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NiedĨwiedĨ

TRAGICZNIE ZAKOĘCZONY LOT
- To wszystko dziaáo siĊ na
naszych oczach. Gdy do nich
podbiegliĞmy, obaj juĪ nie Īyli.
MąĪ sprawdziá tĊtno, Ĩrenice nie
reagowaáy, byáy powiĊkszone.
To byá makabryczny widok. Lekarz, który przyjechaá na miej-

sce, powiedziaá, Īe nie mogliĞmy
im juĪ w Īaden sposób pomóc,
Īe obraĪenia wewnĊtrzne byáy
straszne - zginĊli na miejscu mówią Ğwiadkowie wypadku
motolotni, która w czwartek (6
lipca) rozbiáa siĊ w rejonie mi-

nizoo w NiedĨwiedziu. - Tam nie
byáo juĪ kogo ratowaü...
WiadomoĞü o wypadku rozeszáa
siĊ báyskawicznie.
- Podobno obaj nie Īyją - w te sáowa na początku nikt nie chciaá wierzyü.

DZIEWCZYNKA POZOSTAWIONA
W OKNIE ĩYCIA CZUJE SIĉ DOBRZE
Sporo emocji wywoáaáa sprawa dwudniowego noworodka,
pozostawionego kilka dni temu
w ostrzeszowskim „oknie Īycia”.
Maáa Wiktoria, bo takie imiĊ nadano dziewczynce, przebywa obecnie
w szpitalu. Ma 51 centymetrów i waĪy
2,9 kilograma.
Kiedy dwa lata temu przy klasztorze
Nazaretanek w Ostrzeszowie otwierano
„okno Īycia”, niektórzy twierdzili, Īe jest
ono niepotrzebne. Tymczasem okazuje
siĊ, Īe byá to tra¿ony pomysá - nawet
jeĞli miaáoby siĊ okazaü, Īe malutka
Wiktoria to jedyne dziecko, które zostaáo
tu pozostawione.
O tym, Īe ktoĞ znalazá siĊ w „oknie
Īycia”, siostry poinformowaá alarm. NiemalĪe w tym samym czasie páaczące
niemowlĊ zauwaĪyáa przechodząca

ulicą Klasztorną máoda kobieta.
Wszystko dziaáo siĊ wieczorem,
dochodziáa godzina 21.00. Spacerująca wzdáuĪ klasztorku mieszkanka Ostrzeszowa na początku nie
bardzo mogáa uwierzyü w to, co
widzi. A poniewaĪ chwilĊ wczeĞniej
rozstaáa siĊ z koleĪanką, szybko
zadzwoniáa do niej, prosząc, by ta
wróciáa. Obie kobiety o zdarzeniu
natychmiast poinformowaáy siostry
zakonne, które, jak siĊ okazaáo,
wiedziaáy juĪ, Īe w „ich oknie” ktoĞ
pozostawiá niemowlĊ.
Od kilku dni na mieĞcie krąĪą
plotki, jakoby zawiodáa elektronika
i, podáączony do szeĞciu telefonów sióstr - alarm nie zadziaáaá. Na
szczĊĞcie są to tylko plotki.

- WidzieliĞmy, jak latają nad naszymi domami. Pogoda tego wieczoru bardzo im sprzyjaáa - relacjonują
mieszkaĔcy Szklarki i NiedĨwiedzia.
Obaj mieli przed sobą caáe Īycie. 26-letni Marcin z Czarnegolasu
pracowaá jako zawodowy straĪak
w PSP w KĊpnie. Jak mówią jego
koledzy - uwielbiaá lataü, chociaĪ
nigdy siĊ tym nie chwaliá. Znajomi
wiedzieli jednak, Īe rok temu 26-latek
uzyskaá licencjĊ pilota motolotniowego i posiada wáasną maszynĊ.
Feralnego wieczoru postanowiá zabraü na motolotniĊ cháopaka swojej
sąsiadki. Dla 35-letniego nauczyciela
z Krotoszyna byá to pierwszy lot speániaáo siĊ jego marzenie, by, jak

Ikar, wzbiü siĊ w powietrze, poczuü
siĊ wolnym...
Ruszyli okoáo godziny 19.00
z bazy w Szklarce. O 21, prawdopodobnie, kiedy juĪ wracali, doszáo
do tragedii.
- Policjanci ustalili wstĊpnie, Īe
26-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego (Czarnegolasu), posiadający
licencjĊ pilota, przewoĪąc motolotnią
pasaĪera, 35-letniego mieszkaĔca
Krotoszyna, z nieustalonych dotąd
przyczyn straciá panowanie nad maszyną, w wyniku czego motolotnia
spadáa na ziemiĊ. Obaj mĊĪczyĨni
zginĊli na miejscu - mówi Magdalena
HaĔdziuk z KPP w Ostrzeszowie.
DokoĔczenie na str. 3.

DokoĔczenie na str. 2.

BESTIALSTWO

Jest sprawca - czy bĊdzie kara?
W ubiegáym tygodniu caákiem
blisko nas, bo we wsi WielowieĞ (gm.
Sieroszowice), zbierający jagody
mĊĪczyzna natra¿á na przywiązanego
do drzewa niewielkiego czarnego
pieska. ZwierzĊ bardzo cierpiaáo.
Tylne áapki miaáo spĊtane szarą taĞmą techniczną. Piesek, a wáaĞciwie
suczka o imieniu Biga, moĪe mówiü
o wielkim szczĊĞciu, bo gdyby nie
ten pomyĞlny zbieg okolicznoĞci,
umieraáby w mĊczarniach.
Sprawą zainteresowaáo siĊ stowarzyszenie obroĔców zwierząt, ¿lm

z pieskiem umieszczono w Internecie. Obejrzaá go Andrzej Cichosz,
prowadzący minizoo w NiedĨwiedziu,
a takĪe schronisko dla porzuconych
zwierząt - rozpoznaá na ¿lmie psa, którego przed kilkoma dniami przekazaá
nowemu wáaĞcicielowi. Szybko okazaáo
siĊ, Īe to wáaĞnie máody mĊĪczyzna,
mieszkaniec Grabowa nad Prosną,
który zaadoptowaá pieska, jest sprawcą
tego okrutnego czynu.
DokoĔczenie na str. 6.

KURS NA PRZEWÓZ
RZECZY I OSÓB

14 LIPCA, GODZ. 16.00
SERWIS KLIMATYZACJI
I ODGRZYBIANIE
ULTRADĭWIČKOWE
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

DZIEWCZYNKA POZOSTAWIONA
W OKNIE ĩYCIA CZUJE SIĉ DOBRZE
DokoĔczenie ze str. 1.
„Okno Īycia” to miejsce, w którym
matka, postawiona przed dramatycznym dylematem, moĪe bezpiecznie
pozostawiü dziecko, którego nie chce
lub nie moĪe wychowywaü. DziĊki temu
niemowlak jest bezpieczny, a jego matka zostaje anonimowa. Matce Wiktorii

nie groĪą Īadne konsekwencje prawne,
nikt nie bĊdzie jej szukaá, gdyĪ zostawienie dziecka w „oknie Īycia” nie jest
równoznaczne z porzuceniem malucha.
Kobieta ma szeĞü tygodni na zmianĊ
decyzji. Po tym czasie uruchamiana
jest procedura adopcyjna. Wiadomo, Īe

matka zostawiáa list, w którym prosiáa,
aby nie informowaü nikogo o sprawie.
Siostry zakonne teĪ nie chcą wypowiadaü siĊ na ten temat.
- Ta pani nie Īyczyáa sobie rozgáosu, nie Īyczyáa sobie mediów. Napisaáa
nam to wyraĨnie na karteczce. Musimy
to uszanowaü. A dzieciątku Īyczymy
przede wszystkim tego, aby znalazáo
szczĊĞliwą rodzinĊ, która je pokocha.
Modlimy siĊ o to gorąco - powiedziaáy
w rozmowie z nami.
Jeszcze tego samego wieczoru
dziewczynka tra¿áa do ostrzeszowskiego szpitala, gdzie przeszáa badania.
Lekarze stwierdzili, Īe ciąĪa byáa donoszona, a dziecko jest zdrowe i áadne.
A. àawicka

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

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Mój ojciec wynajmowaá mieszkanie komunalne, niestety zmará
miesiąc temu. W mieszkaniu razem z tatą mieszkaáa i dalej mieszka moja siostra. Siostra jest osobą
nieporadną. W związku z tą sytuacją, mam pytanie: czy bĊdzie
ona mogáa dalej mieszkaü w tym
mieszkaniu, czy moĪe zostaü
z niego wyrzucona?
Zgodnie z przepisami, w razie
Ğmierci najemcy lokalu mieszkalnego
w stosunek najmu lokalu wstĊpują:
maáĪonek niebĊdący wspóánajemcą

lokalu, dzieci najemcy i jego wspóámaáĪonka, inne osoby, wobec których najemca byá obowiązany do
ĞwiadczeĔ alimentacyjnych oraz
osoba, która pozostawaáa faktycznie we wspólnym poĪyciu z najemcą. Osoby wymienione powyĪej
wstĊpują w stosunek najmu lokalu

STUDNIE

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

mieszkalnego, jeĪeli stale zamieszkiwaáy z najemcą w tym lokalu do
chwili jego Ğmierci. W razie braku
ww. osób stosunek najmu lokalu
mieszkalnego wygasa.
Zaznaczyü trzeba, Īe wstąpienie w stosunek najmu po zmaráym
najemcy nastĊpuje z mocy prawa.
W związku z tym siostra bĊdzie mogáa dalej mieszkaü w mieszkaniu,
którego poprzednim najemcą byá
jej ojciec.

adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl
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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
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PRACA

PIELČGNACJA
OGRODU
ZatrudniĊ na póá etatu osobĊ
do pielĊgnacji ogrodu
(centrum Ostrzeszowa),

tel. 697 021 652

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO KRAKOWA

(w tym Sanktuarium Miáosierdzia BoĪego,
Centrum Jana Pawáa II, Kopiec KoĞciuszki, Wawel,
Stare Miasto)

SOBOTA, 22 LIPCA BR.
Koszt - 120 zá

5-DNIOWA PIELGRZYMKO WYCIECZKA DO CZĉSTOCHOWY,
KRAKOWA, ZAKOPANEGO
Termin: 26 - 30 SIERPNIA BR.

Koszt - 500 zá

Liczba miejsc ograniczona
Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów, ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

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

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

„Drofarm” ul. Zamkowa 36 - od 10.07 do 16.07, tel. 724-20-40
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 - od 17.07 do 23.07, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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stety, nic nie daáo siĊ juĪ zrobiü. Zaraz
na miejscu pojawiáo siĊ wiele osób,
nikt nie podszedá, wszyscy tylko stali
w odlegáoĞci 20-30 metrów i patrzyli,
nagrywali telefonami. A póĨniej w Internecie pojawiáy siĊ komentarze, Īe jak
to Ğwiadkowie mogli stwierdziü zgon.
Mój mąĪ byá kiedyĞ ratownikiem medycznym, kolega, który byá tam z nami,
równieĪ. Oni wiedzieli od razu (...) MoĪna spaĞü z czterech metrów i zrobiü
sobie krzywdĊ, oni spadli z wysokoĞci
70-100 metrów. W Īyciu nie widziaáam czegoĞ takiego i na pewno ciĊĪko
bĊdzie mi o tym zapomnieü - koĔczy
pani Katarzyna.
Sprawą wypadku zajĊáa siĊ prokuratura, w tej chwili przesáuchiwani
są Ğwiadkowie. W miniony piątek od
samego rana miejsce wypadku i wrak
badaáa równieĪ PaĔstwowa Komisja BadaĔ Wypadków Lotniczych. Na razie nie
wiadomo, dlaczego doszáo do tragedii.

NiedĨwiedĨ

TRAGICZNIE ZAKOĘCZONY LOT

DokoĔczenie ze str. 1.
Informacja o Ğmierci 26-letniego
Marcina bardzo poruszyáa straĪaków
z KĊpna.
- Marcin pracowaá u nas od czterech lat, peániá funkcjĊ dowódcy zastĊpu. Praca w naszej jednostce byáa jego
pierwszą pracą, przyszedá do nas zaraz
po ukoĔczeniu szkoáy w Poznaniu. Byá
bardzo solidnym czáowiekiem, oddanym
sáuĪbie, miaá duĪą wiedzĊ. To dla nas
ogromna strata - mówiá w rozmowie
z nami kpt. Jarosáaw Kucharzak, rzecznik kĊpiĔskiej jednostki.
O tym, jak doszáo do wypadku, opowiedzieli nam jego naoczni Ğwiadkowie.
- SiedzieliĞmy na áawce w ogrodzie.
To wszystko rozegraáo siĊ na naszych
oczach - relacjonuje Katarzyna Cichosz,
wáaĞcicielka Gospodarstwa Agroturystycznego „Cicho-Sza” w NiedĨwiedziu. - Oni lecieli nad naszymi gáowami,
byli bezpoĞrednio nad nami. Zeszli
nisko, w pewnym momencie mąĪ powiedziaá do mnie: zobacz, Kamil leci,
macha nam. Na początku myĞlaá, Īe to
nasz znajomy. No i odlecieli, kawaáek,

wtedy lotnia zaczĊáa krĊciü siĊ w kóáko
i runĊáa na ziemiĊ. Od razu chwyciáam
za gaĞnicĊ, mąĪ dzwoniá po pogotowie.
PobiegliĞmy tam natychmiast, upadli
okoáo 15 metrów od naszego páotu (…)
My siĊ na tym nie znamy, jesteĞmy
laikami, ale wyglądaáo to tak, jakby
pilot straciá wiatr pod skrzydáem i w
pewnym momencie to skrzydáo zaczĊáo
dziaáaü jak chorągiewka na wietrze,
jakby po prostu nie byáo „ciągu” powietrza. Maszyna okrĊciáa siĊ o 360
stopni i albo straciáa powietrze pod
skrzydáem, albo wpadáa w korkociąg.
Mamy takie podejrzenia po rozmowach
ze znajomymi, którzy równieĪ latają.
KtoĞ mówiá teĪ o lince sterowniczej,
która mogáa zawieĞü…
Gdy do nich podbiegliĞmy, obaj juĪ
nie Īyli. MąĪ sprawdziá tĊtno, Ĩrenice
nie reagowaáy, byáy powiĊkszone. To byá
makabryczny widok. Zewsząd tryskaáa
krew. Lekarz, który przyjechaá na miejsce, powiedziaá, Īe nie mogliĞmy im juĪ
w Īaden sposób pomóc, Īe obraĪenia
wewnĊtrzne byáy straszne - zginĊli na
miejscu. Jeden z mĊĪczyzn byá kom-

pletnie zmasakrowany. Potrzeba byáo
póátorej godziny, aby wyciągnąü ich
spod motolotni.
To byáa ogromna adrenalina, przybiegáam z gaĞnicą, mąĪ ze znajomym
przeskoczyli przez 2,5 metrowy páot,
mieliĞmy nadziejĊ, Īe uda nam siĊ
uratowaü Īycie tym mĊĪczyznom. Nie-

Matizem
w scenica
5 lipca, po godz. 15.00 na drodze nr 450 w Doruchowie,
kierujący daewoo matizem (20-letni mieszkaniec Grabowa
Wójtostwa) nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego go renault scenica, którym kierowaáa mieszkanka

Doruchowa, i najechaá na jego tyá. W wypadku ucierpiaá
19-letni pasaĪer daewoo (ogólne potáuczenia), zostaá przewieziony do szpitala. SprawcĊ ukarano mandatem.

