrową, aĪ po Ğpiew
zespoáów biesiadnych. Inauguracja Dni
przypadáa jeszcze w piątkowy wieczór
podczas koncertu pt. „BASZTA PROGFEST”, bĊdącym V Ogólnopolskim
Festiwalem Rocka Progresywnego.
Nazwy zespoáów tam wystĊpujących
dziĞ nie są jeszcze powszechnie znane, ale za lat kilka… Kto wie? PrzecieĪ gwiazdy tegorocznych Dni - „IRA”
i „PIERSI” teĪ kiedyĞ zaczynaáy.

ce od áagodniejszej muzyki. RozpoczĊáy
nasze lokalne zespoáy biesiadne, serwując piosenki lekkostrawne, z porcją
humoru i ludowego zaĞpiewu. Potem
przyszáa pora na wystĊpy wokalne dzieci
i máodzieĪy oraz zumbĊ, która cieszy siĊ
ogromną popularnoĞcią.
Caákiem odmienną muzykĊ zaprezentowaá z kolei jarociĔski zespóá
reggae - Za Zu Zi. MoĪna by jednak pole-

*

Szymona Wydry.
Wieczorem serca
ostrzeszowian podbiáa
IRA. Panowie Ğpiewają od trzydziestu lat,
a kondycji i ekspresji
mógáby im pozazdroĞciü
niejeden wspóáczesny
rockman.
WĞród przebojów, które zaĞpiewali
w Ostrzeszowie, znalazáy siĊ m.in. „Ona jest
ze snu”, „ParĊ chwil”,
„Nadzieja”.

**

Niedzielne koncertowanie rozpoczĊáo
siĊ z przytupem, a takt

sáychaü postĊpy w Ğpiewie chórzystów,
w czym teĪ zasáuga A. Marszaákowskiej.
ZaĞ nieco póĨniej pani Ola kierowaáa chórem gospel.
I znowu na scenie zmiana klimatu w roli gáównej swing! A to za sprawą
Big Bandu Ostrowskiego pod dyrekcją
Roberta Matuszewskiego. Przeboje
z lat dawnych i nieco bardziej wspóáczesnych zagrali iĞcie swingująco,
a oryginalnoĞci tej muzyce dodawaáy
wokalne, popisowe interpretacje Leszka Popáawskiego i Julii Jaszczyk.
A Īe nie samym Ğpiewem i muzyką
Īyje bywalec festynu, toteĪ organizatorzy musieli stanąü na wysokoĞci
zadania, serwując jadáa i picia, ile tylko
dusza zapragnie, a Īoáądek Ğcierpi.
Ale najwiĊcej niespodzianek czekaáo
na najmáodszych: kolejka, kuce, wodne kule, zjeĪdĪalnie, samochodziki,
dmuchaĔce… Dla rodziców i opiekunów to byáa takĪe niespodzianka, niekoniecznie najmilsza, lecz na pewno
zapierająca dech i bijąca po kieszeni.
Ale co tam, w koĔcu taki DzieĔ, siĊ
zdarza raz… w roku.
SáoĔce wciąĪ Ğwieciáo mocno,
pomimo wieczoru, gdy na estradzie
pojawili siĊ muzycy z zespoáu PIERSI.
Od razu zaĞpiewali swój najwiĊkszy hit
„Baákanica”. Grupa powstaáa 1984 r.
z inicjatywy Pawáa Kukiza. Jak wiemy,

STUDNIE

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

KOMINKI

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

Kukiz, pocháoniĊty polityką, rozstaá siĊ
z zespoáem, rzecz jasna w Ostrzeszowie takĪe go nie zobaczyliĞmy, ale
koledzy pamiĊtają. Jedna z pierwszych
piosenek byáa dedykowana zaáoĪycielom PIERSI, wĞród nich Zbigniewowi
„Dziadkowi” MoĪdzierskiemu, który
wciąĪ gra w zespole. Dla táumnie przybyáych na koncert fanów zaĞpiewali
chyba wszystkie najwiĊksze przeboje:
„Piwo”, „07 zgáoĞ siĊ”, „O, Hela” czy
„Nie samym chlebem Īyje czáowiek”.
Pewnym zaskoczeniem byáa piosenka
znana z wielu innych wykonaĔ „Tu jest
twoje miejsce”, poprzedzona patriotyczną deklaracją zespoáu. Ale to nie
patos, a humor biá ze sceny. Budowaáy
go zabawne dialogi liderów: Adama
Asanowa i Marka „Maáego” Kryjoma.
I kolejne zdziwienie - piosenka, którą
w PRL-u musiaá znaü kaĪdy Īoánierz -

mizowaü, czy artyĞci
urzekli swym graniem
ostrzeszowską publicznoĞü. Z pewnoĞcią jednak znaleĨli
siĊ jacyĞ fani zespoáu,
który powstaá w 2001
r. i ma za sobą wystĊpy u boku m.in.
Arki Noego, Armii,

Tak na dobre DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ rozpoczĊáy siĊ w sobotĊ,
24 czerwca.
Sobota przyniosáa muzyczne
uspokojenie, co nie znaczy, Īe byáo
cicho, jednakĪe sceną zawáadnĊli spe-

ORGANIZUJEMY:

28.06.2017
17.11.2010

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Bledzianów 74D
www.bledzianow.pod.debem.pl

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

„Oka”. KtóĪ siĊ spodziewaá, Īe usáyszy ją w wykonaniu grupy rockowej.
Na koniec, w podziĊce za przybycie,
uĞmiechy i oklaski zespóá dedykowaá
wszystkim swój przebój „Caáuj mnie”.
A potem… potem jeszcze bisy, rzecz
jasna z „Baákanicą”, Ğpiewaną wspólnie
z Magdą z Grabowa.
Tegoroczne DNI juĪ za nami. Nie
bĊdziemy siliü siĊ na ich ocenĊ, lecz
skoro ludzie táumnie przybywali na
miejsce festynu i dobrze siĊ bawili, to
chyba naleĪą siĊ gratulacje Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury i wszystkim osobom, ¿rmom i instytucjom,
którzy przyczynili siĊ do organizacji
tej imprezy.
Do zobaczenia za rok, na kolejnych
Dniach Ziemi Ostrzeszowskiej.
Anna àawicka
Krzysztof Juszczak

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
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

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

28.06.2017
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DO SERCA PRZYTUL PSA

Takie cudne psiaki czekają
w NiedĨwiedziu na nowy dom

Dlaczego warto zaadoptowaü zwierzaka ze schroniska?
Pod opieką polskich schronisk
są setki tysiĊcy zwierząt, nie tylko
psów i kotów. Zdarzają siĊ przypadki,
Īe do schroniska ktoĞ przynosi (lub
niestety podrzuca) inne zwierzĊta,
takie jak Īóáwie, króliki czy szczurki.
Schroniska są przepeánione, a mimo
to starają siĊ zapewniü jak najlepszą
opiekĊ zwierzĊtom w nich przebywającym. Ale schronisko, nawet najlepsze, nie jest w stanie daü zwierzĊciu
tego, co daü moĪe kochający dom.
Gdy decydujemy siĊ na zwierzaka, nadchodzi moment, w którym
musimy zdecydowaü, czy kupiü, czy
teĪ przygarnąü.
JeĞli zdecydujemy siĊ na kupno,
musimy pamiĊtaü o tym, by hodowla,
z której zwierzĊ pochodzi, byáa zarejestrowana. W Polsce obowiązuje prawo,
mówiące o tym, Īe sprzedaĪ zwierząt
mogą prowadziü tylko legalne, zarejestrowane hodowle. RównieĪ zakup
zwierzĊcia poza zarejestrowaną hodowlą jest zabroniony i karalny.

Decydując siĊ na przygarniĊcie
zwierzaka ze schroniska, zostaniemy
poproszeni o wypeánienie i podpisanie umowy adopcyjnej. W umowie tej
musimy zadeklarowaü, Īe zapewnimy
zwierzĊciu odpowiednią opiekĊ, wáaĞciwe warunki, opiekĊ weterynaryjną.
W niektórych przypadkach w umowie
adopcyjnej znajdziemy punkt o obowiązkowym wykastrowaniu/wysterylizowaniu zwierzĊcia.
Adoptując zwierzĊ ze schroniska,
moĪemy byü pewni, Īe otrzymamy
w zamian duĪo miáoĞci i wdziĊcznoĞci. Schroniskowe zwierzĊta mogą byü
osobnikami „po przejĞciach”, ale gdy
tylko na nowo zaufają czáowiekowi,
stają siĊ bardzo wiernymi i szczĊĞliwymi
towarzyszami, my natomiast stajemy
siĊ ich caáym Ğwiatem.
Wiele osób obawia siĊ, Īe takie
zwierzaki bĊdą miaáy trudnoĞci w przystosowaniu siĊ do nowego otoczenia.
RzeczywiĞcie, zdarzają siĊ trudniejsze
przypadki, ale o tym kaĪdy adoptują-

cy jest informowany przed podpisaniem umowy.
W schronisku w NiedĨwiedziu
przebywa okoáo 80 psów, czekających
na nowe domy. Niektóre są tam od
dawna. Otrzymują tu opiekĊ i miáoĞü,
jednak kaĪdy z nich czeka na „swojego”
czáowieka.
Chciaáabym zachĊciü wszystkich
do adopcji zwierząt. Sama ponad rok
temu zaadoptowaáam 6-letniego duĪego
kundelka, który, mimo początkowej
nieufnoĞci (niestety, zanim tra¿á do
schroniska, musiaá byü Ĩle traktowany), teraz jest szczĊĞliwy. Kolos, bo
tak siĊ wabi, wniósá do naszego domu
duĪo pozytywnej energii oraz ogrom
miáoĞci i wdziĊcznoĞci. Codziennie
wita domowników wracających z pracy, niecierpliwie domagając siĊ zabawy
i przytulania. A my mamy w nim prawdziwego, wiernego przyjaciela, który
potra¿ razem z nami dzieliü radoĞci
i smutki.
KP

Máoda sunia po sterylizacji. SiĊga
trochĊ nad kolana. Szuka peánego czuáoĞci domu, najlepiej z ogrodem. Jest
trochĊ zlĊkniona, ale lgnie do ludzi.

Dwa starsze pieski. Jeden w typie
rasy terrier (z czerwoną obroĪą). Oba
siĊgają poniĪej kolan. KaĪdy szuka
domu, w którym w spokoju przeĪyje
swoje pozostaáe lata. Lubią kontakt
z czáowiekiem, nie boją siĊ go. KaĪdy
nadaje siĊ do domu z innym zwierzakiem.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

W

Starszy piesek, uáoĪony i áaszący
siĊ do czáowieka. Mimo początkowej
niepewnoĞci, juĪ po chwili radoĞnie merda ogonkiem, widząc ludzi. Poszukuje
domu, w którym otrzyma duĪo miáoĞci
i trochĊ uwagi.
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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SONDA

Roman Trzeciak

pracownik Àrmy Ema-elfa
Kiedyğ miaâem w domu psa, ale
nie jestem za tym, by zwierzċta trzymaý w domu. Ich miejsce jest raczej
na dworze.
Zwierzċciu trzeba zapewniý schronienie przed zimnem i upaâem oraz
dostċp do wody i poīywienia. Szczególnie latem trzeba pamiċtaý o duīej
iloğci wody.
Podobno zwierzċta majĆ pozytywny wpâyw na ludzi, ale nie wiem tego
na pewno. Mówi siċ, īe koty wyczuwajĆ, gdy ktoğ jest chory, ale nie wiem,
w jakim stopniu jest to prawdĆ, bo
nie miaâem problemów ze zdrowiem.
Czasem lepiej jest adoptowaý psa
lub kota niī go kupowaý. Jednak to
wszystko zaleīy od danej osoby, czy
chce okreğlonĆ rasċ, czy po prostu
chce zwierzaka.
Wielu ludzi jadĆc na wakacje,
wyrzuca zwierzċta, najczċğciej psy.
Wedâug mnie jest to bardzo niehumanitarne. Ja bym siċ tak nigdy nie
zachowaâ. Jeīeli nie chcemy zwierzaka
zatrzymaý, to trzeba mu znaleĩý innym dom albo w ostatecznoğci oddaý do schroniska. Kiedyğ nie byâo
takiej moīliwoğci, īeby oddaý psa
do schroniska.

W schronisku w NiedĨwiedziu znajduje siĊ okoáo 80 piesków, które czekają
na nowe domy.
Na wszystkie pytania dotyczące adopcji odpowiedĨ znajdziemy na
stronie www.facebook.com/AzylZoo oraz pod tel.: 732-77-69 i 602 417 396.
Adres schroniska: NiedĨwiedĨ 77, 63-500 Ostrzeszów.
Schronisku moĪna pomóc równieĪ poprzez przekazanie karmy, koców, misek
i innych akcesoriów potrzebnych do pielĊgnacji psów i kotów.

Zwierzċta domowe - jak o nie dbaý? (1 lipca - Dzieĕ Psa)

Andrzej Mroziĕski
dziennikarz

Jak najbardziej lubiċ zwierzċta
domowe, najbardziej psy. Jednak od
dâuīszego czasu nie mam psa w domu.
Osoba posiadajĆca zwierzċ musi
byý odpowiedzialna. Kaīde zwierzċ to
obowiĆzek. Czċsto bywa tak, īe ludzie
nie zdajĆ sobie z tego sprawy, biorĆ np.
psa do domu, czċsto do mieszkania
w bloku, gdzie one nie majĆ swobody ruchu.
Sytuacja siċ pogarsza w momencie, gdy rozpoczynajĆ siċ wakacje.
Ludzie chcĆ wyjechaý, a niektóre
z oğrodków wakacyjnych nie przyjmujĆ
īadnych zwierzĆt. Poza tym, zwierzaki w podróīy siċ mċczĆ. W zwiĆzku
z tym wâağciciele czċsto zostawiajĆ je
samopas, co jest po prostu tragediĆ.
Pozbywanie siċ zwierzĆt, wyrzucanie ich, jest bardzo negatywnym
zjawiskiem.
To, czy psa zaadoptowaý, czy
kupiý zaleīy od tego, czy chcemy
rodowodowego, czy w typie rasy lub
kundelka. Ja wolaâbym psa rasowego,
jednak tak samo dbaâbym o kundelka.
Zwierzċta majĆ pozytywny wpâyw
na czâowieka, ale trzeba oddaý im serce i wtedy one potraÀĆ siċ odwdziċczyý.
Jeīeli posiadaâbym zwierzaka, to
traktowaâbym go jak czâonka rodziny.

Kinga Wieczorek
sprzedawca

Uwielbiam zwierzċta domowe,
zarówno koty, jak i psy. Mam swojego
ukochanego pieska w domu.
Latem powinniğmy pamiċtaý
o tym, by dawaý zwierzakom duīo
wody, no i oczywiğcie muszĆ mieý
schronienie przed upaâami.
Mój pies jest traktowany jak najbliīszy czâonek rodziny. Zwierzaki
dajĆ ludziom duīo miâoğci i energii.
Gdy czâowiek jest zestresowany, to
wystarczy, īe taki kotek albo piesek
podejdĆ, przytulĆ siċ i od razu caây
stres czy zâoğý znikajĆ.
Nie mam ulubionej rasy psów,
mój jest zwykâym kundelkiem i jest
bardzo kochany.
Adopcja zwierzĆt ze schroniska
jest bardzo dobra, o ile traÀ ono do
wspaniaâego, kochajĆcego i ciepâego
domu. Gdybym z jakiegoğ powodu
nie mogâa kupiý psa, to na pewno
bym go zaadoptowaâa.
Gdy wyjeīdīamy na wakacje, powinniğmy zapewniý naszemu czworonoīnemu przyjacielowi odpowiedniĆ
opiekċ. Nie moīe zostaý sam. Zdecydowanie nie moīna siċ go teī pozbyý.
Zwierzak jest czâonkiem rodziny, wiċc
trzeba go tak traktowaý i zapewniaý
mu to, co najlepsze.