PoĪar auta, poparzony wáaĞciciel warsztatu

fot. A. àawicka

W ĞrodĊ, 5 lipca, o godzinie
12:23 straĪacy otrzymali zgáoszenie o poĪarze samochodu
garaĪującego w warsztacie przy
ul. Stodolnej w Ostrzeszowie.
Kiedy na miejsce przybyáy dwie
jednostki ratowniczo-gaĞnicze
z PSP, ogieĔ obejmowaá juĪ nie
tylko samochód, ale i garaĪ. Okazaáo siĊ równieĪ, Īe wáaĞciciel
warsztatu, który sam próbowaá
ugasiü poĪar, ma poparzoną rĊkĊ
i twarz.
StraĪacy, zaopatrzeni w aparaty ochrony ukáadu oddechowego, przystąpili do akcji gaĞniczej.
W tym samym czasie udzielono pierwszej pomocy poszkodowanemu. ChwilĊ póĨniej
karetka zabraáa go do szpitala
w Ostrzeszowie.

A. àawicka
fot. M. Radziszewski

POLICJA
Ukradáa i wpadáa
Nie doĞü, Īe próbowaáa ukraĞü
kolczyki, to w chwili, kiedy zatrzymali ją policjanci, wyszáo na jaw, Īe
oprócz biĪuterii ma przy sobie jeszcze amfetaminĊ. Mowa o 39-letniej
mieszkance Ostrzeszowa. Kobiecie
grozi do trzech lat wiĊzienia.
W poniedziaákowe popoáudnie (3
lipca) dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie, Īe pracownik jednego z ostrzeszowskich sklepów samoobsáugowych
zatrzymaá kobietĊ, która usiáowaáa
ukraĞü kolczyki. Záodziejką okazaáa
siĊ 39-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, która w chwili legitymowania przez
funkcjonariuszy zachowywaáa siĊ podejrzanie oraz nerwowo. Okazaáo siĊ,
Īe 39-latka ma przy sobie amfetaminĊ.
Kobieta tra¿áa do policyjnego aresztu.
Teraz czeka ją rozprawa w sądzie.

Przyáapany na gorącym
uczynku
1 lipca, po godz. 18.00 policjanci
otrzymali informacjĊ od mieszkaĔca
Rogaszyc, Īe wáaĞnie záapaá záodzieja,
który próbowaá wynieĞü z jego domu
meble oraz inne przedmioty codziennego uĪytku.
Na miejsce niezwáocznie udaá siĊ
patrol policji - niefrasobliwy záodziej,
którym okazaá siĊ 55-letni mieszkaniec powiatu kĊpiĔskiego, od razu tra¿á
w rĊce funkcjonariuszy.
Jak ustalili mundurowi, sprawca,
wykorzystując nieobecnoĞü wáaĞciciela
domu, postanowiá „w biaáy dzieĔ” wáa-

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU
Twoje pųytki na balkonie
/ tarasie odpadajČ ?
RozwiČǏemy ten problem!

Skontaktuj siħ z Nami
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maü siĊ do jego, znajdującej siĊ pod
lasem, posesji. MĊĪczyzna zdąĪyá wynieĞü z domu meble. Za domem pozostawiá jeszcze kilka innych przedmiotów,
po które zamierzaá wróciü póĨniej. Na
szczĊĞcie, skradzione mienie w caáoĞci
wróciáo do wáaĞciciela.
Záodziej tra¿á do policyjnego aresztu, w chwili zatrzymania byá nietrzeĨwy - ponad promil alkoholu. Gdy tylko
wytrzeĨwiaá, usáyszaá zarzuty, do których siĊ przyznaá. Grozi mu do 10 lat
wiĊzienia.

Dachowaáa
Kierująca daewoo lanosem nie
dostosowaáa prĊdkoĞci do warunków
panujących na drodze, przez co straciáa
panowanie nad autem, zjechaáa na pobocze, gdzie samochód dachowaá. Do
zdarzenia doszáo póĨnym wieczorem,
3 lipca, w Kozáach.
19-letnia mieszkanka gminy Doruchów nie odniosáa Īadnych obraĪeĔ;
zostaáa ukarana mandatem.

Nie ustąpiáa i uderzyáa
Wymuszenie pierwszeĔstwa
przejazdu byáo przyczyną kolizji, do
której doszáo 3 lipca w Doruchowie.
Sprawcą byáa 24-letnia mieszkanka
gminy Grabów. Kierująca ¿atem pandą, podczas skrĊcania doprowadziáa
do zderzenia z volkswagenem golfem,
za którego kierownicą siedziaá 57-letni mieszkaniec powiatu kĊpiĔskiego.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi. 24-latkĊ za spowodowanie kolizji ukarano
mandatem.

Aktualnie prowadzi nabór na kursy:
1. Kierowca wózków
jezdniowych podnoĞnikowych.
2. Kierowca wózków jezdniowych
specjalizowanych - áadowarki
teleskopowe

RozpoczĊcie 12.07.2017r.
godz. 15.30
tel. 693-615-517
email: biuro@csk-szkolenia.pl
CSK, ul. KraĔcowa 7,
63-500 Ostrzeszów
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

33. sesja Rady Powiatu

gaĪowanym w Biaáą SobotĊ. Adam
Grzyb zwróciá uwagĊ na to, Īe Ğwiatáa
na skrzyĪowaniu w Siedlikowie, zainstalowane nie tak dawno niemaáym
kosztem, znowu nie dziaáają. W dodatku sáupy do nich zostaáy umieszczone
na Ğrodku chodnika.
- Albo caákiem usunąü, albo doprowadziü do porządku - apelowaá. ZaĞ
wystĊpując w imieniu maáych klubów,
którym czĊsto Ğrodki z róĪnych programów przechodzą „koáo nosa”, bo tam
nikt o nich nie wie lub nie potra¿ o nie
zabiegaü, proponowaá, by w starostwie
uruchomiü urzĊdnika, który by nad tym
czuwaá, pomagaá w pisaniu projektów.

- A od czego są gminy? - pytaá L.
Janicki, odpowiadając na to pytanie.

SZEĝû GODZIN CZEKAû
NA WIELMOĩNEGO LEKARZA
Radny J. Mucha mówiá o bezdomnoĞci zwierząt wyrzucanych przez
ludzi, co latem jest szczególnie czĊste.
Wyraziá teĪ dezaprobatĊ wobec odpowiedzi, jaką otrzymaá na záoĪoną przed
miesiącem interpelacjĊ. Dotyczyáa
ona - najogólniej mówiąc - záego traktowania pacjentów na izbie przyjĊü,
zmuszania chorych do wielogodzinnych oczekiwaĔ.

12.07.2017
17.11.2010

- Chory ma szeĞü godzin czekaü,
aĪ jaĞnie wielmoĪny lekarz przyjdzie
i moĪe przyjmie, a moĪe odeĞle do
domu. Tak nie moĪe byü! - mówiá radny, podając kolejne przykáady bardzo
powierzchownych odpowiedzi na jego
konkretne uwagi.
- Tak to jest, Īe na sáuĪbie zdrowia wszyscy siĊ znamy - odpowiadaá
starosta, starając siĊ nieco záagodziü
krytykĊ radnego.
I tak w powodzi wzajemnych
uszczypliwoĞci kolejna sesja Rady
Powiatu dobiegáa koĔca.
K. Juszczak

XXXI SESJA RADY GMINY DORUCHÓW

KRÓLOWAàA OĝWIATA

Zanim tak naprawdĊ sesjĊ rozpoczĊto, trwaáy dyskusje nad jej programem. Radny S. Hemmerling wystąpiá
o wáączenie pod obrady sprawy rolnika
z Kaliszkowic Kaliskich, p. Adamskiego. Co prawda o zmaganiach rolnika
z ¿rmą, która w jego opinii zanieczyszcza pobliskie cieki wodne, byáa
wielokrotnie mowa na sesji (takĪe na
áamach „CzO”), niemniej Rada w tej
sprawie nie podejmowaáa uchwaá.

SKARGA ROLNIKA
MOĩE POCZEKAû
Tym razem radni mieli rozpatrzyü
skargĊ p. Adamskiego na opieszaáoĞü
dziaáaĔ ochrony Ğrodowiska, która
podlega staroĞcie. Pismo skarĪącego
siĊ rolnika radny Hemmerling przekazaá przewodniczącej.
- JeĪeli skarga lub jakiĞ inny wniosek jest kierowany do Rady Powiatu,
to wszyscy radni powinni go otrzymaü,
a potem sprawĊ rozstrzygnąü - mówiá K. Obsadny. - JeĪeli ktoĞ pisze
skargĊ, to ona przez RadĊ musi byü
rozpatrzona.
Z wypowiedzi kolejnych radnych
wynikaáo, Īe pisma rolnika nie otrzymali. Przewodniczący komisji rewizyjnej R. Pustkowski poinformowaá,
Īe komisja przeprowadziáa dwie wizje
lokalne w spornej sprawie, ale nie
ma jeszcze protokoáu. W tej sytuacji
W. Bąk zaproponowaá, by pismo rozpatrzyü na nastĊpnej sesji, na której
teĪ komisja rewizyjna przedstawi swe
wnioski, radni zaĞ zapoznają siĊ z treĞcią. Przy jednym gáosie przeciwnym
i jednym wstrzymującym siĊ sprawĊ
przeáoĪono na kolejną sesjĊ, dopiero
po wakacjach.

HODOWCY CZEKAJĄ
NA ODSZKODOWANIA
Procedury zakoĔczono, obrady moĪna byáo zaczynaü. Jednym
z pierwszych punktów byáo sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii - Krzysztofa Lamka. Temat
wiodący - ptasia grypa, która daáa
siĊ we znaki hodowcom. W powiecie
ostrzeszowskim od 17 stycznia do 6
marca br. wykryto szeĞü jej ognisk.
Sytuacja na razie siĊ uspokoiáa, lecz
rolnicy wciąĪ czekają na wypáatĊ odszkodowaĔ, bo pieniądze z Ministerstwa Finansów nie wpáynĊáy.
- Czy jedną z przyczyn ptasiej
grypy nie jest zbyt maáa iloĞü kontroli
i szkoleĔ rolników albo teĪ jakoĞü paszy? - pytaá radny J. Mucha.
- SzkoleĔ byáo, ile trzeba - odpowiadaá K. Lamek - choü tra¿ają siĊ
hodowcy niestosujący bioasekuracji.
Mówiá teĪ, Īe nie ma moĪliwoĞci
zakaĪenia stada paszą, Ĩródáo choroby
tkwi raczej w sáomie.
Radny pytaá równieĪ o Ğrodki
farmakologiczne, mogące zapobiec
chorobie. Okazuje siĊ, Īe nie ma skutecznego antidotum, byü moĪe byáoby
nim szczepienie ptaków, ale musiaáoby
ono byü zarządzone przez ministra na
terenie caáego kraju, co zablokowaáoby
hodowcom moĪliwoĞü eksportu.
Problem dotyczący sprowadzanej
z zagranicy trzody chlewnej poruszyá
S. Hemmerling. Podobno nie są to
zbyt duĪe iloĞci, ale do koĔca tego

nie wiemy, bo przetworzone juĪ miĊso ma etykietkĊ polskich zakáadów,
z których wyszáo.
Radni wysáuchali teĪ sprawozdania z dziaáaĔ podejmowanych przez
PSSE w Ostrzeszowie. Pytania J. Muchy dotyczyáy jakoĞci wody w Czajkowie, páynącej azbestowymi rurami.

NIE ROBIû Z GĉBY
CHOLEWY
Na sesji podjĊto cztery uchwaáy - dwie pierwsze dotyczyáy zmian
w budĪecie i w wieloletniej prognozie
¿nansowej. PrzyjĊto teĪ darowiznĊ
jednej z ¿rm na rzecz Domu Dziecka.
Nieco wątpliwoĞci wywoáaáa
uchwaáa proponująca wáączenie do
kategorii dróg powiatowych ponad
5-kilometrowego odcinka drogi: Gáuszyna-Wysoty-Czajków. Dotąd byáa to
droga gminna, przebiegająca przez
gm. Czajków (3820m) i gm. Kraszewice (1500m). W dyskusji pojawiáy
siĊ wątpliwoĞci co do jakoĞci drogi
i kosztów jej utrzymania. Za taką bylejakoĞü radny Obsadny winiá nadzór
budowlany. Radny uznaá jednak, Īe
skoro zostaáo uzgodnione, Īe powiat
przejmie tĊ drogĊ, to „z gĊby cholewy
robiü nie bĊdziemy”. W gáosowaniu,
przeciwny przejĊciu omawianej drogi
przez powiat byá tylko radny S. Hebisz.

Na ostatniej sesji Rady Gminy
Doruchów królowaáa oĞwiata. I choü
w kwestii gimnazjów wszystko zostaáo juĪ ustalone, a niezadowoleni,
nawet gdy siĊ z tym nie zgadzają,
nową politykĊ szkolną muszą zaakceptowaü, to nie jest to áatwe.
I daáo siĊ to odczuü na czwartkowej
sesji, kiedy gáos zabraáa dyrektorka
gimnazjum - p. ElĪbieta Orchowska.
DyskusjĊ na temat szkóá wywoáaáy
doroczne sprawozdania dyrektorów poszczególnych oddziaáów,
które pozwalają przybliĪyü w skrócie to, co dziaáo siĊ na przestrzeni
ostatniego roku i jakie efekty czy
sukcesy osiągnĊáa dana placówka.

SUKCESÓW SPORO
Tych sukcesów byáo rzeczywiĞcie
sporo. Najpierw opowiadaáa o nich
dyrektorka przedszkola p. Dorota
Makles. Potem swe sprawozdanie
przekazywali dyrektorzy szkóá z Morawina i Doruchowa. Wynikaáo z nich, Īe
w kaĪdej dziedzinie - w nauce, w sporcie, na niwie kultury - jest siĊ czym
pochwaliü. Szkoda, Īe w debacie nad

w szkoáach Ğrednich. Rozmawiaáem
ze starostą, Īe ci nauczyciele powinni
znaleĨü tam zatrudnienie w pierwszej
kolejnoĞci i szczerze w to wierzĊ.
OkoĔ podziĊkowaá równieĪ kadrze
i dyrektor gimnazjum w Doruchowie,
za to, Īe przez ostatnie osiemnaĞcie
lat gimnazjum tak doskonale siĊ rozwijaáo.
Swojego Īalu nie kryáa p. ElĪbieta
Orchowska.
- Pan wójt twierdzi, Īe dziwi siĊ
mojej postawie. ProszĊ siĊ nie dziwiü, to jest osiemnaĞcie lat wydartych
z Īycia, to jest jakaĞ wizja, jakaĞ toĪsamoĞü, tradycja i ona siĊ rozpada.
KoĔczy siĊ coĞ, co budowaáo siĊ dzieĔ
po dniu - táumaczyáa.

CO ZE SZTANDAREM?
O to pytali radni. Jak siĊ okazuje,
sztandar bĊdzie sáuĪyü tak dáugo szkole, dopóki są uczniowie gimnazjum,
czyli jeszcze dwa lata. A poniewaĪ
to radni poprzez uchwaáĊ nadali imiĊ
gimnazjum i sztandar, to równieĪ oni,
bĊdą musieli podjąü stosowną uchwaáą
o jego likwidacji. Dyrektor Orchowska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
RADNYCH

ROK PAMIĉCI POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
Rada Powiatu wystosowaáa na
rĊce marszaáka Sejmu RP pismo
z inicjatywą ustanowienia roku 2018 Rokiem PamiĊci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Pismo z apelem
o poparcie skierowane zostanie takĪe
do posáów i senatorów z Wielkopolski,
wojewody, marszaáka województwa
oraz przewodniczących rad powiatów. W uzasadnieniu przedstawiona
zostaáa krótka historia Powstania. Zaznaczono teĪ fakt, Īe „ogromny wkáad
w zwyciĊskie Powstanie Wielkopolskie
mieli mĊĪni synowie Ziemi Ostrzeszowskiej”.
„Rokiem PamiĊci Powstania Wielkopolskiego pragniemy przywróciü
pamiĊü o tych, dla których ojczyzna
byáa dobrem i wartoĞcią najwiĊkszą.
Mamy nadziejĊ, Īe podejmowane inicjatywy dla ich upamiĊtnienia wyzwolą
ogromne zasoby energii i wartoĞci
patriotycznych wszystkich pokoleĔ
Polaków” - czytamy w uzasadnieniu.
Radny Hemmerling zaapelowaá,
by wyrazem uczczenia tego roku
byáo wiĊksze zaangaĪowanie szkóá
w patriotyczną dziaáalnoĞü. Z wypowiedzi starosty wynikaáo, Īe z okazji
rocznicy zmodernizowany zostanie
plac przed ZS nr 1, przy obelisku poĞwiĊconym powstaĔcom.

OD CZEGO SĄ GMINY?
Gros interpelacji dotyczyáo wizyty
prezydenta A. Dudy w Ostrzeszowie
(przytoczyliĞmy je przed tygodniem).
Ale nie brakowaáo w wypowiedziach
radnych takĪe bardziej codziennych
spraw.
K. Obsadny pytaá o poszerzenie
ul. Pogodnej, o czym mówiono przynajmniej od roku. DziĊkowaá takĪe
prezesowi OCZ i wszystkim zaan-

Kobieta nie kryáa swojego niezadowolenia.
Radny Kempa obawia siĊ, Īe
jeĞli gmina Doruchów nie podejmie
Īadnych dziaáaĔ, to doruchowianin
Lech Owczarek - laureat III nagrody
na odbywającym siĊ w czerwcu Konkursie Kapel i ĝpiewaków Ludowych
(o którym pisaliĞmy w poprzednim
numerze), podobnie jak kabaret EWG,
zostanie doceniony przez kogoĞ innego i Doruchów straci dobrego artystĊ.
Jan JaĞkiewicz wnioskowaá
o pomalowanie hydrantów w Starej
KuĨnicy.
Bartosz Piasecki pytaá, czy zostaáy
podjĊte jakieĞ decyzje odnoĞnie wycinki drzew przy drodze nr 450.
O przystankach autobusowych
w TorzeĔcu i koniecznoĞci ich remontu
mówiá zaĞ radny Ditfeld.
W wolnych gáosach soátys Doruchowa Adam Wypcháo zwróciá uwagĊ
na budynek przylegający do sceny,
na jakiej odbywa siĊ wiĊkszoĞü doruchowskich uroczystoĞci. I choü scena
zostaáa piĊknie odnowiona, to budynek
straszy i przydaáoby siĊ go chociaĪ
pomalowaü. Jak siĊ okazuje, nie tylko
w Doruchowie straszy... Przekonywaá
o tym Tomasz JĊdrzejak, który odniósá
siĊ w swej wypowiedzi do dawnego
paáacyku w Przytocznicy.
- Prosiábym, Īeby zapewniü
mieszkaĔcom tego paáacyku bezpieczeĔstwo. Strop budynku grozi zawaleniem, bĊdzie remontowany dach,
jednak strop nie jest przewidziany
w tym remoncie.

oĞwiatą nie wziĊli udziaáu przedstawiciele kierownictw szkóá w Przytocznicy
i TorzeĔcu. Byáoby áadnie, gdyby sprawozdania za okres miniony zostaáy na
forum Rady przedstawione (choüby
skrótowo), a nie jedynie przesáane.

COĝ SIĉ KOēCZY,
COĝ ZACZYNA
Na chwilĊ powróciá temat likwidacji
gimnazjów.
- Praca nauczyciela to w pewnym
sensie taka sama sáuĪba jak w wojsku
czy policji - mówiá dyrektor SP w Doruchowie, Walenty OkoĔ. - Trzeba
iĞü na taką liniĊ frontu, na jaką rzuci
nas ministerstwo. Nie wchodzimy na
spaloną ziemiĊ. Tak naprawdĊ nic
siĊ nie koĔczy, wracamy do tego, co
byáo przed laty. WiĊkszoĞü z nas jest
przecieĪ absolwentami szkóá podstawowych. ChcĊ zapewniü, Īe zrobiĊ
wszystko, aby ten poziom byá taki, jaki
byá, a nawet lepszy. BĊdĊ siĊ staraá,
aby kaĪdy z pracowników utrzymaá
pracĊ przez najbliĪsze dwa lata. Za
dwa lata moĪe byü problem w przypadku szeĞciu, siedmiu etatów, ale
myĞlĊ, Īe pojawią siĊ nowe oddziaáy

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

zaproponowaáa równieĪ, aby podjąü
uchwaáĊ o utworzeniu w szkole kącika
archiwalnego, gdzie sztandar mógáby
zostaü záoĪony.

A W INTERPELACJACH O...
Nie tylko o sprawach szkóá mówiono na ostatniej sesji. RozpoczĊáa
siĊ ona od sprawozdania wójta z dziaáalnoĞci w okresie miĊdzysesyjnym.
NastĊpnym punktem byáy interpelacje
i zapytania radnych.
Jako pierwsza gáos zabraáa radna
Teresa OkoĔ, która poruszyáa temat
dokumentacji projektowych, dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Doruchów.
- Przeglądając jedną z zakáadek
BIP-u zauwaĪyáam, Īe wyszczególnione zostaáo zadanie dotyczące budowy
chodnika wzdáuĪ drogi gminnej w TorzeĔcu. Jednak, jak siĊ okazuje, dokumentacja projektowa sporządzona
zostaáa tylko na odcinku 750 metrów.
Radna zaznaczyáa, Īe podczas
jednej z minionych sesji prosiáa wójta,
aby wziąá pod uwagĊ moĪliwoĞü zrobienia dokumentacji na caáą drogĊ.

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

JeĪeli chodzi o drogĊ w TorzeĔcu,
to w najbliĪszym czasie moĪliwe jest
tylko czĊĞciowe zrealizowanie zadania, na odcinku 750 metrów - mówiá
wójt Wilkosz.
Wáodarz Doruchowa nie ukrywaá
równieĪ, Īe dobrze, jeĞli kariera pana
Owczarka bĊdzie siĊ rozwijaü, bo nie
o to chodzi, Īeby zatrzymywaü talenty
na miejscu.
Wójt odniósá siĊ do hydrantów
w Starej KuĨnicy. Przyznaá, Īe obecnie
gmina ma tylko jednego pracownika
robót publicznych - caáy czas zdarzaáy
siĊ awarie i urząd nie jest w stanie
zrealizowaü od razu szeregu spraw.
J. Wilkosz wyraziá nadziejĊ, Īe
uda siĊ zmodernizowaü chociaĪ czĊĞü
przystanków autobusowych na terenie
gminy. Jednak nie jest to takie proste,
poniewaĪ trudno znaleĨü wykonawcĊ,
który podjąáby siĊ tego zadania.
- Wykonawcy chcą konkretnej roboty, za konkretne pieniądze - dodaá
na koniec.
A. àawicka
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00

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

TOTALNA
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Numery alarmowe, czyli gdzie zgáaszaü sytuacje
wymagające interwencji wyspecjalizowanych sáuĪb
KaĪdy z nas zna (a przynajmniej powinien) trzy podstawowe
numery alarmowe. 997 - policja,
998 - straĪ poĪarna i 999 - pogotowie ratunkowe. Numerów alarmowych w Polsce istnieje jednak
o wiele wiĊcej, niestety, nie wszyscy je znają. Gáównym i najbardziej
ogólnym jest 112.
Numer 112 jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym
uĪywanym zarówno w sieci telefonów
stacjonarnych, jak i w sieci telefonów
komórkowych na caáym Ğwiecie. Numer ten sáuĪy tylko do celów ratowniczych, wymagających przybycia
wiĊcej niĪ jednej ze sáuĪb. JeĪeli
potrzebujemy przybycia tylko jednej
ze sáuĪb, powinniĞmy skorzystaü
z poniĪej przedstawionych numerów.

999 - POGOTOWIE
RATUNKOWE
Jest to jednostka Ğwiadcząca
usáugi medyczne poprzez niesienie
pomocy medycznej. Zgodnie z zasadami ratownictwa medycznego
pogotowie moĪna wezwaü tylko
w sytuacjach bezpoĞredniego zagroĪenia Īycia lub w stanach na-

glących, mogących prowadziü do
istotnego uszczerbku zdrowia. Pogotowie wzywamy do osób poszkodowanych w wypadkach oraz do osób
chorych, u których wystĊpują groĨne
objawy, takie jak utrata przytomnoĞci,
drgawki, nagáy, ostry ból w klatce
piersiowej, zaburzenia ĞwiadomoĞci,
nasilone dusznoĞci, nagáy, ostry ból
brzucha, zaburzenia ĞwiadomoĞci,
uporczywe wymioty (zwáaszcza z domieszką krwi), krwotok z przewodu
pokarmowego lub dróg rodnych.
KaretkĊ moĪna wezwaü równieĪ do
osoby nieubezpieczonej.

998 - STRAĩ POĩARNA
Jest to formacja zajmująca
siĊ prewencją i walką z poĪarami
oraz innymi zagroĪeniami dla zdrowia i Īycia ludzkiego, dobytku oraz
Ğrodowiska naturalnego. Do zadaĔ
straĪy poĪarnej naleĪą interwencje
związane z poĪarami (budynków,
sprzĊtów, pojazdów, otwartego
terenu), wypadkami, katastrofami
i awariami budowlanymi, chemicznymi, technicznymi, usuwaniem
skutków katastrof naturalnych, zaklinowaniem siĊ ludzi bądĨ zwierząt
w trudno dostĊpnych miejscach,
usuwaniem zagroĪeĔ związanych

z niebezpiecznymi owadami i zwierzĊtami, zalaniami i podtopieniami
budynków, otwieraniem pomieszczeĔ
oraz udzielaniem pomocy w ramach
ratownictwa wodnego.

tymczasowych oraz zabezpieczaniem imprez kulturalnych oznakowaniem pionowym.

997 - POLICJA

Są to lokalne sáuĪby zajmujące
siĊ pomocą w zakresie zwierząt oraz
weterynarii.

Jest to formacja mająca na celu
ochronĊ ludzi i mienia oraz utrzymywania bezpieczeĔstwa i porządku
publicznego. Na policjĊ dzwonimy,
gdy jesteĞmy Ğwiadkami wypadku
drogowego, napadu, wáamania, bójki
lub innych niepokojących zdarzeĔ.
Dzwoniąc, powinniĞmy przekazaü
informacjĊ na temat tego, czego dotyczy zgáoszenie, co siĊ dzieje, gdzie
to siĊ dzieje, liczbĊ poszkodowanych
(jeĪeli wystĊpują) oraz swoje imiĊ
i nazwisko i numer telefonu. Jednak nie musisz siĊ martwiü, Īe nie
zapamiĊtasz, co masz powiedzieü,
osoba, z którą bĊdziesz rozmawiaü,
na pewno poinstruuje ciĊ, co masz
zrobiü i jakie informacje podaü.