Grzeczna sunia w Ğrednim wieku,
wysterylizowana. Jest lĊkliwa, jednak
mimo strachu dąĪy do kontaktu z czáowiekiem. Poszukuje domu, w którym
czáowiek z cierpliwoĞcią nauczy ją na
nowo ufaü ludziom.

Paulina Otwiaska
Boīena Póâkownik
uczennice ZS nr 1

Pies na posesji zapewnia bezpieczeĕstwo, natomiast kota traktujemy
bardziej jako zwierzaka do domu.
Wszystkie zwierzċta uwielbiamy.
W domu mamy i koty, i psy. SĆ one
dla nas bardzo waīne, sĆ po prostu
czâonkami rodziny. Gdy czâowiek posiada zwierzaka od maleĕkoğci, to siċ
z nim bardzo zwiĆzuje. Ciċīko jest, gdy
zwierzċta odchodzĆ.
Gdy ktoğ jest chory czy nieszczċğliwy, to zwierzak moīe go podnieğý
na duchu, wiċc to raczej oczywiste, īe
zwierzċta majĆ pozytywny wpâyw na
czâowieka. PomagajĆ teī np. ludziom
niewidomym w codziennym īyciu.
Gdy ktoğ chce zwierzaka, to
najlepiej, gdyby go adoptowaâ ze
schroniska, ale tak naprawdċ to bez
znaczenia, skĆd go weĩmiemy - kaīdy
bċdzie tak samo kochany.
WyjeīdīajĆc, nie powinniğmy zostawiaý zwierzċcia samego. Trzeba
mu zapewniý odpowiedniĆ opiekċ i towarzystwo. Niektórzy niestety o tym
zapominajĆ i wyrzucajĆ psy czy koty.
Jest to straszne i powinny byý za to
o wiele surowsze kary niī do tej pory.
Tak samo, gdy ktoğ siċ nad zwierzakiem znċca, gâodzi go, bije czy teī
trzyma na krótkim âaĕcuchu.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Andrzej Dolata
rencista

Lubiċ zwierzċta domowe, najbardziej
psy, a konkretnie to owczarki niemieckie.
Musimy dbaý o zwierzċta. Szczególnie teraz, latem, musimy pamiċtaý
o nawadnianiu zwierzĆt i o schâadzaniu
ich, np. poprzez czċste kĆpiele. To sĆ
dwie najwaīniejsze i podstawowe rzeczy.
Zwierzċta traktujċ jak czâonków rodziny. Zwierzċ moīe mieý pozytywny
wpâyw na czâowieka. Sâyszaâem o wielu
przypadkach osób niepeânosprawnych,
gdzie pies bardzo pomógâ w psycho-rehabilitacji.
Adopcja jest czymğ dobrym, ale tylko
dla ludzi, którzy naprawdċ tego pragnĆ,
nie moīe to byý chwilowy kaprys. Zwierzċtom trzeba zapewniý odpowiednie warunki i decydujĆc siċ na adopcjċ czy kupno
psa lub kota, musimy o tym pamiċtaý.
Bardziej skâaniam siċ do kupna niī do
adopcji, a to dlatego, īe interesujĆ mnie
przede wszystkim owczarki niemieckie,
a takich w schroniskach jest maâo.
WyjeīdīajĆc na wakacje, musimy
zapewniý zwierzċciu odpowiedniĆ opiekċ.
Opcji mamy duīo. Powstaje coraz wiċcej
bardzo dobrych hoteli dla zwierzĆt. Jeğli
nie staý nas na hotel, to na pewno znajdzie siċ ktoğ z rodziny czy znajomych,
kto naszym czworonogiem bċdzie mógâ
siċ zajĆý.
Wszystkie przypadki wyrzucania zwierzĆt, podrzucania czy znċcania siċ nad
nimi powinny byý bardzo ostro karane,
najlepiej karĆ bezwzglċdnego wiċzienia.
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34. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

ABSOLUTORIUM I POCHWAàY

Kolejne absolutorium uchwalone.
21 czerwca radni kobylogórscy pozytywnie ocenili wykonanie budĪetu
przez wójta gminy i jednogáoĞnie udzielili mu absolutorium. To oczywiĞcie nie
dziwi, bo tak dzieje siĊ w wiĊkszoĞci
gmin, lecz niewątpliwym sukcesem W.
Berskiego jest przekonanie do swych
poczynaĔ opozycji, stanowiącej na początku kadencji wiĊkszoĞü. I nie chodzi
tu o gáosowanie, które nie mogáo wyglądaü inaczej, lecz o sáowa uznania,
których opozycja wójtowi nie szczĊdziáa.

SPRAWOZDANIA KOMISJI
Przedtem jednak wysáuchaliĞmy
sprawozdaĔ: wójta, przewodniczącego
Rady i przewodniczących poszczególnych komisji.
A. Adamski - przewodniczący komisji oĞwiaty - poinformowaá, Īe tegoroczne koncerty „MiĊdzy niebem a ziemią”
podobnie jak przed rokiem odbĊdą siĊ
w auli gimnazjum, bo tzw. am¿teatr pod
krzyĪem wymaga wielu prac remontowych. Apelowaá teĪ o jakieĞ lokum

dla harcerzy. Przewodniczący komisji
gospodarczej, H. Kwiatkowski, mówiá
o pracach nad uchwaáami budĪetowymi.
Wspomniaá takĪe o do¿nansowaniu do
montaĪu ekranów fotowoltaicznych
(tzw. solarów).

BUDĩET WYKONANY JEST ABSOLUTORIUM
NajwaĪniejszą czĊĞü obrad stanowiáa dyskusja nad absolutorium za
2016 r. Wprowadzeniem do tematu
byáo sprawozdanie z wykonania budĪetu, które przedstawiáa skarbnik Ilona
BochyĔska.
Na koniec ubiegáego roku wykonanie dochodów uksztaátowaáo siĊ
na poziomie 24.917.774 zá (99,90%),
z czego 9.133.603 zá to dotacje celowe.
Pozostaáa czĊĞü - 15.784.171 zá - stanowi dochody wáasne gminy. Ponad
2,7 mln wyniosáy dochody z podatku
od osób ¿zycznych (11% dochodów
wykonanych). NajwiĊkszą czĊĞü dochodów (32%) stanowią subwencje
z budĪetu paĔstwa.

GRABÓW I CZAJKÓW
OTRZYMAJĄ DOFINANSOWANIE

Wydatki gminy
w 2016 r. uksztaátowaáy siĊ na poziomie 25.596.795 zá (tj.
98,37%). NajwiĊkszą
czĊĞü (31%) stanowiáy wydatki oĞwiatowe.
8-milionowa subwencja oĞwiatowa nie wystarczyáa na pokrycie
wszystkich wydatków,
dlatego gmina musiaáa dopáaciü z budĪetu
2.661.461 zá.
Kwota 7.478.983 zá
zostaáa wykorzystana
na opiekĊ spoáeczną,
w tym blisko 4 mln zá to
wydatki z tzw. programu 500+. W minionym
roku w gminie wykonano sporo inwestycji - na áączną
kwotĊ 4.456.088 zá. WiĊkszoĞü z nich
robiono przy wykorzystaniu Ğrodków zewnĊtrznych.
BudĪet gminy zamknąá siĊ de¿cytem 679.020 zá, co jest o ponad 400
tys. zá mniej od planowanego. Zobowiązania gminy z tytuáu zaciągniĊtych
kredytów i poĪyczek wynoszą 31,16%
wykonanych dochodów. Niemaáo.

POCHWAàY, POCHWAàY…
OpiniĊ - pozytywną - na temat wykonania budĪetu w 2016 r. przedstawiá przewodniczący komisji rewizyjnej
K. Kruszyna, dodając, Īe zadáuĪenie
gminy nie jest tak tragiczne, jak niektórzy mówią.
Wiele pochwalnych sáów o budĪecie moĪna byáo usáyszeü w dyskusji.
Na „6” oceniá wykonanie budĪetu przewodniczący komisji gospodarczej H.
Kwiatkowski. Prowadzona przez niego
komisja jednomyĞlnie wydaáa opiniĊ
pozytywną. Radny podkreĞliá, Īe samorząd to praca zespoáowa wszystkich

DIETA

radnych, wójta
i pracowników
urzĊdu, jednak
szczególnie doceniá pracĊ wicewójta Grzegorza
Kryjoma. Nie
byáa to jedyna
pochwaáa pod adresem zastĊpcy
wójta, który od
niedawna peáni
funkcjĊ sekretarza urzĊdu.
- NaprawdĊ
zmieniamy siĊ,
piĊknieje Kobyla Góra - mówiá
wiceprzewodniczący Rady H.
Musiaáa, dziĊkując za prace na rzecz gminy wójtowi
i jego pracownikom.
Z kolei radny P. Miszkieáo Īyczyá
wójtowi siáy, zapaáu, energii, zdrowia…,
aby taki poziom realizacji róĪnych pomysáów mógá trwaü przez dáugie lata.
A. Adamski nawiązaá do ubiegáorocznego gáosowania, kiedy - jak mówiá zaufaá wójtowi na kredyt. Przyznaá, Īe
kredyt ten jest przez wójta spáacany.
Po tych wystąpieniach gáosowanie
byáo tylko formalnoĞcią.
- DziĊkujĊ za udzielenie mi absolutorium - zwróciá siĊ do Rady W. Berski.
- BĊdĊ robiü wszystko, Īeby kredyt
zaufania podtrzymaü.
DziĊkowaá za wspóápracĊ, za zrozumienie i wspólne dziaáania radnym,
soátysom, dyrektorom szkóá, wspóápracownikom, a szczególnie sekretarzowi
G. Kryjomowi i skarbnik I. BochyĔskiej.

SKARGA NA WÓJTA
ODRZUCONA
Podczas sesji Rada Gminy podjĊáa dziesiĊü uchwaá, wszystkie jednogáoĞnie. Byáa wĞród nich uchwaáa
dotycząca zmian w budĪecie. Po ich
dokonaniu kwota dochodów budĪetu
na 2017 r. wynosi 28.065.324 zá, a wydatków 29.119.734 zá.

budowy przyzagrodowych oczyszczalni Ğcieków.
- Na początku zaáoĪyliĞmy budowĊ
dwudziestu oczyszczalni - dodaá H.
Plichta - Wynikaáo to z wyliczeĔ matematycznych, Īeby projekt uzyskaá
okreĞloną liczbĊ punktów i do¿nansowanie. Zainteresowanie mieszkaĔców
przerosáo jednak nasze oczekiwania
i przyjĊliĞmy trzydzieĞci wniosków na
przydomowe oczyszczalnie.
Aby gminy mogáy otrzymaü do¿nansowanie, musiaáy speániü kilka waĪnych
kryteriów.
- BraliĞmy pod uwagĊ stopĊ bezrobocia i dochód na mieszkaĔca, ale
równieĪ fakt, czy na tym obszarze byáy
realizowane zadania z PROW 20072013, czy teĪ nie. WaĪny byá równieĪ
wiek sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. PunktowaliĞmy te, wykonane
przed 2000 rokiem, poniewaĪ czĊsto są
to jeszcze instalacje azbestowe. Punktowana byáa oczywiĞcie takĪe kwestia
związana z budową przydomowych
oczyszczalni Ğcieków - wyjaĞniá wicemarszaáek Krzysztof Grabowski.
O do¿nansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
ubiega siĊ równieĪ gmina Kraszewice. Niewykluczone, Īe i ona otrzyma
wsparcie z UrzĊdu Marszaákowskiego.
W gáównej mierze zaleĪeü to jednak
bĊdzie od tego, czy uda siĊ pozyskaü
oszczĊdnoĞci przetargowe.
Dla caáej Wielkopolski pula Ğrodków
w ramach PROW na lata 2014-2020
wynosi 71 milionów záotych.
A. àawicka

PoniewaĪ ryzyko odwodnienia organizmu obciąĪonego
dáugim wysiákiem ¿zycznym jest stosunkowo duĪe, wielu
sportowców spoĪywa bardzo wysokie iloĞci páynów, aby
„na zapas” zapobiec niepoĪądanym skutkom ubocznym.
Niestety, tego typu procedury postĊpowania są równieĪ
niekorzystne, gdyĪ mogą prowadziü do niebezpiecznego
zjawiska zwanego hiponatremią. Hiponatremia to zjawisko
przewodnienia organizmu (dochodzi wówczas do silnego
spadku stĊĪenia sodu w przestrzeniach miĊdzykomórkowych), które w konsekwencji moĪe prowadziü do takich
objawów jak zaburzenia ĞwiadomoĞci, nasilone skurcze
miĊĞniowe czy sztywnoĞü miĊĞni. Napoje naleĪy przyjmowaü w sposób rozsądny. Podczas wysiáków dáugotrwaáych
powinno podawaü siĊ ok. 0,5 litrów páynu na godzinĊ, gdyĪ
wiĊksze jego iloĞci czĊsto wywoáują dyskomfort ze strony
przewodu pokarmowego.

Droga Redakcjo,
mieszkam od
paru lat w Norwegii, do kraju przyjeĪdĪam, jak czĊsto
mogĊ, i jak czĊsto
mogĊ, czytam nasz
ciekawy „Czas”. MuszĊ powiedzieü, Īe
dziĊki Wam wiem, co dzieje siĊ w moim
kochanym Ostrzeszowie i okolicach, co
nowego w naszym powiecie. CieszĊ
siĊ z sukcesów naszej máodzieĪy, tych
sportowych takĪe.
Ze smutkiem jednak przyjmujĊ
wiadomoĞci o tylu wypadkach, które
miaáy miejsce niedawno i to tych najtragiczniejszych - Ğmiertelnych.
Chciaáabym w związku z tym
odnieĞü siĊ do komunikatu z policji,
zamieszczonego w którymĞ z poprzednich numerów. Po jego przeczytaniu
naszáy mnie takie reÀeksje. OtóĪ policja podaáa, Īe na skontrolowanych 40
pojazdów, naáoĪono aĪ 30 mandatów
za przekroczenie szybkoĞci w terenie
zabudowanym i zatrzymano 3 prawa

NajwiĊcej czasu radni poĞwiĊcili
skardze, jaka wpáynĊáa na dziaáalnoĞü
wójta. Sprawa dotyczy sygnalizacji
Ğwietlnej, która, zdaniem skarĪącego
mieszkaĔca Kobylej Góry, zostaáa postawiona na jego gruncie. (O sprawie
pisaliĞmy na áamach „CzO”). Radni
uznali skargĊ za bezzasadną, uzasadniając m.in., Īe inwestorem byá WZDW
w Poznaniu.
Pod koniec obrad gáos w sprawie
nieistniejącego juĪ „Bistro” zabraá soátys
Kobylej Góry, stwierdzając, Īe z tym
baáaganem szpecącym rekreacyjne
oblicze zalewu trzeba wreszcie coĞ
zrobiü, z czym wszyscy siĊ zgodzili.

GRATULACJE DLA MIKOàAJA
JAKÓBCZAKA
Miáym, zarazem sportowym akcentem byáo wrĊczenie listu gratulacyjnego
dla ĞwieĪo upieczonego wicemistrza
Polski w wieloboju - Mikoáaja Jakóbczaka. PoniewaĪ máody sportowiec
szlifuje formĊ przed Mistrzostwami
Europy, dyplom i gratulacje odebraáa
jego mama - Anna Jakóbczak, notabene
radna gminy Kobyla Góra.
Na koniec smutna informacja zmará dáugoletni soátys ZmyĞlonej Ligockiej, Ludwik Poor. Radni chwilą ciszy
uczcili jego pamiĊü.
K. Juszczak

CIEKAWOSTKI,
INFORMACJE, ANEGDOTKI

Nie ma sensu piü na zapas

1,5 miliona záotych - to áączna
kwota do¿nansowania, jaką otrzymają gmina Grabów i Czajków w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. DziĊki
tym Ğrodkom w obu gminach moĪliwe bĊdzie zrealizowanie inwestycji
w sferze gospodarki wodno-Ğciekowej. W ĞrodĊ, 21 czerwca, w gabinecie starosty wáodarze Grabowa
i Czajkowa podpisali stosowne
umowy z reprezentantami UrzĊdu
Marszaákowskiego.
Gmina Grabów uzyska wsparcie
w wysokoĞci 1.024 tys. zá. Pieniądze
przeznaczone zostaną na stacjĊ uzdatniania wody w Bukownicy i Palatach
oraz na kanalizacjĊ.
- Pierwsze oznaki brakującej wody
byáy juĪ w zeszáym roku - mówiá burmistrz Zenon Cegáa. - MyĞlĊ, Īe lada
moment ogáosimy przetarg, a realizacja
inwestycji potrwa okoáo roku. Oby to siĊ
udaáo. Koszt caáoĞci to okoáo dwóch
milionów záotych.
W Czajkowie z kolei planuje siĊ
wykonanie trzech zadaĔ. Gmina otrzyma 530 tys. zá.
- NajwaĪniejsze - to caákowita
wymiana linii azbestowych na terenie
gminy - mówi wójt Henryk Plichta. - To
są prawie trzy tysiące metrów linii azbestowych, które do tej pory zakáócaáy
spokój mieszkaĔcom, a przy tym i nam.
JeĪeli wykonamy to zadanie, bĊdziemy
juĪ bez linii azbestowych.
Pozostaáe zadania dotyczyü bĊdą
przebudowy i modernizacji przepompowni wody pitnej w Czajkowie oraz
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Fast foody i sáodycze osáabiają organizm
SpoĪywane produkty i potrawy powinny charakteryzowaü siĊ tzw. wysoką gĊstoĞcią odĪywczą, czyli zawieraü jak
najwiĊcej skáadników pokarmowych w okreĞlonej jednostce
energii. Produkty typu fast food, sáodycze, przetwory z biaáej
mąki, napoje sáodzone, dania gotowe zawierają czĊsto
duĪo kalorii, táuszczu, cukru, natomiast bardzo maáo biaáka,
witamin, mineraáów. JednoczeĞnie organizm w celu zmetabolizowania tych niezdrowych pokarmów potrzebuje wiele
waĪnych skáadników pokarmowych. Przy ich niedoborze
musi niszczyü wáasne zasoby tych substancji, aby sprostaü
temu zadaniu. W ten sposób dochodzi do niedoĪywienia
organizmu, spadku jego odpornoĞci, osáabienia wydolnoĞci,
nadwagi i zwiĊkszonej podatnoĞci na choroby.
Piotr KaĨmierczak - dietetyk kliniczny
Poradnia Dietetyczna w Ostrzeszowie,
ul. Kolejowa 6, przychodnia „Eskulap”

jazdy. To dziaáo siĊ jednego dnia. Jak
my w Polsce jeĨdzimy ?
Jaka to musi byü skala kaĪdego
dnia, gdy policjantów akurat nie ma?
A ilu pijanych kierowców, których policjanci akurat nie záapią, siada za kierownicą i jedzie? To są liczby z pewnoĞcią
poraĪające. Z perspektywy kraju takiego
jak Norwegia wygląda to trochĊ jak
terroryzm samochodowy. MoĪe za ostro
to ujĊáam, ale przecieĪ te nieszczĊĞcia
to przede wszystkim wina ludzi - lekcewaĪenie przepisów, egoizm i brak
myĞlenia o innych.
Zanim wyjechaáam do Norwegii,
nie zdawaáam sobie sprawy z tego, Īe
moĪna inaczej, Īe moĪna przestrzegaü

kodeksu, jeĨdziü z kulturą. Tutaj, jeĞli
jest ograniczenie do 60 na godzinĊ i ja
tyle jadĊ, to mnie nikt nie wyprzedzi,
a u nas wyprzedzają prawie wszyscy.
WidzĊ teĪ pewne zmiany na lepsze
i w Polsce - dojrzewamy do tego, Īe
coraz czĊĞciej nie pozwalamy kierowaü pijanym, to są bardzo pozytywne
obywatelskie postawy.
W sumie Norwegowie mogliby siĊ
niektórych rzeczy uczyü od nas, ale
przestrzegania przepisów na drogach
i wypracowania sobie tej kultury jazdy,
wyrobienia dobrych nawyków uczmy
siĊ od nich.
Wasza czytelniczka

Konstytucja do wziĊcia

Obecnie trwa szeroka dyskusja na temat Konstytucji. Zmieniaü czy nie
zmieniaü? Ale czy znamy dobrze KonstytucjĊ? Jak moĪemy odnieĞü siĊ do
pytaĔ w referendum, nie znając jej.
MoĪemy Wam pomóc.
Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej dysponuje bezpáatnymi
egzemplarzami Konstytucji.
Do pobrania w biurze SLD, ul. Sportowa 2a w Ostrzeszowie (w poniedziaáki i czwartki od 12.00 do 15.00).
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Rozmowa

z Andrzejem Grzybem
SR FHQWUXP QS Z %HUOLQLH MHĝOL VLOQLN QLH VSHĄQLD QRUP\
(852VDPRFKµGQLHPRľHZMHFKDÉGRPLDVWD3RGREQ\
VSRVµEZDONL]QLVNÇHPLVMÇ]DSRZLDGD3DU\ľ3RVNDQGDOX]ZLÇ]DQ\P]IDĄV]RZDQLHPHPLVMLSU]H]9ROVNZDJHQD
ͤUP\ HXURSHMVNLH VWDZLDMÇ QD UR]ZµM HOHNWURPRELOQRĝFL
1LHPF\VÇEDUG]RUDG\NDOQLZWHMNZHVWLL%XQGHVUDWL]ED
Z\ľV]D QLHPLHFNLHJR SDUODPHQWX ZH]ZDĄ E\ RG 
URNX ZSURZDG]LÉ ]DND] UHMHVWUDFML QRZ\FK VDPRFKRGµZ
]VLOQLNLHPVSDOLQRZ\P

Andrzej Grzyb
Poseč do Parlamentu Europejskiego
Przewodnicz„cy Klubu PSL w PE

•Współprzewodniczący Polskiej Delegacji PO-PSL
w Grupie Europejskiej Partii Ludowej
Funkcje w Parlamencie Europejskim:

•Koordynator EPL ds. Praw Człowieka
Komisje:

•Podkomisja Praw Człowieka (DROI)
•Komisja Spraw Zagranicznych (AFET)
•Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI)
Delegacje Mi˜dzyparlamentarne:

•Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej
UE–Mołdawia
•Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE–Turcja
•Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
(Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Energetycznego)
6WDQĝURGRZLVNDWRMHGHQ]EDUG]LHMSDOÇF\FKLFRUD]V]HU]HM RPDZLDQ\FK WHPDWµZ =DF]\QDP\ GRVWU]HJDÉ ľH
JUDQLFD PLÛG]\ Z\VRNR UR]ZLQLÛWÇ JRVSRGDUNÇ PXVL LĝÉ
ZSDU]H]RFKURQÇQDV]HMSODQHW\&]\GHF\]MHNWµUH]DSDGDMÇZ%UXNVHOLSRPRJÇQDPZZDOFHRF]\VWHSRZLHWU]HDW\PVDP\PRQDV]H]GURZLH"
7HPDW MHVW SDOÇF\ DOH WHľ ]ĄRľRQ\ :\PDJD G]LDĄDĆ QD
ZLHOX SĄDV]F]\]QDFK ̰ RG 3DUODPHQWX (XURSHMVNLHJR
SU]H]U]ÇG\VDPRU]ÇG\LQDVVDP\FKPLHV]NDĆFµZ(XURS\LQDV]ÇĝZLDGRPRĝÉ=GDMHP\VRELHVSUDZÛľHEH]
RGSRZLHGQLFK UHJXODFML NWµUH EÛGÇ ZSĄ\ZDÉ QD SROLW\NÛ HNRORJLF]QÇ ZV]\VWNLFK NUDMµZ F]ĄRQNRZVNLFK WUXGQR EÛG]LH ZDOF]\É ] ]DQLHF]\V]F]RQ\P ĝURGRZLVNLHP
:REHFQHMNDGHQFML3DUODPHQWX(XURSHMVNLHJRSU]\MÛOLĝP\
V]HUHJDNWµZSUDZQ\FKGRW\F]ÇF\FKF]\VWHJRSRZLHWU]D
'RW\F]ÇRQH]DUµZQRWHJRLOH]DQLHF]\V]F]HĆPRľHGDQH
SDĆVWZRZ\HPLWRZDÉ W]ZG\UHNW\ZD1(& DOHLWHJRMDNL
SR]LRP]DQLHF]\V]F]HĆPRJÇHPLWRZDÉLQVWDODFMHHQHUJHW\F]QH F]\ JU]HZF]H 6DP E\ĄHP VSUDZR]GDZFÇ GR
G\UHNW\Z\RĝUHGQLFKRELHNWDFKVSDODQLDHQHUJHW\F]QHJR
0&3'  NWµUD Z SROVNLFK ZDUXQNDFK SU]HGH ZV]\VWNLP
GRW\F]\ĄDRELHNWµZFLHSĄRZQLF]\FKWDNLFKMDNQSNRWĄRZQLHRVLHGORZHF]\NRWĄRZQLHZZLÛNV]\FKEXG\QNDFKWDNLFKMDNV]NRĄ\F]\V]SLWDOH,PXV]ÛSRZLHG]LHÉľHXGDĄR
VLÛ ]QDOHļÉ EDUG]R UR]VÇGQ\ NRPSURPLV NWµU\ ] MHGQHM
VWURQ\ ]DSHZQL SRSUDZÛ MDNRĝFL SRZLHWU]D D ] GUXJLHM
VWURQ\QLHEÛG]LHREFLÇľDĄQLHSURSRUFMRQDOQ\PLNRV]WDPL
RSHUDWRUµZW\FKLQVWDODFMLLRGELRUFµZNRĆFRZ\FK
7U]HED WHľ SRUXV]\É WHPDW VPRJX : RNUHVLH ]LPRZ\P
VĄ\V]HOLĝP\RQLPQDNDľG\PNURNXDE\ZDĄ\GQLľHVPRJ
MDNQLJG\ZF]HĝQLHME\ĄZLGRF]Q\JRĄ\PRNLHP7UDQVSRUW
UROQLFWZRRJU]HZDQLHEXG\QNµZF]\OLVSUDZF\QDV]HJR
VPRJX7XWDMSUDFHVÇQDXNRĆF]HQLX:MDNLVSRVµERQH
PRJÇSU]\F]\QLÉVLÛGRRFKURQ\ĝURGRZLVND"
1D PDSDFK VPRJX SRMDZLĄR VLÛ VSRUR PLDVW ] :LHONRSROVNLZW\PPLQ3R]QDĆ.DOLV]F]\3LĄDDOHLPQLHMV]H
PLHMVFRZRĝFL:SĄ\ZDQDWRQLVNDHPLVMDRFKRG]ÇFD]LQG\ZLGXDOQHJR RJU]HZDQLD GRPµZ Z W\P QLHVWHW\ UµZQLHľ SDOHQLH SU]\VĄRZLRZ\P ̺F]\P SRSDGQLH̹ Z F]ÛVWR
SU]HVWDU]DĄ\FK SLHFDFK RUD] ] UXU Z\GHFKRZ\FK VDPRFKRGµZ6]DFXMHVLÛľHZ]DOHľQRĝFLRGPLDVWDļUµGĄDWH
RGSRZLDGDMÇ]DHPLVMLNDľGH
2GSRZLHG]LÇQDWHSUREOHP\MHVW]MHGQHMVWURQ\SRGĄÇF]DQLH VLÛ GR ]ELRURZ\FK ļUµGHĄ FLHSĄD D WDP JG]LH WR MHVW
QLHPRľOLZHLQG\ZLGXDOQHRJU]HZDQLHGRPµZMDNQDMEDUG]LHM SU]\MD]QH ĝURGRZLVNX Z RSDUFLX R JD] ]LHPQ\ OXE
QRZRF]HVQH SLHFH ZÛJORZH L NRU]\VWDQLH ] Z\VRNLHM MDNRĝFLSDOLZD
0XVLP\ VLÛ WHľ ]DVWDQRZLÉ QDG SU]\V]ĄRĝFLÇ WUDQVSRUWX
3U]HGH ZV]\VWNLP MHĝOL FKRG]L R VDPRFKRG\ ] VLOQLNLHP
GLHVOD&RUD]ZLÛFHMPLDVWZ(XURSLHZSURZDG]DRJUDQLF]HQLD]ZLÇ]DQH]SRUXV]DQLHPVLÛWDNLPLVDPRFKRGDPL