981 - POGOTOWIE
DROGOWE
Zajmuje siĊ miĊdzy innymi ustawianiem w miejscu zniszczonego
oznakowania pionowego znaków

983 - POGOTOWIE
WETERYNARYJNE

991 - POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
Zajmuje siĊ przede wszystkim
kontrolą i naprawą infrastruktury
elektrycznej i czynnoĞciami mającymi na celu utrzymanie staáej dostawy energii elektrycznej. Udziela
informacji o przerwach w dostawach prądu i przyjmuje zgáoszenia
o awariach, braku prądu. Dodatkowo
uczestniczy równieĪ w akcjach straĪy poĪarnej, obejmujących poĪary
infrastruktury podáączonej do sieci
energetycznej. Pracuje 24 godziny
7 dni w tygodniu.

992 - POGOTOWIE
GAZOWE
Zajmuje siĊ nagáymi przypadkami ulatniania siĊ gazu ziemnego. Jest to specjalnie powoáana

jednostka záoĪona z pracowników
zakáadu gazowniczego.

993 - POGOTOWIE
CIEPàOWNICZE
Zajmuje siĊ przyjmowaniem informacji o awariach sieci ciepáowniczej, awariach w dostawie ciepáej
wody i ciepáa. Zajmuje siĊ równieĪ
naprawą uszkodzeĔ oraz informowaniem o stanie sieci i trwających
czynnoĞciach naprawczych.

994 - POGOTOWIE
WODNO-KANALIZACYJNE
Zajmuje siĊ interwencjami podczas problemów z wodą w budynkach mieszkalnych oraz usuwaniem
awarii sieci wodno-kanalizacyjnej.
Jak widaü, nie za wszystkie interwencje odpowiedzialne są sáuĪby
policji, straĪy poĪarnej lub pogotowia
ratunkowego.
Dla uáatwienia pracy sáuĪbom
powinniĞmy na cháodno oceniü, do
kompetencji której jednostki naleĪy
sprawa, z którą chcemy siĊ zgáosiü.
DziĊki znajomoĞci pozostaáych numerów alarmowych i zakresu ich
dziaáalnoĞci przyczynimy siĊ do
szybszego rozwiązania zaistniaáej
sytuacji.
KP
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SONDA

Wojciech Szczotka
prowadzi dziaâalnoğý
gospodarczĆ

Nie da siċ īyý bez telefonów
komórkowych, dzisiaj ğwiat juī tak
poszedâ do przodu, īe jest to po prostu niemoīliwe. Z telefonu korzystam
przede wszystkim do prowadzenia
rozmów, jedynĆ aplikacjĆ dodatkowĆ,
której czċsto uīywam, jest Facebook.
Prowadzċ Àrmċ, wiċc dla mnie
telefon to przede wszystkim narzċdzie pracy. Przez telefon utrzymujċ
kontakt lub czasem wyszukujċ rzeczy
przez Internet.
Przy wyborze telefonu kierujċ siċ
przede wszystkim tym, īeby byâ prosty w obsâudze. Mój telefon nie musi
byý īadnym cudem techniki, musi byý
intuicyjny i prosty.
W dzisiejszych czasach nie wyobraīam sobie dnia bez telefonu. Kiedyğ bez niego potraÀliğmy īyý, ale
dzisiaj jest to nie do zrealizowania,
nasze īycie po czċğci toczy siċ w Internecie i w telefonach.

Czy bez telefonu da siċ īyý?

(15 lipca - Dzieĕ bez Telefonu Komórkowego)

Martyna Turek
odbywa praktyki jako
sprzedawca

Ciċīko jest īyý bez telefonu komórkowego w dzisiejszych czasach.
Jestem juī tak przyzwyczajona do
komórki, īe nie wyobraīam sobie, īe
miaâabym jej nie mieý, nawet gdyby
miaâo to trwaý tylko jeden dzieĕ.
Telefon jest mi potrzebny przede
wszystkim do utrzymywania kontaktu.
Ja wiċcej piszċ, niī dzwoniċ. Oprócz
zwykâych SMS-ów korzystam równieī
z aplikacji umoīliwiajĆcej wymianċ
wiadomoğci - Messenger.
Gdy wybieram nowy telefon, to
sprawdzam opiniċ na jego temat. Mój
model nie moīe siċ zacinaý, a do tego
musi mieý dobry aparat, duīĆ pamiċý,
no i musi dobrze wyglĆdaý. Najwiċksze
zaufanie mam do telefonów LG. Nigdy
jeszcze nie zawiodâa mnie ta marka.
Telefon sâuīy mi równieī jako budzik, aparat fotograÀczny i przeglĆdarka internetowa.

Helena Ğmiatacz
emerytka

W tej chwili nawet jakbym zapomniaâa wziĆý z domu telefonu, to bym
po niego wróciâa. To jest juī kwestia
przyzwyczajenia. Kiedyğ telefonów nie
byâo i jakoğ czâowiek īyâ, ale dzisiaj, gdy
zapominam telefonu, to pojawiajĆ siċ
myğli, īe co ja zrobiċ, jeğli zdarzy siċ
jakiğ wypadek. Bez telefonu czujċ siċ
trochċ mniej bezpiecznie.
Ludzie, którzy telefonów nie majĆ,
uwaīajĆ, īe jest to swego rodzaju
ograniczenie, bo kaīdy, w kaīdym
momencie moīe do mnie zadzwoniý
i mnie znaleĩý.
Najczċğciej piszċ SMS-y, bo majĆc napisanego SMS-a raz, mogċ go
wysâaý do wielu osób, co pozwala mi
zaoszczċdziý czas.
Mój telefon jest trochċ przestarzaây, ale nie chciaâabym go zmieniý na
īaden inny. Wiem dokâadnie, jak siċ
nim posâugiwaý i nawet w nocy, po
ciemku wiem, gdzie jest jaka literka. Nie
potrzebujċ w telefonie dodatkowych
funkcji, korzystam jedynie z budzika.

Maciej Strzelczyk
pracownik urzċdu

Kiedyğ īyâem bez telefonu komórkowego, dzisiaj jest to niemoīliwe
i nawet trudno jest mi wytâumaczyý
dzieciom, īe kiedyğ moīna byâo siċ bez
tego obejğý. Kiedyğ potraÀliğmy wyjechaý na wakacje i nie potrzebowaliğmy
zabezpieczenia w postaci telefonu wyjeīdīaâo siċ nawet za granicċ. Dzisiaj, ludzie, którzy posiadajĆ telefony,
sĆ ich wiċĩniami i nie potraÀĆ siċ bez
nich obejğý.
Telefon jest praktycznym narzċdziem do kontaktowania siċ ze
ğwiatem. Uīywam go do rozmów,
SMS-owania, ale równieī wyszukiwania informacji w Internecie.
Telefon sâuīy mi jako nawigacja,
ale równieī do kontrolowania prognozy pogody.
Musi teī byý bezpieczny, dlatego
korzystam z telefonów z systemem
iOS. Nie mam zbyt duīo aplikacji, ale
czasem testujċ nowinki, które mnie zainteresujĆ.
W telefonie korzystam z budzika,
radia i odtwarzacza muzyki - inne funkcje nie sĆ dla mnie zbyt waīne.

Rozm. K. Przybysz
Fot. A. áawicka

Agnieszka Golaĕska
zajmuje siċ domem

Telefonu najczċğciej uīywam
do rozmów, zdecydowanie wolċ zadzwoniý niī napisaý SMS-a. Telefon
zastċpuje mi budzik, dyktafon, a czasem nawet radio i aparat. Uīywam go
codziennie i nie wychodzċ bez niego
z domu. Nigdy nie wiadomo, kiedy
bċdzie mi potrzebny.
Uwaīam, īe w dzisiejszych czasach telefony sĆ niezbċdne. Nie
potraÀmy bez nich funkcjonowaý,
niektórzy nawet czujĆ siċ bez telefonu
jak bez rċki.
Mój telefon nie musi mieý jakichğ
funkcji dodatkowych, nie musi byý
najnowszy, musi mi po prostu „przypasowaý” - pod wzglċdem zarówno
wyglĆdu, jak i âatwoğci w obsâudze.
Nie korzystam z Internetu w telefonie, poniewaī zdecydowanie wolċ
korzystaý z laptopa. Nie potrzebujċ
równieī īadnych wymyğlnych aplikacji, bo to wszystko, nawet w lepszych
wersjach, jest dostċpne w laptopach.
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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.

BESTIALSTWO

Jest sprawca - czy bĊdzie kara?
DokoĔczenie ze str. 1.
O caáym zdarzeniu i o tym,
w jaki sposób ustalono sprawcĊ,
opowiada Andrzej Cichosz.
- Ten pies 14 kwietnia tra¿á do naszego schroniska, przywieziony przez
straĪ miejską z Ostrzeszowa. Byáa to
przesympatyczna, máoda, przyjazna
suczka - zostaáa zaszczepiona, odpchlona i wysterylizowana. 17 maja
adoptowali ją paĔstwo z Grabowa
nad Prosną. 30 czerwca otrzymaáem sygnaá z urzĊdu w Grabowie,
Īe od kilku dni po ulicach waáĊsa
siĊ bezdomny pies. Podjechaáem do
Grabowa, wyáapaáem suczkĊ i patrząc
na posiadaną dokumentacjĊ zdjĊciową i opisową, szybko ustaliáem, Īe
jest to pies, którego szeĞü tygodni
wczeĞniej adoptowaá mieszkaniec
Grabowa. Zadzwoniáem do niego,
mówiąc, Īe jestem przekonany, Īe
to ich pies. Usáyszaáem, Īe to niemoĪliwe, bo ich pies jest w tej chwili
nimi. NastĊpnego dnia zadzwoniáem
ponownie - znów mnie zapewniono,
Īe pies jest w domu. Podczas trzeciej
rozmowy powiedziaáem, Īe skoro pies
jest u nich, to zgodnie z warunkami
adopcji przyjadĊ zobaczyü, jak siĊ
miewa. Wtedy poinformowano mnie,
Īe przed chwilą im ucieká. Odpowie-

dziaáem, Īe musiaá uciec wczeĞniej,
bo od trzech dni jest u mnie w schronisku. Zadeklarowali, Īe zaraz po
niego przyjadą. Za dwa dni zjawiá siĊ
máody mĊĪczyzna, ten, który psa adoptowaá - wyraziá skruchĊ, zapewniaá,
Īe bardzo tĊskniá i nie wie, jak to siĊ
staáo, Īe Biga uciekáa. Wydaáem mu
psa, to byáo we wtorek, 4 lipca. Po
kilku dniach w Internecie zobaczyáem
¿lmik, który zamieĞciáo schronisko
w Wysocku Wielkim. Pokazuje on
psa, którego znaleziono w sieroszewickich lasach - byá przywiązany do
drzewa, tylne áapy miaá skrĊpowane
szarą taĞmą techniczną. Przednie
miaá równieĪ związane, tylko rozgryzá
taĞmĊ. Od pracowników schroniska
dowiedziaáem siĊ, Īe we wtorek jakiĞ
mĊĪczyzna zbierający jagody usáyszaá
szczekanie. Nie zareagowaá, myĞląc,
Īe to pies spacerujący po lesie ze
swoim panem. Udaá siĊ w to miejsce znów w czwartek, ale wtedy juĪ
nie sáyszaá szczekania, lecz skowyt.
Poszedá za tym gáosem i zobaczyá…
Rozpoznaáem tego psa na ¿lmie,
ale nie bĊdąc pewnym, ponownie
zadzwoniáem do ludzi, którzy go adoptowali, i ponownie uzyskaáem informacjĊ, Īe pies jest u nich. Wówczas
poprosiáem pracowników schroniska

w Wysocku Wielkim, Īeby psa dokáadnie obfotografowali. Gdy przesáali
mi zdjĊcia, byáem pewien, Īe to ten
sam pies. Podczas kolejnej rozmowy
telefonicznej wáaĞciciele, mimo moich
argumentów, znowu twierdzili, Īe Biga
jest z nimi. Wtedy poinformowaáem
ich, Īe nie bĊdĊ juĪ tego dociekaá,
lecz powiadomiĊ prokuraturĊ i organizacje pro-zwierzĊce.
Po jakimĞ czasie oddzwoniá ojciec wáaĞciciela psa, zaprzeczaá, by
syn mógá skrzywdziü zwierzĊ, ale
zacząá teĪ wypytywaü o ¿lm. Razem
z TV Proart pojechaáem do Grabowa. OczywiĞcie nikt nas nie wpuĞciá.
BĊdąc tam, otrzymaáem telefon, Īe
w tej chwili ich nie ma, Īe nie bĊdą
rozmawiaü. JednakĪe mĊĪczyzna
zaproponowaá, Īe przyjedzie do
NiedĨwiedzia. Za jakieĞ póá godziny
pojawiá siĊ jego ojciec - mówiá, Īe to
jest gáupota, Īe oni kochają zwierzĊta… Powiedziaáem, Īe nie mnie siĊ
bĊdzie táumaczyá, Īe rozpoznaáem nie
tylko psa, lecz takĪe obroĪĊ, którą
przy mnie zakáadaá jego syn. Wtedy
mĊĪczyzna zacząá obiecywaü pomoc dla schroniska… Stanowczo
odmówiáem, stwierdzając, Īe to co
zrobiá jego syn jest barbarzyĔstwem.
MĊĪczyzna staraá siĊ broniü syna,
mówiąc, Īe choruje, czasem nie wie,
co robi, w dodatku miaá jakieĞ problemy. Ucieká siĊ takĪe do „szantaĪu”
psychologicznego, pytając, czy Īycie
czáowieka (jego syna) jest mniej waĪ-