-HĝOL PµZLP\ R F]\VW\P SRZLHWU]X RG UD]X QDVXZD VLÛ
S\WDQLH R DNFMÛ 'U]HZR'OD3ROVNL ]DLQLFMRZDQÇ SU]H]
3DQD 7URFKÛ QRZ\FK GU]HZ VLÛ SRMDZLĄR DOH WHľ OXG]LH
]ZUµFLOLXZDJÛQDWRMDNEDUG]RVÇQDPSRWU]HEQH"
7DNLE\ĄFHO=MHGQHMVWURQ\VDG]HQLHLX]XSHĄQLDQLHGU]HZ
NWµUH Z WDPW\P RNUHVLH ]RVWDĄ\ EH]P\ĝOQLH Z\FLÛWH
=GUXJLHMVWURQ\DNFMDPLDĄDFKDUDNWHUHGXNDF\MQ\E\MDN
QDMZLÛFHM RVµE ZĄÇF]\ĄR VLÛ Z VDG]HQLH QRZ\FK GU]HZ
'U]HZDWRQLHW\ONRR]GREDNUDMREUD]XDOHQLH]EÛGQDQDP
GR ľ\FLD F]ÛĝÉ ĝURGRZLVND 2G OXWHJR SRVDG]LOLĝP\ LFK
SUDZLHW\VLÛF\
:V]\VWNRFRMHVW]ZLÇ]DQH]RFKURQÇĝURGRZLVND]H]PLDQDPLZSUDZLHDOHWHľZP\ĝOHQLXLGEDQLXRQDV]Ç3ODQHWÛPRľHP\]DPNQÇÉZKDĝOHJRVSRGDUNLF\UNXODF\MQHM"
*RVSRGDUNDF\UNXODF\MQDDZLÛFWDNDJG]LHSREUDQHUD]
VXURZFH EÛGÇ SRZWµUQLH Z\NRU]\VW\ZDQH MHVW RGSRZLHG]LÇQDZLHOHSDOÇF\FKSUREOHPµZ7RWDNľHZ\]ZDQLHGOD
VDPRU]ÇGµZ QDV MDNR NRQVXPHQWµZ DOH WHľ V]DQVD GOD
ORNDOQHJREL]QHVX'RNXPHQW\SU]\MÛWHSU]H]3(XZ]JOÛGQLĄ\WHľPµMSRVWXODWRZ\NRU]\VWDQLXNRPXQDOQ\FKRGSDGµZRUJDQLF]Q\FKGRSURGXNFMLELRJD]XMDNRGUXJÇRERN
NRPSRVWRZDQLD GRVWÛSQÇ PHWRGÛ UHF\NOLQJX RGSDGµZ
ELRORJLF]Q\FK 1LH W\ONR RGSDGµZ RUJDQLF]Q\FK NRPXQDOQ\FKDOHUµZQLHľSRFKRG]ÇF\FK]JRVSRGDUVWZGRPRZ\FKSDUNµZ]LHOHĆFµZLPRľOLZRĝFLÇGRĄÇF]HQLDGRWHJR
RVDGµZĝFLHNRZ\FK:8(MXľQLHGĄXJRľDGHQVRUWRZDQ\
RGSDG Z W\P RGSDG\ RUJDQLF]QH QLH EÛG]LH PµJĄ WUDͤÉ
QDZ\V\SLVNR*RVSRGDUNDZRELHJX]DPNQLÛW\PWRWDNľH
LQQHVSRMU]HQLHQDľ\ZRWQRĝÉSURGXNWµZ̰VSU]ÛWX$*'
579 F]\ RG]LHľ\ 7H PDMÇ E\É WUZDĄH D MHĝOL VLÛ ]HSVXMÇ
QDSUDZD PD E\É EDUG]LHM RSĄDFDOQD QLľ NXSQR QRZ\FK
7RSRZUµWGRWHJRFR]QDP\]SU]HV]ĄRĝFL,MHV]F]HMHGHQDVSHNW:(XURSLHEUDNXMHVXURZFµZRG]\VNLZDQ\FK
PLQW]Z]LHPU]DGNLFKJUXS\NLONXU]DGNLFKSLHUZLDVWNµZFKHPLF]Q\FKNWµUH]MHGQHMVWURQ\OLPLWXMÇ]DDZDQVRZDQÇ WHFKQLF]QLH SURGXNFMÛ D ] GUXJLHM VWURQ\ ]ĄRľD
NWµU\FKVÇG]LĝZSU]HZDľDMÇFHMPLHU]HDOERQDWHU\WRULXP
&KLQDOERQDREV]DUDFKGRNWµU\FK&KLQ\]DJZDUDQWRZDĄ\VRELHZ\ĄÇF]Q\GRVWÛS0µZLVLÛľHZWRQLHWHOHIRQµZ
NRPµUNRZ\FKMHVWZLÛFHMW\FKU]DGNLFKSLHUZLDVWNµZQLľ
Z WRQLH LFK UXG Z\GRE\ZDQ\FK ] ]LHPL 7DNLHJR ]DVREX
QLHPRľQD]PDUQRZDÉ(XURSDPXVL]URELÉZV]\VWNRE\
QLHGRSXĝFLÉGRV\WXDFMLZNWµUHMEUDN]DVREµZQDWXUDOQ\FK]DF]QLHZSĄ\ZDÉQDMHMJRVSRGDUNÛ
:W\PNRQWHNĝFLHQDOHľ\ZVSRPQLHÉRELRHNRQRPLL%LRJRVSRGDUND QDELHUD SULRU\WHWRZHJR ]QDF]HQLD Z JRVSRGDUFH 8QLL (XURSHMVNLHM L ĝZLDWRZHM ER MHVW RSDUWD R VXURZFHRGQDZLDOQH
%LRJRVSRGDUND REHMPXMH SURGXNFMÛ ] RGQDZLDOQ\FK QDWXUDOQ\FKVXURZFµZR]\VNLZDQ\FK]UROQLFWZDOHĝQLFWZD
U\ERĄµZVWZDLDNZDNXOWXU\RUD]JRVSRGDUNLQDGEU]HľQHM
3R]\VNLZDQH Z WHQ VSRVµE VXURZFH PRJÇ E\É SU]HWZDU]DQHQDľ\ZQRĝÉSDV]HOHNDUVWZDELRSURGXNW\MDNQS
ELRSODVWLNL F]\ ELRHQHUJLÛ %LRJRVSRGDUND VZRLP REV]DUHP REHMPXMH UROQLFWZR OHĝQLFWZR U\ERĄµZVWZR SURGXNFMÛ ľ\ZQRĝFL SURGXNFMÛ SDSLHUX MDN UµZQLHľ F]ÛĝFL
SU]HP\VĄX FKHPLF]QHJR ELRWHFKQRORJLF]QHJR L HQHUJHW\F]QHJR DOH UµZQLHľ JRVSRGDUNÛ RGSDGDPL Z ]DNUHVLH
REHMPXMÇF\PELRRGSDG\
=PLHQLDMÇFWHPDW:3(]DMPXMHVLÛSDQUµZQLHľVSUDZDPL
]DJUDQLF]Q\PL SUDZDPL F]ĄRZLHND L SURPRFMÇ GHPRNUDFML2EHFQLHĝZLDWPLHU]\VLÛ]SDOÇF\PSUREOHPHPMDNLP
MHVW V\WXDFMD QD %OLVNLP :VFKRG]LH V]F]HJµOQLH ]EURGQLH W]Z 3DĆVWZD ,VODPVNLHJR :DOND ] UDG\NDOL]PHP

MHVW WUXGQD 3LHUZV]\P NURNLHP PRľH E\É PLQ X]QDQLH
]EURGQL QD WDPWHMV]\FK FKU]HĝFLMDQDFK ]D OXGREµMVWZR
3DQZLHORNURWQLH]DELHUDĄJĄRVZWHMVSUDZLH"
'R SU]HĝODGRZDĆ FKU]HĝFLMDQ GRFKRG]L Z UµľQ\FK F]ÛĝFLDFKĝZLDWD%OLVNL:VFKµGWRUHJLRQNWµU\ZRVWDWQLFK
ODWDFK VWDĄ VLÛ PLHMVFHP NUZDZ\FK ]EURGQL DOH QLH PRľHP\]DSRPLQDÉR.RUHL3µĄQRFQHMF]\V]HU]HM$]MLRUD]
$IU\NL3DUODPHQW(XURSHMVNL]LQLFMDW\Z\PRMHMJUXS\SROLW\F]QHM (XURSHMVNLHM 3DUWLL /XGRZHM QDMZLÛNV]HM IUDNFML
Z 3( X]QDĄ ]EURGQLH QD FKU]HĝFLMDQDFK ]D OXGREµMVWZR
ZXELHJĄ\PURNXLZ]\ZDP\VSRĄHF]QRĝÉPLÛG]\QDURGRZÇE\SRV]ĄDQDV]\PĝODGHP]HZV]\VWNLPNRQVHNZHQFMDPL SUDZQ\PL ] W\P ]ZLÇ]DQ\PL :HGĄXJ 2SHQ 'RRUV
UHSUHVMHZW\PURNXGRWNQÛĄ\PLOLRQµZFKU]HĝFLMDQQD
ĝZLHFLH'DQHRUJDQL]DFML3RPRF.RĝFLRĄRZLZ3RWU]HELH
SRND]XMÇľHURF]QLH]DZLDUÛJLQLHRGGRW\VLÛF\
FKU]HĝFLMDQ F]\OL  RVRED FR  GR  PLQXW 1DV]D UH]ROXFMDQLHGRW\F]\W\ONRFKU]HĝFLMDQ0XVLP\SRGHMPRZDÉ
ZDONÛ]NDľG\PSU]HMDZHPG\VNU\PLQDFML]HZ]JOÛGXQD
ZLDUÛF]\SRFKRG]HQLHHWQLF]QH
= MHGQHM VWURQ\ PDP\ SU]HĝODGRZDQLD QD WOH UHOLJLMQ\P
D ] GUXJLHM QD WOH SROLW\F]Q\P .UDMµZ Z NWµU\FK GHPRNUDFMD NXOHMH MHVW VSRUR L WR WDNľH Z (XURSLH 'ODWHJR
]SROVNLHMLQLFMDW\Z\SRZVWDĄ(XURSHMVNL)XQGXV]QDU]HF]
'HPRNUDFML ((' %\Ą3DQVSUDZR]GDZFÇSLHUZV]HJRUDSRUWX3(RFHQLDMÇFHJRMHJRSUDFÛ-XľWHUD]ZLDGRPRľH
WRGREUHQDU]ÛG]LHZUÛNDFK(XURS\
7DNDOH]DQLPRFHQLOLĝP\G]LDĄDOQRĝÉ(('Z3(NWµUHJR
SRZRĄDQLHNRV]WRZDĄRGXľRZ\VLĄNXQLHEUDNRZDĄRS\WDĆ
SRFRWDNLIXQGXV]F]\RWZDUWHJRVSU]HFLZX(('WRIODJRZDLQLFMDW\ZDD]DUD]HPWUZDĄ\ĝODGSROVNLHMSUH]\GHQFML8(]UZ\NRU]\VWXMÇFHMGRĝZLDGF]HQLDSRNRMRZHM
WUDQVIRUPDFML ]DLQLFMRZDQHM SU]H] SROVNÇ 6ROLGDUQRĝÉ
:3(SU]\ZVSµĄSUDF\]06=53ZĄÇF]\ĄHPVLÛZSURFHV
SRZRĄ\ZDQLDIXQGXV]XSUDFXMÇFPLQQDG]EXGRZDQLHP
SRSDUFLD3(GODWHMLQLFMDW\Z\2GWHJRF]DVXZVSDUWRSRQDGLQLFMDW\ZZHZV]\VWNLFKNUDMDFKVÇVLHG]NLFK8QLL
(XURSHMVNLHMRG%LDĄRUXVLSU]H]8NUDLQÛSR6\ULÛF]\(JLSW
SU]HND]XMÇF SRQDG  POQ HXUR QD U]HF] SURGHPRNUDW\F]Q\FKSU]HPLDQ6WURQDPL)XQGDFMLVÇ8(3DĆVWZ
&]ĄRQNRZVNLFKDWDNľH6]ZDMFDULDL1RUZHJLD)XQGDFMD
PD]D]DGDQLHUHDJRZDÉV]\EFLHMLEDUG]LHMHODVW\F]QLHQLľ
ZF]HĝQLHMV]H LQVWUXPHQW\ ZVSLHUDMÇF UµZQLHľ QLHZVSLHUDQ\FK F]\OL RUJDQL]DFMH NWµUH GRW\FKF]DV ]H Z]JOÛGµZ
PLQELXURNUDW\F]Q\FKQLHPRJĄ\VNRU]\VWDÉ]SRPRF\8(
1D]DNRĆF]HQLHPRľHSRZLHG]P\RSU]\MHPQLHMV]HMU]HF]\ 3UDFD GHSXWRZDQHJR WR WDNľH ZVSLHUDQLH UµľQHJR
URG]DMXLQLFMDW\ZZ3ROVFH.RQNXUVµZZLHG]\R8QLL(XURSHMVNLHMDOHWHľQSQDQDMOHSV]HJRVWUDľDNDF]\ORNDOQH
GDQLH
6SRURWHJRMHVWERSR]DPRLPLLQLFMDW\ZDPL]JĄDV]DMÇVLÛ
GRPQLHUµZQLHľRVRE\]ORNDOQ\PLSRP\VĄDPLNWµUHVWDUDPVLÛZVSLHUDÉ=MHGQHMVWURQ\FKFHP\E\:LHONRSRODQLHDNW\ZQLHXF]HVWQLF]\OLZľ\FLXORNDOQHMVSRĄHF]QRĝFL
] GUXJLHM E\ DQJDľRZDOL VLÛ Z VSUDZ\ HXURSHMVNLH E\ WÛ
8(ZVSµĄWZRU]\OLEUDOL]DWÛZVSµOQRWÛRGSRZLHG]LDOQRĝÉ
'ODWHJR HGXNXMHP\ RUJDQL]XMHP\ OXE ZVSLHUDP\ RUJDQL]DFMÛ NRQNXUVµZ GHEDW NRQIHUHQFML RUD] VHPLQDULµZ
]XG]LDĄHPVWXGHQWµZLQDXNRZFµZ1DMF]ÛĝFLHMQDJURGÇ
ZWHJRW\SXNRQNXUVDFKF]\U\ZDOL]DFMDFKMHVW]DSURV]HQLHGR%UXNVHOLF]\6WUDVEXUJD7RQDMOHSV]DIRUPDRVRELVWHJRSU]\MU]HQLDVLÛMDNG]LDĄDMÇLQVW\WXFMH8(2ERNODXUHDWµZ NRQNXUVµZ RGZLHG]DMÇ QDV XF]QLRZLH L VWXGHQFL
JUXS\ ]DZRGRZH ̰ QDXF]\FLHOH OHĝQLF\ VDPRU]ÇGRZF\
$PD]RQNL F]\ F]ĄRQNRZLH RUJDQL]DFML SR]DU]ÇGRZ\FK
/RNDOQ\FK *UXS ']LDĄDQLD =DZV]H JUXS\ RGZLHG]DMÇFH
DE\ĄRLFKMXľNLONDG]LHVLÇWPDMÇRND]MÛSR]QDÉ3DUODPHQW
(XURSHMVNL MHJR SUDFÛ LQQH LQVW\WXFMH 8( DOH WHľ VDPÇ
%UXNVHOÛL%HOJLÛ'RWHJRVSRWNDÉVLÛQS]SU]HGVWDZLFLHODPLSRGREQ\FKRUJDQL]DFMLG]LDĄDMÇF\FKZ%HOJLLF]\LQQ\FKNUDMDFKF]ĄRQNRZVNLFK3URZDG]ÛUµZQLHľZPRLFK
ELXUDFKZ3(SURJUDPVWDľRZ\G]LÛNLNWµUHPXMXľEOLVNR
PĄRG\FKRVµEJĄµZQLH]:LHONRSROVNLPRJĄR]GRE\É
GRĝZLDGF]HQLH]DZRGRZHL]DSR]QDÉVLÛ]G]LDĄDQLHPLQVW\WXFML8(QLHMDNRRGĝURGND
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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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Obskurne pojemniki na odzieĪ
Jest data na bilbordach

Przed tygodniem „wytknĊliĞmy” brak daty na bilbordach zapowiadających tegoroczne
Dni Ziemi Ostrzeszowskiej. Reakcja byáa báyskawiczna - datĊ koncertów gwiazd imprezy
dopisano, co z satysfakcją odnotowujemy.

Grunty pod cmentarz
JeĞli ktoĞ, patrząc jak przybywa
grobów na cmentarzu, zaczyna siĊ
martwiü, Īe zabraknie w Ostrzeszowie
miejsc do pochówku, uspokajamy - nie
ma obawy. Miasto wykupiáo grunty przycmentarne i w razie potrzeby cmentarz
bĊdzie mógá zostaü powiĊkszony.
- Ta decyzja zapadáa jeszcze
w ubiegáym roku - mówi burmistrz
Mariusz Witek. - Zawsze wychodzĊ
z zaáoĪenia, Īe jeĪeli mamy dodatkowe pieniądze, to nie naleĪy ich „kon-

sumowaü”, tylko trzeba kupiü grunty.
WykupiliĞmy wiĊc wszystko, co jest
miĊdzy aleją Wojska Polskiego, czyli „11”, aleją WolnoĞci a pogotowiem
i obecnym cmentarzem, tj. ponad
3 ha. WykupiliĞmy te grunty, mając
na myĞli m.in. koniecznoĞü poszerzenia
cmentarza. Szczerze powiedziawszy,
tendencje są takie, Īe cmentarze juĪ
siĊ nie rozrastają, wiĊcej jest grobów
zbiorowych, czĊĞciej robi siĊ kremacje. Rozmawiaáem na ten temat

Obskurne pojemniki na odzieĪ to nierzadki
widok na ostrzeszowskich ulicach. Ten stoi przy
ul. Piastowskiej, czĊsto teĪ „udekorowany” jest
stosem brudnych, podartych szmat, bo trudno to
nazwaü rzeczami. Choü co prawda zdarzają siĊ
pojemniki nowe, to takich zdezelowanych, nawet
gorszych niĪ ten na zdjĊciu, jest wiĊcej. Nie brak
gáosów, by zdecydowanie poĪegnaü siĊ ze wszystkimi pojemnikami na odzieĪ, a przede wszystkim
z ¿rmami, które je postawiáy. Nie jest to wyjĞcie
z sytuacji, bo wprawdzie pojemniki przestaáyby
straszyü w mieĞcie, ale przecieĪ starej odzieĪy
by przez to nie ubyáo - czĊĞü zostaáaby „zutylizowana” w przydomowych kotáowniach, czĊĞü
moĪna by pewnie znaleĨü w lasach i zaroĞlach,
a inne rzeczy tra¿áyby do Ğmietnika. Nie znaczy to
jednak, Īe nie moĪna ruszyü ¿rm nieĨle przecieĪ
zarabiających na starej odzieĪy. Ustawienie przez
nie caákiem nowych, estetycznych pojemników
i czĊste ich opróĪnianie powinno byü jednym
z warunków przedáuĪenia umowy.
K.J.

z ks. praáatem Szkaradkiewiczem i teĪ potwierdziá, Īe jest
tendencja nawet do ekshumacji i umieszczania prochów
zmaráych z rodziny w jednym
grobie i póki co nie ma potrzeby powiĊkszania cmentarza.
Jest potrzeba czy nie,
waĪne, Īe w razie czego
cmentarz moĪe zostaü powiĊkszony. I chyba dobrze,
Īe o sprawach pozaziemskich
myĞli siĊ równieĪ na poziomie gruntu.
K.J.

Ksiądz Mariusz odchodzi
Tylko rok pracowaá w para¿i
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie
ks. Mariusz Drzymaáa. Mimo tak
krótkiego czasu zaskarbiá sobie
serca i sympatiĊ para¿an, szczególnie tych najmáodszych, którzy
z wielką radoĞcią przychodzili na
coniedzielne msze odprawiane przez ks. Mariusza, zawsze
z pouczającą i prowadzoną „na
luzie” nauką dla dzieci.
W ostatnią niedzielĊ, podczas mszy Ğw. o godz. 11.00,
najmáodsi poĪegnali swojego
ksiĊdza, który od 1 lipca odchodzi do para¿i Ğw. Barbary
w Odolanowie. Byáy podziĊkowania, Īyczenia i… pamiątkowe
zdjĊcia. Ksiądz zaĞ poĪegnaá
dzieciaki sáodyczami.
K.J.

ZACHOWAJMY OSTROĩNOĝû PRZY PRACACH W POLU
Szanowni Rolnicy, drogie Dzieci!
Lato to organizacyjnie bardzo
trudny czas dla rolników i ich rodzin.
Gorączka sianokosów, Īniw, zbiorów
owoców i zabiegów pielĊgnacyjnych,
dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas
wykonywanej pracy. Ponadto dzieci
przebywające na wakacjach, pozostawione bez naleĪytego nadzoru na
terenie gospodarstwa, naraĪone są na
wiele zagroĪeĔ.
PamiĊtajcie wiĊc PaĔstwo o bezpiecznym uĪytkowaniu ciągników, maszyn i narzĊdzi rolniczych, urządzeĔ,

o bezpiecznym transporcie, obsáugiwaniu zwierząt i stosowaniu Ğrodków
ochrony roĞlin.
• WyposaĪcie maszyny w osáony i zabezpieczenia przed pochwyceniem,
zwáaszcza waáy odbioru mocy.
• BezwzglĊdnie wyáączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie
przy wyáączonym napĊdzie.
• Nie przewoĨcie osób na áadunkach,
báotnikach ciągników, zaczepach
oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

•
•

•

•

Utrzymujcie áad i porządek na terenie obejĞcia.
Dbajcie o bezpieczeĔstwo prac na
wysokoĞci - w pomieszczeniach
gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
WychodĨcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny, z zachowaniem
trzypunktowego podparcia, a z zaáadowanej przyczepy schodĨcie
zawsze po drabinie.
Pracujcie w odzieĪy roboczej oraz
obuwiu o naleĪytej przyczepnoĞci
do podáoĪa i usztywniającym nogĊ
w stawie skokowym, wyposaĪeni

•

w odpowiednie akcesoria ochrony pracy.
UwaĪajcie teĪ na kleszcze, zabezpieczając skórĊ przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!
• Zapewnijcie maluchom opiekĊ dorosáych.
• Oddzielcie czĊĞü mieszkalną od
produkcyjnej i stwórzcie dla nich
w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
• Nie angaĪujcie ich do prac zawartych w wykazie czynnoĞci szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rol-

nego, których nie wolno powierzaü
dzieciom poniĪej 16 lat.
Szeroki zakres informacji na temat
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje siĊ w broszurach i innych
opracowaniach, zamieszczonych na
stronie internetowej www.krus.gov.pl
w zakáadce Prewencja, a takĪe w placówkach terenowych KRUS.
Na zakoĔczenie ĪyczĊ Wam Rodzice - Rolnicy spokojnej i bezpiecznej
pracy oraz ob¿tych plonów, a Dzieciom
radosnych i udanych wakacji
PREZES
KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOàECZNEGO
Adam SekĞciĔski

12

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

28.06.2017

28.06.2017

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

WITAMY, PANIE PREZYDENCIE

DokoĔczenie ze str. 1.
Kilkakrotnie wystąpienie gáowy
paĔstwa przerywaáy oklaski. Brawami
przyjĊto równieĪ jego propozycjĊ, by
to obywatele wyznaczyli kierunek nowej
konstytucji. ZachĊcaá, by wszyscy wziĊli
udziaá w tej wielkiej narodowej debacie,

dotyczącej konstytucji, by wziąü udziaá
w referendum.
„Panie prezydencie, damy radĊ!”
„Andrzej Duda - nasz prezydent”, „DziĊkujemy”! „PomyĞlnoĞci i zdrowia, panie
prezydencie”. KaĪdy chciaá uĞcisnąü prezydencką dáoĔ, zapewniü o swojej sympatii, powiedzieü choü parĊ sáów. Wielu

robiáo sobie zdjĊcia z gáową paĔstwa,
a prezydent cierpliwie i z uĞmiechem
odwzajemniaá dowody sympatii.
PiĊkny herb miasta, uáoĪony z wielu lilijek, o¿arowali mu ostrzeszowscy
harcerze ZHR. Zagraáa orkiestra dĊta...
Niespeána dwie godziny trwaá pobyt
prezydenta w naszym mieĞcie. Ale dla

ostrzeszowian, a na pewno tych oczekujących i witających Andrzeja DudĊ, byáy
to waĪne dwie godziny, zaĞ dla miasta
chwile historyczne. Wszak, jak mówią
historycy, w Ostrzeszowie prezydent
po raz ostatni goĞciá w 1925 r. Byá nim
prezydent Stanisáaw Wojciechowski.
Okazuje siĊ jednak, Īe przyjazd

burmistrza Paweá UĞcinowicz sprawiá siĊ
godnie, ale to przecieĪ Mariusza Witka
mieszkaĔcy miasta i gminy wybrali swoim
burmistrzem i to on - gáowa miasta - powinien w ich imieniu witaü gáowĊ paĔstwa- prezydenta RP - w Ostrzeszowie,
nawet kosztem „utraty” jednego dnia
zasáuĪonego urlopu.

prezydenta RP do Ostrzeszowa nie byá
sprawą najwaĪniejszą dla burmistrza.
MoĪna zrozumieü, Īe wizyta gáowy paĔstwa zapowiedziana zostaáa w ostatniej
chwili, kiedy burmistrz miaá juĪ zaplanowane urlopowe wojaĪe. DziĞ jednak,
w dobie rozwiniĊtej komunikacji przyjazd
(przylot) z kaĪdego europejskiego paĔstwa nie stanowi problemu. ZastĊpujący

Prezydent A. Duda tuĪ po
wygranych wyborach obiecaá,
Īe odwiedzi wszystkie powiaty
i spotka siĊ z ich mieszkaĔcami. Pobyt w Ostrzeszowie
byá kolejnym punktem realizacji tych obietnic, ale dla
wielu z obecnych na Rynku
byá przede wszystkim spotka-

niem z czáowiekiem, który chce i potra¿
zmieniaü PolskĊ na lepsze..

Z naszą redakcyjną koleĪanką chyba najpiĊkniejsze sel¿e.

K. Juszczak
fot. S. Szmatuáa,
A. àawicka,
K. Juszczak
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Kreatywnie i twórczo,

NARESZCIE WAKACJE!

czyli warsztaty z Centrum Kultury w Grabowie
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Gimnazjum nr 2
W czwartek, 8 czerwca, w Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną odbyáy siĊ nadzwyczaj ciekawe warsztaty dla uczniów gimnazjum.
Pierwsze z nich dotyczyáy druku na tkaninie,

drugie - czerpania papieru. Poprowadziá je Konrad
Michalak z àódzkiej Grupy Kreatywnej.
Uczestnicy pierwszych zajĊü poznali dwie
techniki ozdabiania tkanin. Jedną z nich byáo
barwienie materiaáu naturalnym barwnikiem
roĞlin - co najciekawsze, wydobywa siĊ go
przy pomocy maáego máotka. Druga metoda
polegaáa na malowaniu liĞci farbami akrylowymi i odciskaniu ich na tkaninie - efekty takĪe
byáy niesamowite.
Na drugim spotkaniu uczniowie zapoznali
siĊ z techniką czerpania papieru. Najpierw
trzeba byáo przygotowaü papierową pulpĊ, za
pomocą sitka odsączyü ją, delikatnie rozwaákowaü, wysuszyü i… papier gotowy.
Warsztaty daáy uczestnikom mnóstwo
satysfakcji, zarówno z samego procesu tworzenia, odkrywania swoich talentów i zdolnoĞci,
jak i wáasnorĊcznie wykonanego dzieáa ozdobnych serwetek czy papieru.
Centrum Kultury w Grabowie

SP nr 2

PrzedsiĊbiorczy uczniowie z Zespoáu Szkóá nr 2

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole miaáy
miejsce trzy waĪne wydarzenia.
W listopadzie ponad 300 uczniów wziĊáo udziaá w ĝwiatowym Tygodniu PrzedsiĊbiorczoĞci, który organizowany
jest od 2008 roku w 150 krajach Ğwiata, równieĪ w Polsce.
W bieĪącym roku szkolnym instytucje, ¿rmy oraz organizacje
spotkaáy siĊ z uczniami podczas warsztatów, szkoleĔ, debat, pomagając im zdobywaü wiedzĊ z zakresu zakáadania
i rozwijania wáasnej dziaáalnoĞci, budowaniu marki oraz
sieci kontaktów.

W II póároczu juĪ po raz szósty ponad 100 uczniów wziĊáo
udziaá w Dniu PrzedsiĊbiorczoĞci.
Ten projekt z kolei polega na odbyciu jednodniowej praktyki w wybranym miejscu pracy. Praktyka
ma pomóc niezdecydowanym
zwery¿kowaü plany edukacyjne,
marzenia o wybranym zawodzie,
pozyskaü informacje o wyksztaáceniu czy predyspozycjach.
W tym dniu, tj. 24 kwietnia,
zostaá równieĪ powoáany Szkolny Klub PrzedsiĊbiorczoĞci pod
patronatem Narodowego Banku Polskiego. Celem SKP jest
ksztaátowanie przedsiĊbiorczych
postaw wĞród uczniów, umoĪliwienie im udziaáu w ogólnopolskich projektach z zakresu
ekonomii, ¿nansów i przedsiĊbiorczoĞci oraz podnoszenie kwali¿kacji poprzez rozwijanie umiejĊtnoĞci z zakresu znajomoĞci jĊzyków obcych
zawodowych. Jeszcze w czerwcu czáonkowie SKP wezmą
udziaá w konkursie multimedialnym zatytuáowanym: „KorzyĞci
z posiadania przez PolskĊ wáasnej waluty”.
Szkolnymi koordynatorkami tych przedsiĊwziĊü są:
Dorota Kusiak - nauczycielka podstaw przedsiĊbiorczoĞci,
oraz Maágorzata Zajfert - nauczycielka jĊzyka niemieckiego.
Dorota Kusiak,
Maágorzata Zajfert

XIII MiĊdzygimnazjalny Konkurs Ortogra¿czny
O PUSTUàKACH I GĩEGĩÓàKACH, JERZYKACH I POKRZEWKACH

Sukces ZS nr 1 w Master
of Angloscrabble

13 czerwca w Zespole Szkóá nr 2
rozegrano ¿naá V Powiatowego Konkursu Angloscrabble. Konkurs adresowany jest do uczniów szkóá Ğrednich,
którzy interesują siĊ jĊzykiem angielskim. Podczas rywalizacji na zielonej
planszy Scrabble® uczniowie mogą
sprawdziü swoje kompetencje - jednoczeĞnie i lingwistyczne, i strategiczne,