ODSZKODOWANIA WYPàACONE
JesteĞmy hodowcami drobiu z powiatu ostrzeszowskiego
i ostrowskiego, u których od lutego
do poáowy marca stada dziesiątkowaáa ptasia grypa. (…) PaĔstwowa
Inspekcja Weterynaryjna objĊáa nadzorem nasze gospodarstwa, „gazując” nam stada, nakáadając na nas
areszty domowe i dozór policyjny.
Stada zostaáy wycenione, jednakĪe
do dnia dzisiejszego nie otrzymaliĞmy pieniĊdzy z wyceny. Wysyáając
zapytanie do PIW w Ostrzeszowie,
uzyskujemy odpowiedĨ, Īe inspekcja
nie posiada Ğrodków. Nam teĪ tych
Ğrodków brakuje… Brakuje nam na
Īycie, utrzymanie rodzin, spáatĊ, gdyĪ
nasze budynki są okredytowane.
Co dalej - wyceny komornicze, licytacje? (…)
Ale my, hodowcy nie straciliĞmy
jeszcze nadziei, wierzymy, Īe są jeszcze takie kompetentne osoby jak
Pan Prezydent, który upomni siĊ za
swoimi wyborcami.
Za poĞrednictwem Pana Starosty zwracamy siĊ do Szanownego
Pana Prezydenta o pomoc. Wierzymy, Īe Pan Prezydent jest w stanie
wesprzeü nasze dziaáania w celu
uzyskania stosownych i naleĪnych
rekompensat - zarówno za zagazowane zwierzĊta, jak i z tytuáu rekompensat, które uzyskali pozostali
hodowcy z terenów zapowietrzonych

i zagroĪonych ptasią grypą. Bardzo
liczymy na realną i szybką pomoc
w powyĪszej sprawie.
Z wyrazami szacunku
poszkodowani hodowcy.
(7 podpisów)
Pismo tej treĞci, wystosowane
przez hodowców drobiu, których stada
dotknĊáa ptasia grypa, starosta Lech
Janicki przekazaá prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas jego pobytu
w Ostrzeszowie. Byü moĪe to za sprawą
prezydenta problem zostaá rozwiązany.
Tego nie wiemy na pewno, wiadomo za
to, Īe pieniądze, których domagali siĊ
hodowcy drobiu, wreszcie do nich tra¿áy.
- We wtorek dostaliĞmy informacjĊ,
Īe mamy sporządziü zapotrzebowanie.
Jak to zrobiliĞmy, minister ¿nansów na
wniosek ministra rolnictwa wpisaá zgodĊ
na przekazanie pieniĊdzy. Natychmiast
przelaliĞmy je na konta hodowców - informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii,
Krzysztof Lamek.
Temat pieniĊdzy, niewypáaconych
dotąd rolnikom poszkodowanym przez
ptasią grypĊ, pojawiá siĊ na ostatniej sesji Rady Powiatu, 30 czerwca (piszemy
o niej na str. 4.).
- NajwaĪniejsze, Īe to zostaáo
zrealizowane, Īe hodowcy dostali
pieniądze i nie bĊdą musieli zaciągaü
kredytów, tylko bĊdą siĊ gospodarzyü
z wáasnych Ğrodków - kontynuuje

DoposaĪono wypoĪyczalniĊ
sprzĊtu dla niepeánosprawnych!

K. Lamek. - Odszkodowania trzeba
rozpatrywaü dwutorowo. Rolnikom
z obszarów zagroĪonych, ale niedotkniĊtych chorobą, byáy wypáacane
pieniądze z ARiMR. Tamten program
zostaá szybko uruchomiony. Niestety,
nie obejmowaá on hodowców, u których
wykryto ogniska ptasiej grypy. Oni na
szczĊĞcie nie zostali pokrzywdzeni,
otrzymali peáne pokrycie szkód. W niektórych krajach odszkodowania są tylko
czĊĞciowe, a zdarza siĊ, Īe paĔstwo nic
nie páaci, jedynie ubezpieczyciel. PaĔstwo polskie poczuwa siĊ, by pomagaü
hodowcom i tak to jest regulowane.
ChcĊ teĪ zaznaczyü, Īe czĊĞü pieniĊdzy poszkodowanym hodowcom juĪ
wczeĞniej zostaáa wypáacona - trzech
otrzymaáo odszkodowanie w caáoĞci,
a jeden w znacznej czĊĞci. Teraz dostaá
okoáo 10 procent uzupeánienia. Dwaj
wáaĞciciele chorych stad faktycznie nie
mieli dotąd wypáaconego odszkodowania. Prawdopodobnie wystąpiáy káopoty
z rezerwą celową w budĪecie, na co ja,
jako powiatowy lekarz, nic nie mogáem
poradziü. Na szczĊĞcie teraz wszystkie
naleĪnoĞci zostaáy uregulowane.
Cieszy, Īe ta ciągnąca siĊ sprawa
zostaáa wreszcie pozytywnie dla hodowców drobiu zaáatwiona. A czy staáo siĊ to
za przyczyną prezydenta, czy pobiegáo
swoim nurtem, to juĪ mniej istotne.
K. Juszczak
Osoby z powiatu ostrzeszowskiego,
potrzebujące takiego sprzĊtu, mogą
bezpáatnie go wypoĪyczaü.
Wszelkie informacje moĪna uzyskaü telefonicznie pod numerem telefonu (62) 732 07 53 bądĨ osobiĞcie
w siedzicie PCPR przy ul. Zamkowej
17, biuro nr 11 (parter budynku).

Jestem skrzypaczką,
ukoĔczyáam 6-letni cykl
nauczania w szkole muzycznej.

29 czerwca Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
otrzymaáo, dziĊki uprzejmoĞci jednego
z Domów Pomocy Spoáecznej, poáoĪonego w miasteczku niedaleko Nadrenii
Póánocnej Westfalen - Niemcy, 10 áóĪek
rehabilitacyjnych, wyposaĪonych w mechanizm do podnoszenia oraz regulacji

czĊĞci áóĪka (segmentów) przy pomocy
pilota. W komplecie znajdują siĊ równieĪ: wysiĊgnik z uchwytem, materac
oraz stoliki z rozkáadanym blatem. Do
wypoĪyczalni tra¿áo teĪ kilka chodzików
i wózków inwalidzkich. Pozostaáe 6 áóĪek
otrzymaáy Domy Pomocy Spoáecznej
z Kobylej Góry, Marszaáek i Kocháów.

ChĊtnie wystąpiĊ
na uroczystoĞciach
Ğlubnych
czy rodzinnych.
Umiem róĪne utwory, zaczynając
od typowo koĞcielnych, a koĔcząc
na „Krakowiaku” czy koncertach
na skrzypce.
Po wiĊcej informacji proszĊ
dzwoniü pod numer: 575 932 884.

ne niĪ Īycie psa, Īe bĊdĊ go miaá na
sumieniu, jeĞli popeáni samobójstwo…
**
Obecnie ocalona suczka znajduje siĊ w schronisku w Wysocku
Wielkim, zaĞ sprawą zajmuje siĊ
ostrowska policja. Za znĊcanie siĊ
nad zwierzĊciem ze szczególnym
okrucieĔstwem, a z takim mieliĞmy tu
do czynienia, grozi kara do trzech lat
pozbawienia wolnoĞci. Przewidziana
jest teĪ kara ¿nansowa od 500 do
nawet 100.000 zá.
NaleĪy wierzyü, Īe tym razem bestialstwo wobec psa bĊdzie ukarane,
a grabowianin za swój nieludzki czyn
zostanie potraktowany po ludzku, lecz
z caáą surowoĞcią.
K. Juszczak
Z raportu MSWiA wynika, Īe systematycznie roĞnie liczba przestĊpstw
przeciwko zwierzĊtom. W 2015 r.
stwierdzono 1859 takich przestĊpstw,
czyli o 23,1 proc. wiĊcej niĪ w roku
2014 r. (wówczas byáo ich 1501); podczas gdy jeszcze dekadĊ wczeĞniej
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- w 2004 r.- odnotowano ich ok. 990.
ObroĔcy praw zwierząt wskazują,
Īe przestĊpstwa dotyczą celowego
znĊcania siĊ oraz zaniedbywania.
Jedną z dodatkowych kar, jaką
przewiduje prawo wobec osób znĊcających siĊ nad zwierzĊciem, jest tzw.
nawiązka ¿nansowa. Sąd moĪe orzec
ją w wysokoĞci od 500 do 100.000
zá - na rzecz organizacji zajmujących
siĊ ochroną zwierząt. Niestety, kara
ta stosowana jest przez sądy doĞü
rzadko, a jeĞli juĪ, to w najmniejszym wymiarze. W ostatnich piĊciu
latach orzekano ją Ğrednio w 39 proc.
skazaĔ, przy czym w 88 proc. kwota
nawiązek nie przekraczaáa 1.000 zá.
NawiązkĊ w wysokoĞci od 5.000 do
10.000 zá orzeczono dwa razy, natomiast od 10.000 do 20.000 tys. zá
- zaledwie raz. I cóĪ z tego, Īe prawo
umoĪliwia kary do 100.000 zá? Co
do kar wiĊzienia - statystyki milczą.
JeĞli je w ogóle orzeczono i skoĔczyáo
siĊ na wyegzekwowaniu tej kary, to
pewnie byáa to liczba symboliczna.

NIE PODDAWAJ SIĉ!
Pod koniec lipca w Kaliszu w hali
Arena (ul. Hanki Sawickiej 22 - 24)
odbĊdzie siĊ ciekawe zgromadzenie.
Ponad 3 tysiące uczestników tego spotkania przez 3 dni bĊdzie korzystaü
z programu, który wleje w ich serca
odwagĊ i umocni wiarĊ. Z naszego
powiatu swój udziaá zaplanowaáo ponad
150 osób. Ten trzydniowy kongres regionalny bĊdzie przebiegaá pod hasáem:
Nie poddawaj siĊ!
Rzecznik prasowy zjazdu, Michaá
Wróblewski, mówi: „Codziennie uginamy siĊ pod ciĊĪarem problemów
i trosk, które wydają siĊ z dnia na dzieĔ
coraz bardziej záoĪone. Niektórzy tracą
nadziejĊ, inni czują siĊ zniechĊceni,
a jeszcze inni rozczarowani. Jestem
przekonany, Īe oparty na Biblii program
kongresu podniesie wszystkich na duchu, wleje nadziejĊ i siáĊ. Na przykáad
w niedzielĊ przed poáudniem w wykáadzie publicznym usáyszymy zachĊtĊ:
Nigdy nie traü nadziei!
Ponadto w trzydniowym programie
przewidziano miejsce na:
• przemówienia i wywiady (dowiedz, siĊ jak Bóg „udziela wytrwaáoĞci” ludziom na caáym Ğwiecie,

ZRÓBCIE CHODNIK
W LIGOCIE
Szanowna Redakcjo
PiszĊ do was, bo sáyszy siĊ o imprezach, np. takich jak Dni Kobylej
Góry, gdzie zapraszani są goĞcie, zespoáy, itd... Zamiast takich imprez ktoĞ
w gminie niech pomyĞli o chodniku

•

materiaáy multimedialne (zobacz,
czego o wytrwaáoĞci uczymy siĊ
z Biblii i ze Ğwiata przyrody),
• ¿lm (kaĪdego popoáudnia ĞledĨ
losy rodziny, która uĞwiadamia sobie, dlaczego Jezus powiedziaá:
„PamiĊtajcie o Īonie Lota”.
Organizatorzy z przyjemnoĞcią powitają kaĪdego przybyáego na to spotkanie. Od 30 czerwca wyznawcy z dwóch
miejscowych zborów Ğwiadków Jehowy
osobiĞcie zapraszają mieszkaĔców naszego powiatu na ten zjazd. WstĊp jest
wolny i nie przeprowadza siĊ Īadnych
zbiórek pieniĊdzy. Kongres w Kaliszu
odbĊdzie siĊ w dniach 21 - 23 lipca,
kaĪdego dnia program rozpocznie
siĊ o godzinie 9.20.
W caáej Polsce zaplanowano 31
takich zgromadzeĔ w 22 miastach.
Zbierze siĊ na nich okoáo 160 tysiĊcy
Ğwiadków Jehowy i osób postronnych.
Program kongresów przekazywany
bĊdzie w piĊciu jĊzykach: angielskim,
migowym polskim, polskim, rosyjskim
i ukraiĔskim.
Peány program oraz krótki ¿lm na
temat zgromadzenia moĪna znaleĨü
na stronie: www.jw.org
w Ligocie! Byáby to bardziej poĪyteczny
pomysá niĪ imprezy, za które páaci siĊ
niemaáe pieniądze!
Pytam, gdzie piesi i rowerzyĞci
mają siĊ poruszaü? Rowami? Karygodne! Tyle juĪ byáo wypadków na odcinku Mąkoszyce - Kobyla Góra i nic nie
jest w tym kierunku robione. ProĞciej
jest zrobiü imprezĊ, pokazaü siĊ. (...)
Pytam, dlaczego tak jest? Czy ktoĞ
myĞli logicznie - widaü, Īe niestety nie.
I nikt nie myĞli o bezpieczeĔstwie osób
poruszających siĊ na tym odcinku drogi.
Pozdrawiam
Staáy czytelnik

STRAĒ
Osy, pszczoáy i szerszenie
5 lipca straĪacy usuwali gniazdo os
z kanaáu wentylacyjnego przy ul. Ğw. Mikoáaja w Ostrzeszowie, natomiast 6 lipca
usunĊli rój pszczóá, znajdujący siĊ na
drzewie w Kotáowie oraz rój szerszeni
z budynku mieszkalnego w Grabowie
nad Prosną.

Konar nad budynkiem
6 lipca silny wiatr nadáamaá konar
drzewa nad budynkiem mieszkalnym
przy ul. Podmiejskiej w Ostrzeszowie.
StraĪacy usunĊli go i zabezpieczyli
miejsce zdarzenia.

998

chowie. StraĪacy zabezpieczyli miejsce
i usunĊli uszkodzoną elewacjĊ.
8 lipca równieĪ w Doruchowie
zniszczeniu ulegáa podziemna linia
wodociągowa, na skutek czego woda
wymywaáa grunt w pobliĪu drogi. StraĪacy poinformowali o tym operatora
wodociągów. ZamkniĊto dopáyw wody
i usuniĊto awariĊ.

Krowa w rowie

Uszkodzona elewacja
i linia wodociągowa

Do niecodziennego zdarzenia doszáo w minioną niedzielĊ w Mielcuchach.
StraĪacy otrzymali zgáoszenie o krowie,
która wpadáa do gáĊbokiego rowu. Na
szczĊĞcie udaáo siĊ ją wyprowadziü tylko przy uĪyciu powrozu. Krowa wyszáa
z opresji bez szwanku.