13 czerwca w Gimnazjum im. PowstaĔców Wielkopolskich w Kobylej Górze odbyá siĊ XIII MiĊdzygimnazjalny Konkurs Ortogra¿czny, w którym wziĊáo
udziaá 22 uczniów z 11 gimnazjów.
Jak co roku przewodniczącą komisji byáa pomysáodawczyni konkursu pani Anna Stawicka, emerytowana
nauczycielka jĊzyka polskiego naszego gimnazjum.
Pani Anna przygotowaáa bardzo trudne dyktando „Oryginalne hobby”.
Uczestnicy uĞmiechali siĊ czasem pod nosem,
próbując przypomnieü sobie pisowniĊ uĪytych w tekĞcie, doĞü ciekawych wyrazów, jak choüby: jaskóáki
i kukuáki, pustuáki i gĪegĪóáki, jerzyk i pokrzewka,
Īuraw, piegĪa oraz biaáo-czarno-popielata biaáorzytka,
która z Īytem nie ma nic wspólnego…
Po sprawdzeniu prac komisja wyáoniáa zwyciĊzców. Są to:
Mistrzyni Ortogra¿i - Aleksandra Gierosz
z Gimnazjum w Kraszewicach
II miejsce - Martyna Wrzalska z Gimnazjum
nr 1 w KĊpnie
III miejsce - Kaja Michalak z Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie oraz Natalia Wysota z Gimnazjum
w Kraszewicach.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i Īyczymy
dalszych sukcesów.
Maria SzuÀiĔska

w rywalizacji z uczniami innych szkóá,
walcząc o puchar „Master of Angloscrabble” dla najlepszej szkoáy - mówi
inicjatorka i wspóáorganizatorka konkursu Katarzyna Dembska-Páonka.
W eliminacjach szkolnych (5 czerwca)
udziaá wziĊáo 113 uczniów ze wszystkich szkóá ponadgimnazjalnych powiatu. Do póá¿naáu, który polegaá na
rozegraniu dwóch trzydziestominutowych partii, zakwali¿kowaáy siĊ trzy
dwuosobowe druĪyny z kaĪdej szkoáy.
W ¿nale walczyáy juĪ tylko te, które
uzyskaáy najwyĪszą liczbĊ punktów.
Ostatecznie na podium stanĊli:
I miejsce: Dominika Kowalek i Rafaá Fabrowski z ZS nr 1 128 punktów,
II miejsce: Greta MoĞko i Monika
Nogaáa z I LO - 101 punktów,
III miejsce: Jakub Szkopek i Arkadiusz Stempniak z ZS nr 2 - 99 punktów.
Puchar MASTER OF ANGLOSCRABBLE ponownie powĊdrowaá
do ZS nr 1 im. PowstaĔców Wlkp.
w Ostrzeszowie. Reprezentanci tej
szkoáy uzyskali najwyĪszą sumĊ
punktów ze wszystkich rozgrywek:
724. Laureaci otrzymali zestawy do
gry Scrabble® w jĊzyku angielskim
i inne literowe gry planszowe.
Organizatorki konkursu - anglistki
Zespoáu Szkóá nr 2: Katarzyna Dembska-Páonka i Malwina KraĞnicka, dziĊkują za wspólną zabawĊ i juĪ dzisiaj
zapraszają do potyczek w kolejnej edycji.
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Jeğli przyjmiesz ddo siebie zabiedzonego psa i sprawisz, īe zacznie mu siċ
dobrze powodziý - n
nie ugryzie ciċ. Na tym polega zasadnicza róīnica miċdzy
psem a czâowiekiem. Mark Twain

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Ten tydzieĔ bĊdzie wymagaá od Ciebie
zdecydowanego i szybkiego dziaáania.
Nie bĊdzie czasu na Twoje „wieczne”
zastanawianie siĊ i porównywanie.
BĊdziesz musiaá zaufaü intuicji i po
prostu zdecydowaü. Postaraj siĊ teĪ
za duĪo nie rozmyĞlaü nad „lepszymi opcjami”. W czwartek przeĪyjesz
niezapomniane chwile. Postaraj siĊ
caákowicie wyluzowaü i czerpaü z nich,
ile tylko moĪesz. I nie zapomnij o ¿ltrze
przeciwsáonecznym! MiáoĞü - wymaga zaufania. Finanse - nie Īaáuj stu
záotych.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
BĊdziesz musiaá trzymaü nerwy na wodzy. W pracy zrobi siĊ bardzo gorąco,
a Twoje záoĞliwe komentarze nikomu
nie pomogą. Postaraj siĊ kilka razy
ugryĨü w jĊzyk, zanim zdenerwujesz
szefa, a Twój neurotyczny wspóápracownik spod znaku Panny wpadnie

w histeriĊ. Po pracy znajdĨ czas dla
siebie - kosmetyczka, spa albo chociaĪ zwykáy spacer z ksiąĪką do parku
powinny zdecydowanie pomóc. MiáoĞü
- nie bądĨ taki uparty. Finanse - a moĪe
to znak?

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
To dobry moment, by zadbaü trochĊ o swój wizerunek. Warto zrobiü
„przegląd” szafy, kupiü jakieĞ lekkie
buty na lato. PomyĞl teĪ o zmianie
fryzury. OdĞwieĪonym „lookiem” na
pewno zrobisz wraĪenie na randce.
Samotne BliĨniĊta bĊdą peáne uroku osobistego i wdziĊku i koniecznie
powinny to wykorzystaü, umawiając
siĊ w weekend na randkĊ z Wagą lub
Strzelcem. MiáoĞü - nigdy nie mów nigdy. Finanse - a gdyby tak...?

RAK
22 czerwca - 22 lipca
BĊdziesz miaá co wyjaĞniaü w pracy
dziĊki niefrasobliwoĞci jednego z ko-

legów. Czeka CiĊ przez to duĪo dodatkowej, Īmudnej pracy, ale czego siĊ nie
robi dla dobra ogóáu... Koniec tygodnia
teĪ nie bĊdzie naleĪaá do najlepszych.
KtoĞ przekaĪe Ci záoĞliwą plotkĊ, która
moĪe wyprowadziü CiĊ z równowagi.
By uniknąü kolejnych zadraĪnieĔ, staraj
siĊ nie rozmawiaü o polityce i sporcie.
MiáoĞü - nie bądĨ taki surowy. Finanse dacie radĊ.

wy pomysá, którego z początku nikt
nie bĊdzie rozumiaá i wszyscy bĊdą
podchodziü do niego sceptycznie. Nie
odpuszczaj - postaraj siĊ przedstawiü
szybko wszystkie plusy, bądĨ pewna
siebie. MiáoĞü - idĨ na randkĊ! Finanse
- dobrze, ale bywaáo lepiej.

LEW

To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ. MoĪe
siĊ zdarzyü, Īe naáoĪą siĊ na siebie
waĪne dla Ciebie wydarzenia i niestety, z jednego bĊdziesz musiaáa zrezygnowaü. MoĪe siĊ teĪ okazaü, Īe
ktoĞ, na kogo pomoc bardzo liczyáaĞ,
okaĪe siĊ zapominalski i nieodpowiedzialny. Postaraj siĊ tyle, ile moĪesz
zrobiü sama i nie oglądaü siĊ na innych.
W sytuacjach stresowych przejdĨ siĊ
na spacer albo po prostu weĨ kąpiel.
Nie daj siĊ wyprowadziü z równowagi.
MiáoĞü - moĪe to wcale nie tak? Finanse - moĪe byü...

23 lipca - 23 sierpnia
Poczujesz przypáyw pozytywnej energii. BĊdziesz uĞmiechniĊty i dobrze
nastawiony do ludzi, czym zyskasz
sobie uznanie nowego klienta. Jednak,
zwáaszcza pod koniec tygodnia, nie
bierz na swoje barki zbyt wielu obowiązków, bo coĞ moĪe pokrzyĪowaü
Ci plany i nie bĊdziesz w stanie ze
wszystkim zdąĪyü na czas. Ustawianie
gra¿ku „na styk” bywa bardzo zawodne
i stresujące. MiáoĞü - a moĪe to nie
jest gáupi pomysá? Finanse - dobrze
siĊ zastanów.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Nie bĊdziesz miaáa gáowy, by pamiĊtaü o drobnych sprawach. Koniecznie
posáuĪ siĊ jakimĞ przypomnieniem kartką na lodówce albo alarmem w telefonie - bo nawet te najdrobniejsze
rzeczy same siĊ nie zaáatwią. Pod
koniec tygodnia wpadnie Ci do gáo-

XI PIKNIK W OGRODZIE RÓĩANYM
odnaleĨü poĞród wielu innych, a takĪe
konkurs bukieciarski. KaĪda z delegacji tworzyáa wáasną kompozycjĊ,
dwojąc siĊ i trojąc, aby ich bukiet zdobyá zaszczytne I miejsce. Ostatecznie
zwyciĊĪyá DPS ze SkĊczniewa, zaĞ
w konkurencji na najlepsze ciasto
z nadzieniem róĪanym nie mieli sobie
równych podopieczni DPS-u w Pleszewie. Powodzeniem cieszyáy siĊ
równieĪ konkurencje sprawnoĞciowe,
m.in. strzelanie z wiatrówki do celu.
Dodatkową atrakcją byá wystĊp
Orkiestry Parafialnej Don Bosco

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Poczujesz siĊ przygnĊbiony i osamotniony, zapragniesz wprowadziü jakieĞ
zmiany. BĊdziesz teĪ potrzebowaá nowych znajomoĞci, które wniosáyby coĞ
nowego w Twoje Īycie. Postaraj siĊ
zmieniü trochĊ otoczenie, byü moĪe
Ğrodowisko, w którym siĊ obracasz, nie
wpáywa na Ciebie zbyt dobrze. Odezwij
siĊ do znajomego, który wyprowadziá
siĊ z Twojej miejscowoĞci, wspominanie starych czasów dobrze Ci zrobi.
MiáoĞü - nie masz juĪ 16 lat... Finanse coĞ wpadnie.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Napotkasz kilka drobnych przeszkód,
które i Tobie i Twoim bliskim mogą
skutecznie popsuü nastrój. W pracy
spodziewaj siĊ dodatkowych obowiązków. Kiepski humor szefa przeáoĪy siĊ
na atmosferĊ w pracy, postaraj siĊ nie
wdawaü z nim w gáĊbsze dyskusje.
W weekend odpoczniesz od wszystkiego, bĊdziesz w dobrej formie. By
rozáadowaü stres, wskazany taniec
i Ğpiew oraz spotkanie w gronie najbliĪszych przyjacióá. MiáoĞü - jakaĞ no-

woĞü? Finanse - uwaĪaj na obietnice
bez pokrycia.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
To moĪe byü tydzieĔ peáen chaosu,
informacji i bodĨców. KtoĞ coĞ pomyli,
a Ty moĪesz stanąü w Ğrodku zamieszania z tym związanego. KtoĞ bliski moĪe
teĪ potrzebowaü porady albo nawet
pomocy, bĊdziesz musiaá wykazaü siĊ
nie lada opanowaniem i spokojem. Nie
pozwól jednak, by problemy innych odbiáy siĊ na Twoim zdrowiu. Nie zapomnij
o chwili relaksu! MiáoĞü - we dwoje lepiej.
Finanse - jakoĞü ma znaczenie.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
NajbliĪsze dni bĊdą naleĪeü do udanych. Zrealizujesz kilka swoich planów,
uda Ci siĊ przeforsowaü swoje pomysáy.
Przekonasz teĪ kogoĞ bardzo opornego
do swojej racji. W towarzystwie bĊdziesz
czuá siĊ Ğwietnie, ale uwaĪaj, by nie
przesadziü z fantastycznymi opowieĞciami na swój temat. Niektórzy potra¿ą
wyczuü wszystkie ubarwienia. KonÀikty
staraj siĊ áagodziü - nie zawsze Twoje
musi byü „na wierzchu”. MiáoĞü - spokojnie, nie tak szybko. Finanse - raczej
dobrze.

RYBY
20 lutego - 20 marca
BĊdziesz zdenerwowana i nieco przewraĪliwiona. Niekorzystny ukáad gwiazd
sprawi, Īe bĊdziesz mieü zaburzony
odbiór otoczenia. MoĪesz sáyszeü rzeczy, których nikt nie powiedziaá. Twoje
nadinterpretacje mogą doprowadziü do
wielu konÀiktów. Postaraj siĊ nad tym
zapanowaü i nie przejmowaü siĊ tym,
co myĞlą czy mówią inni. JeĞli nie masz
ochoty imprezowaü w weekend, spĊdĨ
wieczór w dresie przed telewizorem. MiáoĞü - nie obraĪaj siĊ. Finanse - jeszcze
to przemyĞl.
Abyğmy zawsze byli dobrzy dla zwierzĆt.
PrzyjmujĆc je pod swój dach, stajemy siċ
za nie odpowiedzialni do koĕca.
Wasza wróīka

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

13 oĞrodków z caáej Wielkopolski zjechaáo do Domu Pomocy Spoáecznej w Marszaákach na
XI Piknik w Ogrodzie RóĪanym.
Impreza odbyáa siĊ 21 czerwca
i zostaáa poáączona z 10-leciem
Stowarzyszenia Senior, które dziaáa
przy DPS-ie.
Otwarcia pikniku, przy akompaniamencie muzycznym, dokonaá dyrektor Domu p. Rafaá JóĨwiak, który
powitaá goĞci, sponsorów, mieszkaĔców i pracowników oraz podziĊkowaá im za pomoc w zorganizowaniu
kolejnego spotkania w przepiĊknym
ogrodzie róĪanym, stanowiącym
wizytówkĊ DPS w Marszaákach.
Wspóáorganizatorem imprezy byáo
Stowarzyszenie Senior, z prezes
p. Magdaleną Mądrą na czele, które
w tym roku obchodzi 10-lecie istnienia.
W skáad Stowarzyszenia wchodzi 86 czáonków, którymi są zarówno
mieszkaĔcy, jak i pracownicy Domu,
a takĪe osoby spoza Ğrodowiska

WAGA

28.06.2017

dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
DPS-u. Stowarzyszenie Senior powstaáo z myĞlą o tworzeniu jak najkorzystniejszych warunków do peánego
rozwoju ¿zycznego i psychicznego
osób niepeánosprawnych, w szczególnoĞci mieszkaĔców, ich rodzin
i opiekunów. Dodatkowo ma na celu
wspieranie i organizowanie integracyjnych imprez kulturalno-oĞwiatowych
i sportowych.
Uczestnicy pikniku wziĊli udziaá
w licznych konkurencjach. Odbyá siĊ
konkurs „záotej róĪy”, którą trzeba byáo

z Marszaáek, która swoim graniem
umiliáa wspólną zabawĊ.
Na stoáach nie zabrakáo pysznego
ciasta, byá duĪy, jubileuszowy tort,
kieábaski i inne smakoáyki z grilla.
WyĞmienita pogoda, piĊkne otoczenie i dobra muzyka w wykonaniu
zespoáu Nicram sprawiáy, Īe zabawa
trwaáa do póĨna.
A. àawicka

Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898
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Od Chrystusa Króla do ĝwiĊtego Józefa

Musicie od siebie wymagaü,
choüby inni od was nie wymagali.
Te sáowa papieĪa Jana Pawáa II
staáy siĊ mottem i motywacją naszej

pielgrzymki do sanktuarium Ğw. Józefa
w Kaliszu.
W bardzo skromnym skáadzie dwóch biegaczy (Zbyszek i ja),

w asyĞcie rowerzystki Bernadety oraz
GraĪyny, która przemierzaáa trasĊ samochodem, okoáo godz. 13.00 dotarliĞmy do Kalisza. Naszą pielgrzymką
chcieliĞmy uczciü 20. rocznicĊ wizyty
Jana Pawáa II w Kaliszu i 25. rocznicĊ
powstania Diecezji Kaliskiej. Zapewne
wielu, podobnie jak ja, wciąĪ ma przed
oczyma tamten czerwcowy dzieĔ 1997
roku i táumy uczestniczące we mszy Ğw.,
sprawowanej przez naszego papieĪa…
W sobotni ranek, 10 czerwca, zaraz
po mszy w koĞciele Chrystusa Króla,
w strugach deszczu wybiegliĞmy na
trasĊ naszej sztafety. Zmieniając siĊ co
kilkanaĞcie kilometrów, po czterech godzinach osiągnĊliĞmy cel. Od razu udaliĞmy siĊ pod pomnik Ğw. Jana Pawáa II,
gdzie záoĪyliĞmy wiązankĊ biaáych róĪ
przywiezionych z Ostrzeszowa i zapaliliĞmy znicz. W sanktuarium Ğw. Józefa

fot. G. Kosmala

Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego
(przy dawnym Autopro¿)