7 lipca na skutek deszczu uszkodzeniu ulegáa elewacja nad wejĞciem do
budynku Biblioteki Publicznej w Doru-

StraĪacy obecni byli równieĪ przy
wypadkach - 5 lipca w Zalesiu oraz
6 lipca w NiedĨwiedziu.
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wyáącznie mĊĪczyĨni. W 1986 zostaáa
utworzona kobieca
druĪyna poĪarnicza
pod dowództwem
Anny MitmaĔskiej. W roku 1984
powstaá miejscowy
Dom StraĪaka, do
którego budowy
przyczynili siĊ okoliczni mieszkaĔcy.
- Od 85 lat
sáuĪymy ludziom,
staramy siĊ dawaü
przykáad odwagi
i nieĞü pomoc innym - podkreĞliá
w koĔcowej czĊĞci
wystąpienia dh Rafaá Kempa.
Za codzienny
trud na rzecz zapewnienia bezpieczeĔstwa, na rzecz
bezinteresownej
pomocy potrzebującym oraz wszelką
aktywnoĞü sáuĪącą dobru spoáecznemu
dziĊkowaá gospodarzom oraz ich przodkom dh Mieczysáaw Mądry, prezes
Zarządu Oddziaáu Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Ostrzeszowie.
Zwróciá przy tym uwagĊ, Īe jubileusz
to równieĪ okazja do wytyczenia nowych celów sáuĪących rozwojowi OSP -
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85 lat OSP Myje

W sobotĊ, 1 lipca, straĪacy-ochotnicy z Myj oraz PotaĞni obchodzili jubileusz 85-lecia jednostki.
UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ od
plenerowej mszy ĞwiĊtej przy krzyĪu
w Myjach. NastĊpnie druhowie pod
przewodnictwem komendanta miejsko-gminnego (i jednoczeĞnie czáonka
miejscowej OSP) - dh. Eugeniusza

Stajszczyka - udali siĊ na plac przed
remizą, gdzie odbyáa siĊ czĊĞü o¿cjalna. Otwierający ją prezes OSP Myje
dh Rafaá Kempa zaznaczyá, Īe choü
miejscowa straĪ poĪarna powstaáa
w roku 1931, to jej formalna rejestracja nastąpiáa rok póĨniej. Wówczas
straĪ Myje-PotaĞnia liczyáa 30 czáonków
i aĪ do roku 1985 w jej skáad wchodzili

umacnianiu jej potencjaáu osobowego
i sprzĊtowego.
- Podwaliny pod realizacjĊ tego
zadania zostaáy juĪ poáoĪone - powiedziaá. - Reaktywowanie w ostatnich
latach máodzieĪowych druĪyn poĪarniczych to znaczące osiągniĊcie, po-

Īe choü miejscową jednostkĊ trudno
zaliczyü do grona OSP o wysokiej zdolnoĞci operacyjno-bojowej, to jednak
realizuje ona szereg waĪnych zadaĔ
dla lokalnej spoáecznoĞci.
Jubileuszowa uroczystoĞü byáa
teĪ okazją do wrĊczenia zasáuĪonym

zwalające z optymizmem spoglądaü
w przyszáoĞü.
DziĊkując za zaproszenie, wicestarosta Adam Mickiewicz przekazaá
wyrazy uznania i szacunku straĪakom,
którzy w miejscowej ochotniczej jednostce ochrony przeciwpoĪarowej peánią
trudną i odpowiedzialną sáuĪbĊ dla dobra spoáeczeĔstwa.
Komendant Powiatowy PSP
w Ostrzeszowie Tomasz Mak przyznaá,

ochotnikom oraz máodym adeptom poĪarnictwa medali i odznaczeĔ. OdznakĊ
za wysáugĊ 35 lat odebrali: dh Anna
MitmaĔska i byáy prezes jednostki
dh Jan Marek.
PodziĊkowano teĪ lokalnym przedsiĊbiorcom za wspieranie dziaáalnoĞci
statutowej OSP.
Wojciech Bąk
www.ostrzeszow.pl

ZENON LEWEK JUĩ EMERYTEM
Nigdy nie
naleĪaá do ludzi z pierwszych
stron gazet, nawet tych lokalnych. Ale trudno
byáoby wymieniü
waĪną inwestycjĊ
czy inne istotne
dla Ostrzeszowa
przedsiĊwziĊcie,
które w ostatnich
30 latach byáoby
realizowane bez
udziaáu Zenona
Lewka. KiedyĞ jednak przychodzi ta
chwila, gdy trzeba
odejĞü, daü szansĊ
innym…
29 czerwca
w restauracji „Eldorado” odbyá siĊ bankiet poĪegnalny inĪ.
Zenona Lewka - dáugoletniego prezesa
Spóáki Wodno-ĝcie-

kowej „Strzegowa”, zarazem byáego
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie i Rady Gminy w Kobylej Górze, a takĪe radnego i czáonka
zarządu powiatu. Tych funkcji i stanowisk moĪna by wymieniü wiele,
najwaĪniejsze jednak, Īe peániąc je
robiá wiele poĪytecznych spraw dla
naszej maáej ojczyzny.
Fakt ten podkreĞlali obecni na
spotkaniu goĞcie - przyjaciele, znajomi, a najbardziej dáugoletni wspóápracownicy, którzy z elektem-emerytem
mieli okazjĊ pracowaü czĊsto po kilkadziesiąt lat, choü w róĪnych miejscach,
¿rmach i przy róĪnych instytucjach.
Spotkanie, co nieuniknione, byáo
teĪ swoistym wieczorem wspomnieĔ,
a rozpocząá je sam bohater imprezy,
„wywoáując” kolejnych goĞci, wspominając wspólną zawodową drogĊ…
PracĊ w Ostrzeszowie rozpocząá
w 1975 r. w ówczesnym Budomaszu,
w biurze projektów. Potem byáy Wodociągi Ostrzeszowskie i wspóápraca
z p. Piotrem ZieliĔskim. Ta wspóápraca
w róĪnych ¿rmach, na róĪnych stano-

AUTOMATYKA DO BRAM
) bramy garaİowe i przemysâowe

´

serwis, naprawa, sprzedaİ

OSTRZESZÓW, UL. KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl

wiskach trwaáa aĪ do 2015 r., kiedy to
pan Piotr przeszedá na emeryturĊ. Na
fali wspomnieĔ pojawiaáy siĊ nazwy
kolejnych przedsiĊbiorstw i nazwiska
ludzi. WymieĔmy choü kilku: Jerzy
Janulek, Jerzy Juja, Lech Janicki,
Stanisáaw Wabnic, Jerzy Koszarny,
Piotr Niesobski, GraĪyna Fankidejska-Nowak - ksiĊgowa spóáki „Strzegowa”
i wielu, wielu innych.
PodziĊkowania w imieniu wáadz
miasta skáadali - wiceburmistrz
P. UĞcinowicz i przewodniczący Rady
Miejskiej - E. Skrzypek.
- Tak uparcie dziaáaá, Īe nawet
nieprzekonanych umiaá przekonaü Īartowaá przewodniczący Skrzypek.
O tych dyplomatycznych talentach, darze przekonywania mówiá
teĪ starosta, dziĊkując w imieniu samorządu powiatowego za owocną
wspóápracĊ.

Powoli topniaáa kolejka osób skáadających Īyczenia ĞwieĪo upieczonemu emerytowi - na koĔcu cierpliwie
czekali koledzy i koleĪanki z ostatniego miejsca pracy - ze „Strzegowy”.
- DziĊkujemy za wieloletnią, peáną
zaangaĪowania, uczciwą pracĊ na
rzecz ¿rmy, wybudowanie oczyszczalni Ğcieków dla Ostrzeszowa i okolic.
Przez 28 lat sáuĪyá pan swoją wiedzą
i doĞwiadczeniem. JesteĞmy przekonani, Īe czas poĞwiĊcony realizacji
zawodowych planów przyniósá panu
wiele osobistej satysfakcji. JesteĞmy
wdziĊczni za wielokrotnie okazaną
ĪyczliwoĞü i wyrozumiaáoĞü.
WĞród poĪegnalnych upominków
sprezentowanych emerytowi - laseczka i turystyczny kapelusik. Na razie
tra¿ą pewnie do szafy, bo pan Zenon
ma do zrealizowania jeszcze wiele
ciekawych pomysáów.
ĩyczymy zatem zdrowia i energii potrzebnej do realizacji kolejnych przedsiĊwziĊü.
K. Juszczak
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TO NIE JEST DOM NA MIARĉ XXI WIEKU
Pewnie nie byáoby caáej tej sprawy,
gdyby chodziáo tylko
o... uszkodzoną rurĊ.
W
paáacu
w Przytocznicy wynajmowanych jest
osiem mieszkaĔ.
Lokatorzy zmuszeni są do zaáatwiania
swoich potrzeb na
dworze. W domu
nie ma toalet, jeĪeli
chcą siĊ wykąpaü, to
robią to na Ğrodku

- Wodociąg byá budowany w latach 70. - táumaczy wójt Józef Wilkosz. - Nie przez gminĊ, a przez
dawną spóákĊ z Poznania. Nie sporządzono wówczas Īadnej dokumentacji powykonawczej. Przy takich
inwestycyjnych robotach czĊsto
pracownicy poruszają siĊ na Ğlepo.
Doprowadzenie wody powinno znajdowaü siĊ przy drodze, a okazuje siĊ,
Īe ono przechodziáo skosem i dlatego doszáo do awarii. PóĨniej sama
sprawa organizacji - wstrzymania,
zamkniĊcia wody, rozkopania rur,
trochĊ to wszystko trwaáo, jednak

Ostre ciĊcie na cmentarzu

Przed tygodniem pisaliĞmy
o zniszczeniach, jakie wichura
i spadające pod jej wpáywem
konary spowodowaáy na ostrzeszowskim cmentarzu. Sygnaáu
natury nie zlekcewaĪono. Obecnie na cmentarzu przeprowadzana jest wycinka chorych drzew,
bĊdą teĪ robione prace korekcyjne w koronach drzew. Ma to
zapobiec áamaniu siĊ konarów
i niszczeniu nagrobków. Oby tylko
ingerencja czáowieka nie poszáa
za daleko.
Dawny paáac w Przytocznicy
w niczym nie przypomina juĪ tego
sprzed lat. Nie doĞü, Īe strop budynku grozi zawaleniem, to jeszcze warunki, w jakich przyszáo Īyü
jego mieszkaĔcom, pozostawiają
wiele do Īyczenia. To nie jest dom
na miarĊ XXI wieku, i nie chodzi
tu o to, by lokatorom mieszkaĔ
w Przytocznicy Īyáo siĊ jak w paáacu, ale by mogli czuü siĊ bezpiecznie. A tak, niestety, nie jest...
JakiĞ czas temu podjĊto decyzjĊ,
by rozebraü czĊĞü muru przylegającego do paáacu, poniewaĪ od dawna
nie nadawaá siĊ on juĪ do uĪytku.
W czerwcu ¿rma, która wygraáa przetarg, przystąpiáa do prac. Podczas
rozbiórki doszáo do uszkodzenia rury
wodociągowej - mieszkaĔcy paáacu
przez ponad dobĊ nie mieli wody.
Jak zgodnie przyznają, problem ten
daáoby siĊ z pewnoĞcią szybciej
rozwiązaü, gdyby nie opieszaáoĞü
urzĊdników, którzy nie bardzo przejĊli
siĊ faktem, Īe tego dnia temperatura
na dworze siĊgaáa trzydziestu stopni.
- Nikt siĊ nami nie zainteresowaá,
chociaĪ dzwoniliĞmy do urzĊdu kilka
razy (…) - mówili mieszkaĔcy. - To
nie jest wina pracowników, Īe przerwali tĊ rurĊ, a urzĊdników, którzy
powiedzieli im, Īe mogą Ğmiaáo robiü
swoje, bo nie ma tu Īadnych mediów.

mieszkania, w wanience. Smutny
to obraz, zwáaszcza Īe na piĊtrze
paáacu mieszka osoba, która jest po
wylewie. Kobiecie ciĊĪko przemieszczaü siĊ na dóá, duĪy wysiáek sprawia
jej równieĪ wchodzenie po stromych,
niebezpiecznych schodach.
- JakiĞ czas temu spadáa z tych
schodów, potáukáa siĊ. Dobrze,
Īe sąsiadka byáa akurat w domu
i zadzwoniáa po pogotowie - mówią
mieszkaĔcy. Schorowana kobieta
mieszka z matką, kobieta równieĪ ma
problemy z poruszaniem siĊ.
Okazuje siĊ, Īe od czasu rozbiórki czĊĞci budynku, nie zabezpieczono przejĞcia na piĊtrze. MieszkaĔcy
obawiają siĊ, Īe dojdzie do tragedii.
- Wystarczy, Īe jakieĞ dziecko
zapomni siĊ, chwyci lub oprze za
ledwo trzymające siĊ drzwi na piĊtrze
i spadnie.
Wiele do Īyczenia pozostawia
teĪ sam strop. W su¿cie na korytarzu
widoczne są juĪ spore dziury. Przechodząc w tych miejscach, trzeba
naprawdĊ mocno uwaĪaü. Wystarczy
równieĪ, Īe spadnie trochĊ deszczu, a mieszkaĔcy juĪ mają peáne
rĊce roboty. Kilka dni temu w wyniku gwaátownych opadów doszáo do
zalania stropu nad czĊĞcią jednego
z mieszkaĔ. Nie bĊdzie przesadą
stwierdzenie, Īe strop grozi zawaleniem. Tymczasem gmina planuje
wyremontowaü tylko dach...

nie wydaje mi siĊ, Īeby byáy to 24
godziny. CzĊĞü budynku musiaáa
zostaü rozebrana. Wykonawca, który
jest odpowiedzialny za roboty przy
paáacu, zobowiązaá siĊ do pokrycia
wszystkich kosztów, jakie wynikáy
z powodu zalania mieszkania jednej
z osób.
Obecnie planujemy wymianĊ dachu, nie jest to budynek najlepszej
jakoĞci, znajdują siĊ w nim mieszkania socjalne, bĊdziemy chcieli zabezpieczyü go tak, aby nie dochodziáo
tam w przyszáoĞci do podobnych
sytuacji. MyĞlĊ, Īe w budĪecie na
przyszáy rok, w ramach prac remontowych, pomyĞlimy o Przytocznicy
- zakoĔczyá wójt.
Oby nie byáo za póĨno.

Koza - uciekinierka w Bukownicy
Spacerująca po ulicach koza to niebywaáa rzadkoĞü.
Zerwany powrózek, który wlóká siĊ za rogatym spacerowiczem, Ğwiadczyá
o tym, Īe koza „nawiaáa” swojemu wáaĞcicielowi.

A. àawicka

„Parkowe”
bez parkingów
Przy ulicy Zielonej (Grunwaldzka) budowane jest osiedle pod nazwą
Parkowe. Na bardzo maáym obszarze
stawiane są dwa duĪe bloki mieszkaniowe. Inwestor nadaá osiedlu nazwĊ

„Parkowe” (przyjazne, ekologiczne),
ale to chyba tylko nazwa.

Trwająca budowa utrudnia Īycie
ludziom, zamieszkującym przylegające bloki. Drogi
osiedlowe i pobocza
są rozjeĪdĪane, zasypywane piachem
i gruzem. Na drodze publicznej pracuje ciĊĪki sprzĊt,
niebezpieczny dla
przechodzących
i przejeĪdĪających.
Ze wzglĊdu na
budowĊ zabrane
zostaáy równieĪ
miejsca parkingowe.
Próby interwencji u organów
powoáanych do
rozwiązywania problemów tego typu,
zakoĔczyáy siĊ szykanami dla interweniujących.

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

TYLKO U NAS:
LECZENIE CELLULITU

FALï UDERZENIOWï

WSKAZANIA: Ƈ cellulit, w tym III i IV
stopnia Ƈ wiotka skóra (brzuch, uda, okolica
poĞladków) Ƈ miejscowa otyáoĞü Ƈ nierównoĞci
skóry po przebytej liposukcji Ƈ obrzĊki
koĔczyn dolnych
EFEKT: Ƈ zlikwidowanie cellulitu Ƈ poprawa
elastycznoĞci, jĊdrnoĞci i napiĊcia skóry Ƈ
rozbicie tkanki táuszczowej Ƈ zmniejszenie
obwodu ciaáa w miejscach poddanych terapii Ƈ
redukcja rozstĊpów pociąĪowych Ƈ likwidacja
obrzĊków
Gabinet czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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ĝWIĉTO GMINY KRASZEWICE

W minioną niedzielĊ w am¿teatrze za salą OSP w Kraszewicach
zebraáy siĊ táumy, by uczciü ĝWIĉTO
GMINY KRASZEWICE. Atrakcji byáo
wiele - dla tych najmáodszych i trochĊ
starszych. O oprawĊ muzyczną zadbali czáonkowie orkiestry dĊtej OSP
Kraszewice, zespóá dziaáający przy
ognisku muzycznym GAMA, a gwiazdami wieczoru byli Magda Femme
oraz zespóá Mejk. Oprócz muzyków,
o dobry humor zadbaá kabareciarz
Szymon àątkowski.
ĝwiĊto Gminy Kraszewice rozpocząá
wójt Paweá Koprowski, witając wszystkich i pokrótce przedstawiając przygotowane dla zebranych atrakcje.
ChwilĊ po godzinie 15 rozbrzmiaáy
dĨwiĊki tradycyjnych i nowoczesnych
przebojów granych przez OrkiestrĊ DĊtą
OSP Kraszewice pod kierownictwem
máodego, ale bardzo utalentowanego
Marcina HeliĔskiego. WystĊp orkiestry

12.07.2017

Nadszedá teĪ moment, na który
czekali przede wszystkim najmáodsi.
Na scenie pojawiáa siĊ Magda Femme,
zapraszając ich do zabawy. Energia páynąca ze sceny wprawiáa caáą publicznoĞü
w Ğwietny nastrój.
PóĨniej, dla trochĊ starszych, zagraá zespóá Mejk. Bawili siĊ wszyscy,
bez wyjątku. Nie zabrakáo takich hitów
jak „Na parterze” czy „TaĔczĊ z nim do
rana”. MEJK porwaá publicznoĞü, co
byáo wstĊpem do gorącej zabawy, która
trwaáa do póĨna.
ĝwiĊto Gminy Kraszewice to nie
tylko wspaniaáa muzyka. Na placu za
salą OPS kaĪdy mógá znaleĨü coĞ dla
siebie. Dla najmáodszych byáy dmuchane
zamki i stoiska z zabawkami, natomiast
dla tych troszkĊ starszych przygotowano wspaniaáy bufet, w którym moĪna
byáo i dobrze zjeĞü, i wypiü coĞ „dla
orzeĨwienia”.
Przy okazji ĝwiĊta Gminy
Kraszewice w sobotĊ i w niedzielĊ odbyá siĊ turniej koszykówki streetball.
Wystąpiáy druĪyny skáadające siĊ za-

potwierdziá, Īe gmina ob¿tuje
w máode talenty.
Czas umilaá zespóá GAMA.
MoĪna byáo usáyszeü takie utwory jak: „Ale to juĪ byáo” Maryli
Rodowicz, „Europa” Carlosa
Santany, „Ona jest ze snu” IRY
czy teĪ „Zawsze tam, gdzie Ty”
Lady Pank. Przeboje muzyki
rozrywkowej spotkaáy siĊ z bardzo ciepáym przyjĊciem publicznoĞci - niektórzy Ğpiewali razem
z zespoáem.
O dawkĊ dobrego humoru zadbaá Szymon àĊtkowski,
przedstawiając swoje skecze m.in. o dziewczynie - panowie,
pamiĊtajcie, jedynym dobrym
wyjĞciem, gdy wasza dziewczyna wraca do domu zdenerwowana, jest milczenie. WystĊp
Szymona wywoáywaá salwy
Ğmiechu i nagradzany byá spontanicznie gromkimi brawami.

12.07.2017
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ĝPIEWAJĄCE FORTEPIANY, HUMOR I MUZYKA

KtóĪ nie pamiĊta programu „ĝpiewające fortepiany”? To w nim po raz
pierwszy wystąpili razem dwaj Ğwietni
muzycy - pianiĞci: Czesáaw Majewski i Janusz Tylman. Program moĪna zobaczyü juĪ tylko w telewizyjnych
powtórkach, za to muzycy wystĊpują
dalej, bawiąc publicznoĞü. W minioną
sobotĊ koncertowali w Kobylej Górze,
gdzie w tamtejszej auli gimnazjum odbyá
siĊ pierwszy z tegorocznych koncertów,
trwającego wiele lat, cyklu „MUZYKA

Joanna StefaĔska-Matraszek zaprezentowaáa popularne przeboje musicalowe: „PrzetaĔczyü caáą noc” i „PamiĊü”
z musicalu „Koty” J. Webera - utwór
owacyjnie przyjĊty przez kobylogórską
publicznoĞü. Koty jeszcze raz pojawiáy
siĊ na scenie, ale tym razem chodziáo
o przebranie artystów Ğpiewających,
a mówiąc precyzyjnie - miauczących
kolejną ariĊ. ĝmiechu byáo przy tym
co nie miara, ale wykonaü coĞ takiego… Klasa! Z kolei Ireneusz Miczka

Kto raz przyjaĨni poznaá moc,
nie bĊdzie trwoniá
sáów,
Przy innym
ogniu w inną
noc do zobaczenia znów.
Zatem nie
trwoĔmy sáów - do
zobaczenia i do
wysáuchania kolejnego koncertu
z cyklu „Muzyka
miĊdzy niebem
a ziemią”, a odbĊdzie siĊ on 5 sierpnia.
K. Juszczak

25 lat kapáaĔstwa ksiĊdza Tomasza

ĝwiĊto Gminy Kraszewice nie skáadaáo siĊ
jednak z samych wystĊpów i koncertów. Wáadze
gminy podziĊkowaáy za
wsparcie i wspóápracĊ

zasáuĪonym osobom, w tym europosáowi Andrzejowi Grzybowi oraz prezydent miasta Ostrowa - Beacie Klimek.
„ZasáuĪonym” wrĊczono symboliczne
statuetki - Przyjaciel Gminy Kraszewice.

równo z najmáodszych, jak i starszych,
profesjonalnych graczy. Liczba zgáoszonych zespoáów przeszáa najĞmielsze
oczekiwania organizatorów - KS Play
Basket Kraszewice.
KP

MIĉDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”.
JuĪ na wstĊpie dyrektor Izabela
Frankowska-Grabarczyk wyjaĞniáa,
dlaczego tegoroczne koncerty, niezaleĪnie od pogody bĊdą odbywaü siĊ
w auli gimnazjum, a nie pod KrzyĪem,
jak dotąd. Gáówny powód to „ząb czasu”, który nadgryzá drewnianą scenĊ,
przez co nie nadaje siĊ ona do estradowych wystĊpów. Nie bez znaczenia
jest takĪe brak miejsc parkingowych.
Táumaczenie zostaáo przez publicznoĞü przyjĊte ze zrozumieniem, choü
nikt nie traci nadziei, Īe za rok, moĪe
dwa, koncerty znowu powrócą w tamto
urokliwe miejsce. Ale i pod dachem
moĪe byü piĊknie, a przy tym klasycznie
i rozrywkowo, bo takie poáączenie, jak
zapewniaá prowadzący Witold Pelka,
to najlepsze, co tego wieczoru mogáo
siĊ przytra¿ü. Klasycznie - gdyĪ prócz
wspomnianych muzyków uĞwietniáa
go para Ğpiewaków operowo-operetkowych, zaĞ rozrywkowo dlatego, Īe
zaĞpiewali arie niepozbawione humoru,
a dowcip pianistów jest powszechnie
znany.
Jako pierwsze rozĞpiewaáy siĊ fortepiany, i to z wysokiego C, bo utworem
Mozarta. ĝpiewacy rozpoczĊli wspólnie,
by potem przejĞü do solowych popisów.

solo zaĞpiewaá m.in. „New York, New
York” oraz ariĊ „Gdybym byá bogaty”
z operetki „Skrzypek na dachu”. MogliĞmy posáuchaü takĪe, juĪ wspólnie
wykonanej, nastrojowej „Anatewki”, z tej
samej operetki . Romantycznych przebojów byáo wiĊcej, wspomnĊ tu choüby
piosenkĊ z ¿lmu „Parasolki z Cherbourga” - „BĊdĊ czekaü”. Za to wystĊp
duetu fortepianowego zdominowaáy
utwory dynamiczne, taneczne, dające
muzykom pole do popisu, takie jak „Taniec z szablami” czy sáawny „Kankan”.
Szkoda, Īe obyáo siĊ bez tancerek,
o których tyle rozprawiaá Janusz Tylman, ale przecieĪ muzyka pobudza
wyobraĨniĊ…
Powoli przyszáo Īegnaü siĊ z artystami, lecz byáo to dáugie poĪegnanie od piosenki „ĩegnajcie, przyjaciele”,
poprzez wiązankĊ operetkowych przebojów, rzecz jasna Ğpiewanych z publicznoĞcią, przecieĪ wszyscy znają
„Co siĊ dzieje, oszalejĊ” i „Wielka sáawa
to Īart”. Jak tu nie zaĞpiewaü z takimi
artystami, bo nawet, gdy „Usta milczą - dusza Ğpiewa”. A skoro i tego
widowni byáo maáo, czekaáa ją niespodzianka - taka ogniskowo-harcerska
pieĞĔ poĪegnalna:

To juĪ kolejna uroczystoĞü jubileuszowa w naszej, 25-letniej Diecezji
Kaliskiej. 11 czerwca 2017 r. w Rogaszycach para¿alną uroczystoĞü odpustową

ĝwiĊtej Trójcy poáączono z jubileuszem
25 lat posáugi kapáaĔskiej ks. Tomasza
Kaczmarka - proboszcza para¿i w Rogaszycach i Kocháowach.

UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ sumą
odpustową w miejscowym koĞciele,
którą koncelebrowali zaproszeni ksiĊĪa
oraz ksiĊĪa z naszego dekanatu. Po
mszy liczne delegacje záoĪyáy jubilatowi
najszczersze Īyczenia. Nie obyáo siĊ
teĪ bez wspólnie odĞpiewanych ĪyczeĔ:
ĩyczymy, Īyczymy, i zdrowia, i szczĊĞcia,
i báogosáawieĔstwa... niósá siĊ radosny
Ğpiew para¿an uczestniczących we mszy.
NiespodziankĊ przy koĞciele zorganizowali miejscowi wierni - zaprosili na
poczĊstunek - kawĊ, herbatĊ, domowe ciasto upieczone przez para¿anki.
Wszyscy czuli siĊ wyjątkowymi goĞümi tej wspaniaáej uroczystoĞci. Ksiądz
proboszcz wzruszony, ale szczĊĞliwy,
wspólnie ze wszystkimi ĞwiĊtowaá swój
jubileusz, a para¿anie Īyczą, by doczekaá kolejnych.
Para¿anie
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D Z I E C I

Z gitarami
do przedszkola akcja uczniów
z ZS nr 2

TAK MALI
OBYWATELE
WITALI
PREZYDENTA

Grupa uczniów z klasy 1ME udaáa siĊ z gitarami do przedszkola. Przekonywali dzieci, Īe gra na gitarze moĪe byü
równie fajna jak gra na komputerze czy w piákĊ. Bawili siĊ razem przy üwiczeniach rytmicznych i wspólnym Ğpiewie.