ZAPRASZAMY

USA, melodramat, 96 minut.
Wtorek 27 VI, godz.17:30
ĝroda 28 VI, godz.17:30
Czwartek 29 VI, Godz.17:30

Baywatch. Sáoneczny patrol
dziĊkowaliĞmy Bogu za otrzymane áaski
i prosiliĞmy o dalszą opiekĊ.
W. Juszczak

30 czerwca 2017 r. (piątek),
godz. 18.00
Wyjazd rowerami
o godz. 17.15 sprzed koĞcioáa
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie.
DáugoĞü trasy okoáo 8km.
Organizator:
Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „SzczĊĞcie”

USA, komedia, akcja, 114 minut.
Piątek 30 VI, godz.19:45
Sobota 1 VII, godz.19:45
Niedziela 2 VII, godz.19:45
Wtorek 4 VII, godz.19:45
ĝroda 5 VII, godz.19:45

Gru, Dru i Minionki
USA, animacja, komedia, przygodowy,
96 minut.
Piątek 30 VI, godz.11:00, 16:00,
18:00/3D
Sobota 1 VII, godz. 16:00/3D, 18:00
Niedziela 2 VII, godz.14:00, 16:00/3D,
18:00/3D
Poniedziaáek 3 VII, godz.11:00
Wtorek 4 VII, godz.11:00, 16:00/3D,
18:00
ĝroda 5 VII, godz.11:00/3D, 16:00,
18:00/3D
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

AUTOMATYKA DO BRAM

Nowe Centrum Ogrodnicze

 Byliny
 Kwiaty

Ponad wszystko

Modlitwa przy ¿gurze
Serca Jezusowego
MARYDÓà-HUTA

fików: Adamowi Sobocie, Sáawojowi
Dubielowi, Czesáawowi Chwiszczukowi, Piotrowi Komorowskiemu, Stanisáawowi Kulawiakowi, Barbarze
Górniak i Jackowi Lalakowi odznaki
honorowe „ZasáuĪony dla Kultury Polskiej”.
www.ostrzeszow.pl

„ZIELONY OGRÓD”

 Krzewy
 Drzewka

USA, Australia, Wielka Brytania, dramat, przygodowy, 126 minut.
Wtorek 27 VI, godz.19:30
ĝroda 28 VI, godz.19:30
Czwartek 29 VI, godz.19:30

ZAPROSZENIE

Odznaka „ZasáuĪony
dla Kultury Polskiej”
dla Stanisáawa Kulawiaka
W jubileuszowym roku 70-lecia
ZPAF dolnoĞląscy artyĞci fotograficy
uhonorowani odznaką „ZasáuĪony dla
Kultury Polskiej”
22 czerwca. wojewoda folnoĞląski w imieniu ministra kultury
i dziedzictwa narodowego wrĊczyá
czáonkom OkrĊgu DolnoĞląskiego
Związku Polskich Artystów Fotogra-

Król Artur: Legenda Miecza

) bramy garaİowe i przemysâowe

´

serwis, naprawa, sprzedaİ

OSTRZESZÓW, UL. KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl
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Walczyli o tytuáy najlepszych
druĪyn poĪarniczych
W sáoneczną niedzielĊ, 18
czerwca, w Marydole rozegrano
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-PoĪarnicze, w których wystartowaáo aĪ 27 zespoáów, tym samym

pobito zeszáoroczny rekord (25 druĪyn). Organizatorem byáa jednostka OSP Marydóá, Zarząd Oddziaáu
Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Ostrzeszowie wraz z UrzĊdem
Miasta i Gminy Ostrzeszów.
UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ od
przemarszu uczestników na miejsce zawodów, gdzie przywitaá ich
dh Mieczysáaw Mądry (prezes Zarządu Oddziaáu Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ostrzeszowie)
wraz z przedstawicielami samorządu. W przemówieniu zaznaczono, Īe
zawody te to nie tylko rywalizacja, ale
równieĪ dobra zabawa i sprawdzenie
samych siebie. NastĊpnie sĊdziowie
i organizatorzy zebrali przed sobą opiekunów i kapitanów druĪyn na odprawĊ
przed zawodami.

W Marydole pojawiáa siĊ ogromna iloĞü zawodników - aĪ 27 druĪyn.
W grupie mĊskiej MáodzieĪowych DruĪyn PoĪarniczych (10-16 lat) o zwyciĊstwo walczyáo 7 zespoáów, w grupie

ĪeĔskiej MDP (10-16 lat) wystartowaáy
4 zespoáy, tyle samo zespoáów rywalizowaáo w grupie ĪeĔskiej powyĪej
16 lat, natomiast w grupie mĊskiej
powyĪej 16 lat w rywalizacji braáo udziaá
aĪ 12 druĪyn.
Oprócz rekordowej iloĞci zawodników w Marydole zjawiáo siĊ teĪ wielu
kibiców. W tym roku pogoda nie pokrzyĪowaáa planów - caáej imprezie
towarzyszyáo piĊkne sáoĔce.
Sportową rywalizacjĊ zapoczątkowaáa sztafeta kobiet, a nastĊpnie
sprawnie przeprowadzono kolejne
etapy wspóázawodnictwa. Zawodnicy
pokazywali swoje umiejĊtnoĞci w przygotowywaniu sprzĊtu, wspóápracy czy
teĪ dziaáaniu w terenie. Przy takiej
iloĞci druĪyn oczywiste jest, Īe zawsze
pojawią siĊ jakieĞ problemy, jednak nie
byáy to problemy istotne i wpáywające
na przebieg zawodów. Zdarzaáy siĊ

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

Terapia falð uderzeniowð
Dodatkowy zakres wskazaý:
• punkty spustowe
• przewlekãe zapalenie
przyczepów
• spazm miõćniowy

Ból w odcinku
szyjnym
krõgosãupa
Bóle barku,
zapalenie stoēka
rotatorów

Ból nadgarstka
âokieç golfisty,
ãokieç tenisisty

Ból w odcinku
lõdđwiowym
krõgosãupa

Kolano skoczka
Zespóã miõćnia
piszczelowego
przedniego
Korzyćci dla pacjenta:
• szerokie
zastosowanie
• wysoka
skutecznoćç
potwierdzona
klinicznie
• nieinwazyjny
charakter
zabiegu
• krótkie sesje
lecznicze
• szybki powrót do
zdrowia

Zapalenie
okoãokrõtaēowe

Zapalenie
ćciõgna
Achillesa

50 CzãENA

Ostroga
piõtowa

REJESTRACJA tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45

potkniĊcia, wywrotki czy teĪ problemy
w poáączeniu wĊĪy gaĞniczych lub
ustawieniu sprzĊtu, jednak zawodnicy
w ferworze walki szybko siĊ podnosili
i walczyli dalej. W przeciwieĔstwie
do zeszáego roku Īadna z druĪyn nie
zostaáa zdyskwali¿kowana (do dyskwali¿kacji dochodzi, gdy zawiedzie sprzĊt
- np. nie rozwinie siĊ
wąĪ lub nie uda siĊ
podaü odpowiednich
prądów wody).
Rywalizacja byáa
zaciĊta, a róĪnice
punktowe niewielkie,
jednak na tyle istotne,
Īe zwyciĊzcom nikt
nie mógá zagroziü.
W grupie ĪeĔskiej
MáodzieĪowych DruĪyn PoĪarniczych bezkonkurencyjne okazaáy
siĊ dziewczyny z OSP
Zajączki. W grupie
mĊskiej MDP dominowali cháopcy z OSP
Siedlików. W grupie
ĪeĔskiej nie miaáy
sobie równych panie
z OSP Zajączki. Natomiast w grupie
mĊskiej bezproblemowo wygrali panowie z OSP Szklarka MyĞlniewska,
tym samym obronili tytuá mistrzowski
z zeszáego roku. W historii ich jednostki
jest to juĪ 27. triumf.
ZwyciĊskie druĪyny uhonorowano
pucharami, dyplomami oraz upominkami.
Kibice, oprócz dopingowania „swoich”, mogli przejechaü siĊ bryczką,

przygotowano dla nich miejsce, w którym mogli odpocząü
i zjeĞü. A na zakoĔczenie odbyáa siĊ zabawa taneczna.

WYNIKI

Kategoria seniorów - grupa ĪeĔska
1. OSP Zajączki (116 pkt)
2. OSP Ostrzeszów (122 pkt)
3. OSP Rogaszyce (126 pkt)
4. OSP Myje (139 pkt)

Kategoria MáodzieĪowych DruĪyn
PoĪarniczych Dziewcząt
1. OSP Zajączki (1029 pkt)
2. OSP Siedlików (1015 pkt)
3. OSP Myje (1011 pkt)
4. OSP Rogaszyce (1003 pkt)

Kategoria seniorów - grupa mĊska
1. OSP Szklarka MyĞlniewska (93 pkt)
2. OSP Siedlików (98 pkt)
3. OSP Bledzianów (100 pkt)
4. OSP Zajączki (101 pkt)

Kategoria MáodzieĪowych DruĪyn
PoĪarniczych Cháopców
1. OSP Siedlików (1040 pkt)
2. OSP Ostrzeszów (1030 pkt)
3. OSP Zajączki (1012 pkt)
4. OSP Szklarka Przygodzicka
(1009 pkt)
5. OSP Szklarka MyĞlniewska
(1005 pkt)
6. OSP Myje (983 pkt)
7. OSP Rogaszyce (979 pkt)

5.
6.
7.
8.
9.

OSP NiedĨwiedĨ (104 pkt)
OSP Rogaszyce (108 pkt)
OSP Kocháowy-Turze (112 pkt)
OSP Korpysy (112 pkt)
OSP Szklarka Przygodzicka
(116 pkt)
10. OSP Marydóá (116 pkt)
11. OSP Myje (124 pkt)
12. OSP Ostrzeszów (129 pkt)
KP
fot. www.ostrzeszow.pl

WIELKI SUKCES SPORTOWCÓW ZS NR 1
W OSTRZESZOWIE
20 czerwca na poznaĔskiej Malcie odbyáo siĊ uroczyste
wrĊczenie nagród dla najbardziej usportowionych szkóá
województwa wielkopolskiego w rywalizacji Szkolnego
Związku Sportowego.
Sportowcy ZS nr 1 wywalczyli drugie miejsce
w Wielkopolsce na ponad 260 sklasy¿kowanych szkóá
ponadgimnazjalnych. Jest to najlepsze miejsce w tym
wspóázawodnictwie sportowym w historii Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego. Do tej pory na najwyĪszej
pozycji szkoáa z naszego powiatu klasy¿kowaáa siĊ w 2015
i 2016 roku - na 6. miejscu - i byá to takĪe Zespóá Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie.
Na ostateczne miejsce szkoáy we wspóázawodnictwie
skáadają siĊ punkty z lekkiej atletyki, ligi lekkoatletycznej,
druĪynowych i sztafetowych biegów przeáajowych, aerobiku
grupowego, zespoáowych gier sportowych, biegów na orientacjĊ, badmintona, páywania, tenisa stoáowego, unihokeja.
Dodatkowo podczas uroczystoĞci lekkoatleci ZS nr 1
odebrali srebrne medale wywalczone w lidze lekkoatletycznej.

Po czĊĞci o¿cjalnej na uczestników czekaá gorący posiáek
i wiele atrakcji sportowych, wĞród nich bowling i wycieczka
kajakowa po Malcie.
Niewątpliwie ten sukces oraz wszystkie inne, o których
informowaliĞmy na bieĪąco, Ğwiadczą o tym, Īe mamy
w powiecie szkoáĊ, która na arenach sportowych Wielkopolski wzbudza sportowy respekt. Jest to w duĪym stopniu
zasáuga utworzenia w tej placówce klas sportowych, które,
jak widaü, doskonale funkcjonują.
- Na sukces ten pracowaáo wielu uczniów oraz wszyscy nauczyciele wychowania ¿zycznego, jednak byáoby
to niemoĪliwe do osiągniĊcia bez pomocy dyrekcji szkoáy
oraz rady pedagogicznej. PodziĊkowania naleĪą siĊ takĪe
panom Alojzemu Kabatowi i Jerzemu Kurzawie, którzy
wspierali nas z poziomu Powiatowego Szkolnego Związku
Sportowego - podsumowuje trener Dawid Sobieraj, który
w imieniu wszystkich nauczycieli wychowania ¿zycznego
wraz z grupą sportowców odbieraá nagrodĊ.
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Medale przed wakacjami
10 czerwca
odbyáy siĊ Zunifikowane Mistrzostwa Polski PFKB
- Susz 2017, w których wziĊáo udziaá
286 zawodników
z 34 klubów, w tym
jeden klub z zagranicy. Nasi zawodnicy, Zdzisáaw Mituáa
i Maciej Kozownicki,
przywieĨli do Ostrzeszowa 4 medale: 3
záote i 1 srebrny.
• 2 záote medale
w kata i kata z bronią
dla Zdzisáawa Mituáy,
• záoto i srebro
w kata i kata z bronią
dla Macieja Kozownickiego.

W sobotĊ, 17 czerwca, w Kleszczowie odbyáy siĊ Mistrzostwa Szkóá
Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim.
W zawodach wziĊáo udziaá 316 zawodników ze 133 szkóá województwa
wielkopolskiego. OczywiĞcie nie mogáo
zabraknąü naszych wojowników. Do
Ostrzeszowa przywieĨli 4 medale:
• záoto dla Tamary KĊpskiej w kumite - szkoáy podstawowe,
• brąz dla Patryka ĝwitonia w kumite - szkoáy podstawowe,
• brąz dla Adriana Mituáy w kumite
- „Licealiada”
• brąz dla Krystiana Mituáy w kumite
- „Licealiada”.
Tamara i Patryk są uczniami Szkoáy Podstawowej nr 2 Ostrzeszowie
natomiast Adrian i Krystian ZS nr 1
w Ostrzeszowie.
Przed nami upragnione wakacje,
zawodnicy „Hitotsu” bĊdą je spĊdzaü
aktywnie na obozie w MiĊdzywodziu,
na szkoleniach i seminariach.
Naszym karatekom i sympatykom
klubu Īyczymy piĊknych, sáonecznych
i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia
we wrzeĞniu.
Jan ZieliĔski

Nocny Póámaraton we Wrocáawiu
W sobotĊ, 17 czerwca, we Wrocáawiu odbyá siĊ 5 PKO Nocny Wrocáaw
Póámaraton. Biegacze wyruszyli z al.
Paderewskiego o godz. 22.00, by za
kilkadziesiąt minut móc ¿niszowaü
przy licznej publicznoĞci na odnowionym Stadionie Olimpijskim. W gronie
prawie 12 tys. uczestników jak zwykle
nie zabrakáo grupy reprezentantów

Ostrzeszowa i naszego powiatu, którzy
dzielnie walczyli o „Īyciówki” na piĊknej, 21-kilometrowej trasie wspaniale
oĞwietlonego Wrocáawia.
Tematem przewodnim tegorocznej
imprezy byáa muzyka ¿lmowa. KaĪdej
z grup, które startowaáy co kilkadziesiąt
sekund, towarzyszyáa inna piosenka.
Uczestników póámaratonu wbiegających

na metĊ oraz ceremonie medalowe,
z trybun Stadionu Olimpijskiego oglądaáo blisko 3 tys. widzów.
Fantastyczne 108 miejsce zająá jak zwykle niezawodny Robert
Zborowski, z czasem 1:21,08 godz.
Pozostali nasi biegacze zajĊli nastĊpujące miejsca:
318. Bartosz Karkoszka - 1.26,39 godz.
338. Sáawomir Piekarczyk - 1.26,54 godz.
1085. Marcin Grzesiak - 1.35,21 godz.
1217. Jarosáaw Zawierta - 1.36,21 godz.
1519. Ania Soáyga - 1.38,24 godz.
1861. Paweá Ponitka - 1.40,18 godz.
1935. Krzysztof Macha j - 1.40.48 godz.
2259. Tomasz Dymaáa - 1.42,49 godz.
3252. Sebastian Goádyn - 1.47,52 godz.
4779. Wacáaw Mucha-KruczyĔski
-1.55.06 godz.
5497. Michaá Domagalski - 1.58,07 godz.
6013. Roman Modrzejewski -2.00,17 godz.
6545. Krzysztof Woryma - 2.03,21 godz.
6621. Marcin Poprawa - 2.03,50 godz.
7898. Arkadiusz Jarczak -2.12,04 godz.
8605. Grzegorz Gimer -2.18,55 godz.
Bieg ukoĔczyáo 9894 zawodników.
J. Zawierta

(Nie)peánosprawni na stadionie

W tych zawodach nie tyle liczy
siĊ wynik, ile sama radoĞü sportowej
rywalizacji.
9 czerwca na stadionie im. Janusza KusociĔskiego w Ostrzeszowie
odbyáa siĊ VIII Spartakiada Osób
Niepeánosprawnych i Osób Starszych 50+.
Do rywalizacji w konkurencjach
lekkoatletycznych i rekreacyjnych stanĊáo 205 zawodników z 13 oĞrodków
wsparcia, dziaáających
w powiecie ostrzeszowskim: domów pomocy
spoáecznej, warsztatów
terapii zajĊciowej, Ğrodowiskowych domów
samopomocy, dziennych domów pomocy
spoáecznej oraz Zakáadu AktywnoĞci Zawodowej w KsiąĪenicach
i Specjalnego OĞrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

GOàĉBIE
LOTY (8)
Oddziaá SYCÓWOSTRZESZÓW
(sekcja nr 3)
LOT nr 8: BEELITZ III 18.06.2017 r.
Do rywalizacji przystąpiáo 261 goáĊbi pocztowych naleĪących do 11 hodow-

OGàOSZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOĝCI
W związku z dynamicznym rozwojem, ¿rma Mayr Polska
poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko

KONTROLER
JAKOģCI
Zakres obowiązków:
• odbiór jakoĞciowy bieĪącej produkcji
• dokonywanie regularnych pomiarów bĊdących w cyklu
produkcyjnym
• opracowywanie raportów z kontroli produktów
• formuáowanie oraz przekazywanie wytycznych co do sposobów
przeprowadzania pomiarów pracownikom na poszczególnych
stanowiskach
• nadzór nad wyrobami wykonanymi niezgodnie z dokumentacją
• przeprowadzanie dziaáaĔ korygująco – zapobiegawczych
• udziaá w rozwiązywaniu bieĪących problemów jakoĞciowych
Minimalne wymagania:
• wyksztaácenie minimum Ğrednie techniczne
• bardzo dobra znajomoĞü rysunku technicznego
• umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami pomiarowymi
• doĞwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku bĊdzie
dodatkowym atutem
• znajomoĞü zagadnieĔ wspóárzĊdnoĞciowej techniki pomiarowej
bĊdzie dodatkowym atutem
• obsáuga komputera, MS Word, MS Excell
CV proszĊ przesyáaü drogą elektroniczną na adres: info@mayr.pl
Prosimy o dopisanie do CV nastĊpującej klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Oprócz oĞrodków wsparcia powiatu ostrzeszowskiego organizatorami
przedsiĊwziĊcia byáo Powiatowe Zrzeszenie LZS i LKS Orkan Ostrzeszów,
przy wspóápracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrzeszowie, Zespoáem
Szkóá nr 1 oraz samorządów miejskich
i gminnych powiatu ostrzeszowskiego.
Magdalena Kuáak, fot. PK

Naczelnik UrzĊdu Skarbowego w Ostrzeszowie ul. Wá. Grabskiego 1,
tel. 62 587 03 39 podaje do publicznej wiadomoĞci, Īe w dniu 6 lipca 2017
roku o godz. 10:00 w siedzibie UrzĊdu, odbĊdzie siĊ w trybie ustalonym
w art. 105 c ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postĊpowaniu egzekucyjnym
w administracji (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z póĨn. zm.) pierwsza licytacja ruchomoĞci niĪej wymienionych naleĪących do: Olkiewicz Jan, zam.
ul. Mazowiecka 3/57, 87-800 Wáocáawek.
Lp.

Nazwa ruchomoĞci

IloĞü

Suma
oszacowania

Cena
wywoáania

1

Samochód ciĊĪarowy MAN
25.322 CYSTERNA, rok
produkcji 1993, wskazanie
licznika 626911, numer rejestracyjny CW 26792, numer
VIN WMAF054064W021327

1 szt.

24.900,00

18.675,00

RuchomoĞü moĪna oglądaü w dniu 6 lipca br. w miejscowoĞci Olszyna
70A (stacja paliw IwaĔski) w godzinach od 8:00 do 9:00. Licytacja odbĊdzie
siĊ w siedzibie UrzĊdu Skarbowego w Ostrzeszowie, parter, sala nr 17,
początek licytacji godz. 10.00. Cena wywoáania wynosi ¾ wartoĞci szacunkowej. Zgodnie z art. 105b ustawy egzekucyjnej przystĊpujący do licytacji jest
obowiązany záoĪyü wadium w wysokoĞci 1/10 kwoty oszacowanej tj. 2.490,00,
nie póĨniej niĪ w dniu licytacji w siedzibie UrzĊdu, II piĊtro, do godz. 9:30,
w formie gotówkowej, potwierdzonego czeku lub przelewem na wskazany
rachunek bankowy: Urząd Skarbowy w Ostrzeszowie, NBP O/O PoznaĔ
08 1010 1469 0004 2013 9120 0000 z dopiskiem „wadium’’, pod warunkiem,
Īe wpáata zostanie zaewidencjonowana na rachunku organu najpóĨniej w dniu
poprzedzającym licytacjĊ.
Zwrot wadium wpáaconego w formie gotówkowej i bezgotówkowej nastąpi
na wskazany rachunek bankowy wpáacającego.
JeĪeli licytacja nie dojdzie do skutku na podstawie art. 106 ustawy
egzekucyjnej wyznacza siĊ termin drugiej licytacji w dniu pierwszej licytacji
tj. 6 lipca 2017 r., o godz. 12:30 w siedzibie UrzĊdu.
Naczelnik UrzĊdu Skarbowego w Ostrzeszowie zastrzega sobie moĪliwoĞü odwoáania licytacji bez podania przyczyny oraz nie odpowiada
za uszkodzenia i wady ukryte pojazdu.

ców. Lot dáugoĞci 353km najszybciej
pokonaáy goáĊbie naleĪące do Jacka
Grabarka (1, 7) i Wiesáawa Kempy
(2, 3, 4, 8, 9). Ponadto w czoáówce
znalazáy siĊ goáĊbie Pawáa Stolperta
(5, 6) i Andrzeja Dzierli (10).
Klasy¿kacja „typowanych 7” po oĞmiu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. Paweá
Stolpert, 3. Jacek Grabarek, 4. Andrzej Dzierla, 5. Jan Stolpert, 6. Zenon Lewandowski, 7. Piotr àopata,
8. Zbigniew àopata, 9. Paweá Misiak,
10. Henryk Stolpert,
Klasy¿kacja „najlepszych 10” po oĞmiu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. P. Stolpert, 3. A. Dzierla, 4. J. Grabarek,
5. Z. Lewandowski, 6. J. Stolpert, 7.
P. àopata, 8. Z. àopata, 9. P. Misiak,
10. H. Stolpert.
K.J.

FIRMA

»
»
»

OGÓLNOBUDOWLANA
tynki cementowo-wapienne
páytki
páyty k-g

tel. 601 472 104

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel. 501 020 085

MATERACE
SYPIALNIANE
kaĪdy wymiar
produkcja, sprzedaĪ
tel. 607 983 470
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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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Záote i diamentowe
gody w Grabowie
20 czerwca osiem par maáĪeĔskich z miasta i gminy Grabów nad
Prosną, mających za sobą 50 lat
wspólnego Īycia, otrzymaáo, nadane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, medale „Za Dáugoletnie PoĪycie MaáĪeĔskie”. W imieniu wáadz
paĔstwowych wrĊczyá je Burmistrz
Zenon Cegáa.
Dwie pary maáĪeĔskie obchodzące 60-lecie poĪycia maáĪeĔskiego
otrzymaáy z rąk burmistrza listy gratulacyjne.

- „IdĨ przez Īycie tak, aby Ğlady
twoich stóp przetrwaáy CiĊ” - te sáowa
biskupa Chrapka w peáni oddają nastrój
i atmosferĊ uroczystoĞci. Bowiem wáaĞnie Jubilaci caáym swoim wspólnym
Īyciem pokazali, jak stawiaü stopy, aby
nie uraziü, aby nie zraniü, aby wyraĪaü
szacunek, aby pokazywaü, jak kochaü
prawdziwie, jak Īyü w zgodzie i harmonii, zostawiając Ğlady, które przetrwają - powiedziaáa Marzena Nawrocka,
kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego.
- Od wielu lat trwacie razem. W tym
czasie Ğwiat poszedá mocno do przodu.
Na waszych oczach dokonaáo siĊ wiele

ĩyczenia dla jubilata

przeobraĪeĔ. JesteĞcie Īywą historią, a swoją pracą i wysiákiem dajecie
máodym pokoleniom Ğwiadectwo, Īe
moĪna na dobre i na záe przeĪyü wiele
lat. Nie kaĪdemu jest dane móc po 50
i 60 latach wróciü pamiĊcią do lat máodzieĔczych. ĩyczĊ paĔstwu kolejnych,
jeszcze bardziej dostojnych jubileuszy zwróciá siĊ do jubilatów burmistrz.
Sáowa uznania i Īyczenia przekazaáa jubilatom równieĪ przewodnicząca
Rady Miejskiej Genowefa PorĊba.
Byáy kwiaty i upominki oraz
wspólne „Sto lat”. Po czĊĞci o¿cjalnej
wszyscy zasiedli do stoáu, by przy poJednym z najstarszych mieszkaĔców gminy Mikstat jest pan
Roman Lepka z Kaliszkowic Oáobockich, który w miniony poniedziaáek
ĞwiĊtowaá 90. urodziny. Na zaproszenie rodziny, jubilata odwiedziá
burmistrz Henryk ZieliĔski z bukietem kwiatów, listem gratulacyjnym
i Īyczeniami.
Pan Roman Lepka urodziá siĊ 12
czerwca 1927 r. w Kaliszkowicach Oáobockich i do dzisiaj mieszka w rodzinnej
wsi. We wtorek z jubilatem spotkali siĊ:
Henryk ZieliĔski burmistrz Mikstatu, àukasz Dybul przewodniczący Rady Miejskiej i Tomasz Maciejewski - asystent
burmistrza. W rozmowie przy kawie pan
Roman wspominaá lata swojej máodoĞci.
- Chciaáem byü muzykiem. Nauczyáem siĊ graü na akordeonie, zaáoĪyliĞmy
z kolegami zespóá i wystĊpowaliĞmy
na weselach. Nie wszyscy wiedzą, Īe
w czasie okupacji niemieckiej nie moĪna byáo braü Ğlubów, dlatego po wojnie

czĊstunku podzieliü siĊ reÀeksjami na
temat upáywającego czasu.
Medale „Za Dáugoletnie PoĪycie
MaáĪeĔskie” otrzymali paĔstwo:
Krystyna i Bogdan àuĨniakowie
Krystyna i Zdzisáaw Smugowie
Stanisáawa i Czesáaw Witczakowie
Jadwiga i Zygmunt Ciesielscy
Janina i Jerzy LeĔscy
Wiesáawa i Marian Goliccy
GraĪyna i Sylwester Stempinowie
Seweryna i Stanisáaw Matyjakowie
PaĔstwu Janinie i Janowi Krystkom
burmistrz wrĊczyá medale nastĊpnego dnia.

Jubileusz 60-lecia poĪycia maáĪeĔskiego ĞwiĊtowali paĔstwo:
Jadwiga i Tadeusz Nowakowie
oraz Stanisáawa i Józef Sadowscy.
Marzena Nawrocka
ZdjĊcia: Wioletta Siwiec

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” przyłącza się do wszystkich
serdecznych życzeń. Niechaj kolejne
lata Państwa wspólnego życia będą
pełne wzajemnej miłości i szczęścia.

wszyscy chcieli siĊ Īeniü i mieliĞmy
naprawdĊ duĪo roboty. Praktycznie
co tydzieĔ byáo jakieĞ wesele i gdzieĞ
graliĞmy. Bardzo to lubiáem…
W spotkaniu uczestniczyáa takĪe
pani Teresa Lepka, Īona jubilata, z którą
w 2015 roku pan Roman ĞwiĊtowaá
diamentowe gody, czyli 60-lecie poĪycia maáĪeĔskiego.
www.mikstat.pl

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” życzy Panu Romanowi zdrowia
i pogody ducha oraz samych dobrych,
szczęśliwych dni.
Niech wspomnienia muzycznych lat
młodości grają Panu
w sercu jak najdłużej
i jak najradośniej.

Dzieci są wiecznie szczere, nie wstydzą się prawdy, a my [dorośli] z obawy, by nie wyglądać na zacofanych, gotowi jesteśmy zaprzedać to, co nam najdroższe,
chwalimy to, co nas odpycha i potakujemy temu, czego nie rozumiemy. Borys Pasternak

Ksawery - synek paĕstwa Katarzyny i Krzysztofa Musialskich z Miċdzyborza, ur. 19.06.2017r., waga 3320g
K
synek
paĕstwa Joanny i Krzysztofa Furmanków ze Szklarki Myğlniewskiej, ur. 16.06.2017r., waga 3320g
s
synek
paĕstwa Izabeli i Grzegorza Mamczaków z Olszyny, ur. 21.06.2017r., waga 3480g
s
Aleksandra - córeczka paĕstwa Maâgorzaty i Dominika Koâodziejów z Brzózek, ur. 21.06.2017r., waga 3950g
A
Antoğ - synek paĕstwa Joanny i Mariusza Czerniaków z Grabowa Wójtostwa, ur. 21.06.2017r., waga 3120g
A
Wojtuğ - synek paĕstwa Kamili i Krzysztofa Drzazgów z Siedlikowa, ur. 22.06.2017r., waga 3770g
W
Leon - synek paĕstwa Angeliki i Miâosza Gawâowskich z Rogaszyc, ur. 20.06.2017r., waga 3190g
L

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

Osoby urodzone między
21 maja a 21 czerwca
to zodiakalne Bliźnięta.