Cztery medale dla máodych kolarzy
z Biskupic Zabarycznych
14 czerwca w Biadkach (gmina
Krotoszyn) odbyáy siĊ tradycyjnie Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego Szkóá Podstawowych w Kolarstwie
Górskim MTB. Zawody rozgrywano pod

Z

N

hasáem „Szukamy nastĊpców olimpijczyków”. Startowaáo ponad 100 zawodników z caáej Wielkopolski, z klas
II-VI. SzkoáĊ z Biskupic Zabarycznych
reprezentowaáo 7 uczniów: Maksymi-

A

J

D

lian Gaáecki, Roksana Komin, Oskar
Czaska, Maja Nieruchalska, Filip Káokowski, Damian ħdziebkowski i Gracjan
Szwejda. Nasi
uczniowie zapre-

zentowali siĊ wspaniale, zdobywając
indywidualnie cztery medale. Srebrne
medale wywalczyli: Roksana Komin
(klasa II), Oskar Czaska (klasa II),
Filip Káokowski (klasa III), a Maja
Nieruchalska (klasa III) zdobyáa medal brązowy.
To kolejny wielki sukces máodych
kolarzy z Biskupic Zabarycznych w tym
roku szkolnym. Jak widaü, w naszej

gminie nie brakuje utalentowanej sportowo máodzieĪy, która bardzo chĊtnie
i z duĪym powodzeniem uczestniczy
w wielu imprezach sportowych w powiecie i województwie.
Ze sportowym pozdrowieniem
Rafaá KaáąĪny
(nauczyciel wf.)

ĭ

ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ pocztową i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na
rozwiązania czekamy do 21 lipca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 24., nagrodĊ
otrzymuje Mateusz Mencel z Kotáowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Dzieci potraÀĆ

PRZYJACIELE Z ALFABETU

Dawno, dawno temu īyây trzy litery: A, B, C.
„A” rozpoczynaâo wyrazy: alfabet, autobus, aktor
i wiele innych. Natomiast „B” postanowiâo przedstawiý
imiona takie jak: Basia, Balbina, Bartek, Bronek.
„C” nazywaâo wszystko, co siċ da: Celina, cytryna,
ciuciubabka, Czesâaw, cymbaâ, cynamon.
„A” miaâo wielkie marzenie - chciaâo wystĆpiý na scenie.
„B” miaâo mniejsze marzenie - chciaâo brzuszek
straciý niepostrzeīenie.
„C” jak to „C” marzenia nie miaâo, lecz bardzo je mieý
chciaâo. Szukaâo, szukaâo i nie znalazâo. Postanowiâo,
īe poszuka marzenia w mieğcie! Jak powiedziaâo tak zrobiâo. Literkowo opuğciâo i w ğwiat wyruszyâo!
A wszyscy o tym wiedzĆ, īe ğwiat bez „C” jest nie
ğwiatem. Bo jak by to byâo, gdyby „C” nas opuğciâo?
Zamiast cytryna by byâa „ytryna” zamiast Celina by byâa
„Elina”. I co takiego by byâo, gdyby „C” nie wróciâo?
Któregoğ dnia odbyâo siċ spotkanie liter. Alfabet zaczĆâ
je przeliczaý: A, ą, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, á,
M, N, Ĕ, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Ĩ, Ī.
- Zaraz, zaraz, kogoğ tu brakuje? - „C”! Gdzie jest „C”?

„A” odparâo, īe „C” poszâo marzeĕ szukaý.
- Moīe ja opowiem, jak to siċ staâo - wtrĆciâo „B”.
Tymczasem „C” byâo juī w mieğcie.
Gdy dowiedziaâo siċ o tym, īe w mieğcie tak duīo siċ
dzieje, postanowiâo pójğý do parku, zastanowiý siċ,
co dalej.
A w Literkowie „B” koĕczyâo swojĆ opowieğý.
- Zaraz, chwileczkċ! - krzyknĆâ Alfabet. - Coğ mi siċ
przypomniaâo! - W alfabecie powinno byý „ü”, a my
go nie mamy.
W tym samym czasie „C” zauwaīyâo, īe na âawce obok
siedzi literka podobna do niej, tylko z kreseczkĆ. „C”
zrozumiaâo, īe speâniâo siċ jego marzenie, o którym nie
wiedziaâo. „C” zaprzyjaĩniâo siċ z „ü” i razem poszli
do Literkowa.
Wszystkie literki byây zachwycone. I w ten oto
sposób Alfabet odnalazâ brakujĆcĆ literkċ,
a „C” odkryâo i speâniâo swoje marzenie, znajdujĆc
kolejnego przyjaciela.
Autor: Oliwia Pâachta, kl. II a

Zapraszamy dzieci do nadsyáania swoich wierszyków, opowiadaĔ, komiksów, a Oliwce gratulujemy
pomysáu i áadnego tekstu. Wpadnij do nas po upominek.
red.

12.07.2017
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A w szkoáach - wakacje! My ciągle jednak mamy szkolne tematy.

WYNIKI MATUR 2017
Nie jest Ĩle… tylko ten polski
Znamy juĪ wyniki tegorocznych
matur. Dobra tendencja z ostatnich
lat zostaáa podtrzymana. Diabeá jak
zwykle tkwi w szczegóáach, stąd teĪ
jedne przedmioty wypadáy lepiej, inne
gorzej, podobnie rzecz ma siĊ, jeĞli
chodzi o poszczególne szkoáy.
Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w czĊĞci ustnej
i czĊĞci pisemnej w maju 2017 roku
przystąpiáo w województwie wielkopolskim 23 207 tegorocznych absolwentów
szkóá ponadgimnazjalnych (liceów ogólnoksztaácących i techników). W caáym
kraju maturzystów byáo 258.030, zaĞ
w powiecie ostrzeszowskim maturĊ
zdawaáo 333 uczniów.
Okazuje siĊ, Īe jĊzyk polski
w ostrzeszowskich szkoáach ponadgimnazjalnych kuleje. Nasz wynik - gorszy

niĪ Ğrednia z caáego województwa pokazuje, Īe wiĊkszoĞü powiatów nas
wyprzedziáa. Szkoda, Īe to dotyczy
akurat jĊzyka polskiego. W pozostaáych przedmiotach jesteĞmy znacznie
lepsi od Ğredniej wojewódzkiej, zaĞ jeĞli
chodzi o jĊzyk angielski, zajĊliĞmy 2.
miejsce w Wielkopolsce - za miastem
PoznaĔ (78,64). Niewiele sáabiej wypadáa nasza máodzieĪ zdająca jĊzyk
niemiecki (4. miejsce w województwie).
Dobrze jest z jĊzykiem rosyjskim (miejsce 6.), ale nie wszystkie powiaty przystĊpowaáy do egzaminów z tego jĊzyka.
Liczba zdających teĪ jest ograniczona,
stąd 100% zdawalnoĞü w Koninie. Dla
równowagi powiat koniĔski wypadá najsáabiej - 28,00% zdawalnoĞci. Reasumując - dobrzy jesteĞmy w jĊzykach
obcych, ale równieĪ coraz lepiej liczymy,

OSTRZESZÓW NA TLE WIELKOPOLSKI

Na tle innych powiatów wielkopolskich wypadliĞmy dobrze. ĝrednie wyniki
procentowe z egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym są nastĊpujące:
j. polski

pow. ostrzeszowski

woj. wielkopolski

53,31

55,11

j. angielski

74,18

70,78

j. niemiecki

67,01

62,18

j. rosyjski

75,00

61,09

matematyka

54,98

52,49

MATURA W ZS NR 1
NA 94,01%!
PoznaliĞmy juĪ o¿cjalnie wyniki
tegorocznych matur, w skali kraju Ğrednia zdawalnoĞü wyniosáa 78,5%, w tym
w liceach ogólnoksztaácących 84,4%,
a w technikach 67,9%.
W województwie wielkopolskim
78%, w tym w liceach ogólnoksztaácących 83%, w technikach 70%.
W ZS nr 1 zdawalnoĞü wyniosáa
94,01%!
Procent zdawalnoĞci z poszczególnych przedmiotów:
• jĊzyk polski - 100% (w kraju w technikach - 96%)
• jĊzyk niemiecki - 100% (w kraju
w technikach - 93%)
• jĊzyk angielski - 97,4% (w kraju
w technikach - 89%)

•

matematyka - 95,7% (w kraju
w technikach - 85%)
W ZS nr 1 w tym roku do matury
przystąpiáo 117 osób (91,40%).
MaturĊ ustną z jĊzyka polskiego,
jĊzyka angielskiego i jĊzyka niemieckiego zdali oni w 100%.
Drodzy maturzyĞci, gratulujemy
tym z was, którzy zaliczyli egzamin
w pierwszym terminie i uzyskali tak
wspaniaáe noty! Trzymamy kciuki za
6 osób, które bĊdą poprawiaáy maturĊ
w sierpniu.
Nauczycielom odpowiedzialnym za
przygotowanie do egzaminu dojrzaáoĞci
gratulujemy tak wspaniaáych wyników.

bo egzamin maturalny z matematyki teĪ
wypadá pozytywnie (6. miejsce w wo-

Akcja spektaklu rozgrywa siĊ w Stanach Zjednoczonych lat 30. ubiegáego
wieku podczas Wielkiego Kryzysu. Tom
Kitling pozoruje káopoty ¿nansowe oraz
udaje romans. Jego zdesperowana
Īona, Suzan, w celu ratowania majątku
usiáuje z pomocą przyjacióáek otruü
mĊĪa. W tle rozgrywa siĊ káótnia miĊdzy
byáymi maáĪonkami, a obecnie najwiĊkszymi wrogami, którzy równieĪ liczą
na pieniądze Kitlingów. JednoczeĞnie

jesteĞmy lepsi niĪ Ğrednia wojewódzka.
Tylko jĊzyk polski okazaá siĊ za trudny…

ĝREDNIE WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2017
SZKÓà POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
Liczba
absolwentów

Zdaáo

% osób, które
zdaáy - do
przystĊpujących

ZdawalnoĞü
w kraju

Wynik Ğredni
w woj. wlkp.

107

99

92,52

84,4 %

83 %

117

110

94,02

67,9 %

70 %

Liczba
zdających

I Liceum Ogólnoksztaácące w Ostrzeszowie
I Liceum
Ogólnoksztaácące

108

Zespóá Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie
Technikum nr 1

128

Zespóá Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie
II Liceum
Ogólnoksztaácące

35

35

30

85,71

84,4 %

83 %

Technikum nr 2

100

74

58

78,38

67,9 %

70 %

Z zestawienia wynika, Īe w naszym powiecie przystąpiáo do matur 333 abiturientów (na 371 absolwentów),
tj. 89,75%. 38 nie skorzystaáo z egzaminów maturalnych,
choü w II LO z ZS nr 2 maturĊ pisali wszyscy absolwenci
(35). DoĞü zróĪnicowana byáa zdawalnoĞü w poszczególnych szkoáach i rodzajach szkóá. Na czoáo wybijają siĊ
technicy z ZS nr 1 - 94,02%! Wynik o ponad 26% lepszy
niĪ Ğrednia krajowa dla tego typu szkóá i lepszy o 23% od

Ğredniej wojewódzkiej. Trzeba z satysfakcją przyznaü, Īe
wszystkie ostrzeszowskie szkoáy i wszystkie typy szkóá
osiągnĊáy lepszą zdawalnoĞü niĪ Ğrednia w województwie
wielkopolskim czy w kraju.
Gratulujemy tym, którzy matury zaliczyli, zaĞ pozostaáym
Īyczymy szczĊĞcia na egzaminach poprawkowych.
K.J.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
GASTRONOMII WE WàOSZECH
Nauczycielki gastronomii z Zespoáu Szkóá nr
2 spĊdziáy tydzieĔ we wáoskim miasteczku Forlimpopoli w ramach projektu „MiĊdzynarodowe
doĞwiadczenie zawodowe - klucz do sukcesu”.
Celem wyjazdu byáo poszerzenie wiedzy i umiejĊtnoĞci z zakresu wáoskiej kuchni oraz winoznawstwa. ZajĊcia odbywaáy siĊ w profesjonalnej szkole
gotowania, gdzie uczestniczyliĞmy w zajĊciach
praktycznych z pieczenia tradycyjnej wáoskiej piadiny, mieliĞmy okazjĊ spróbowaü wĊdlin, serów
i przetworów oraz oczywiĞcie wielu gatunków
wáoskich win. ZajĊcia prowadziá profesjonalny
sommelier, który nie tylko przekazaá nam wiedzĊ,
ale równieĪ zaraziá swoją pasją i zamiáowaniem do
win, regionalnych produktów i sposobu spĊdzania
wolnego czasu. ZwiedziliĞmy wiele okolicznych
miasteczek i winnic - w kaĪdej z nich daáo siĊ
wyczuü specy¿czny i jedyny w swoim rodzaju klimat.
NauczyliĞmy siĊ prawidáowo czytaü etykiety na winach,
w profesjonalny sposób otwieraü butelkĊ oraz nalewaü wino.
PrzeprowadzaliĞmy ocenĊ sensoryczną róĪnych gatunków
win, z uwzglĊdnieniem regionu i szczepu winogron, z których powstaáo. ûwiczyliĞmy dobieranie win do potraw oraz
doradzanie goĞciom w wyborze odpowiedniego napoju.
DowiedzieliĞmy siĊ równieĪ ciekawostek dotyczących technologii produkcji win z róĪnych stron Ğwiata.
Codziennie spĊdzaliĞmy wieczory w tradycyjnym wáoskim
stylu. Zaczynaáo siĊ od przystawki, czyli serów, wĊdlin i saáat,

Ludzie siĊ nie zmieniają, czyli komedia gangsterska
w wykonaniu uczniów z Kobylej Góry
Grupa teatralna „Wielki Kryzys”
z Gimnazjum w Kobylej Górze pod
kierownictwem pani Marii SzuÀiĔskiej,
która jednoczeĞnie jest autorką scenariusza i reĪyserką, 7 czerwca wystawiáa
komediĊ gangsterską w stylu lat 30. pt.
„Ludzie siĊ nie zmieniają”.
Mimo Īe wiĊkszoĞü máodych aktorów stawiaáa dopiero swoje pierwsze
kroki na scenie, publicznoĞü entuzjastycznie przyjĊáa ich wystĊp.

jewództwie). W sumie matury wypadáy
u nas dobrze - w piĊciu przedmiotach

wszystko bacznie obserwuje wĞcibska
pokojówka i sáuĪąca, bĊdąca agentką
wspóápracującą z niezbyt inteligentnym
komisarzem policji…
Jaki widaü, akcja doĞü skomplikowana, jak zresztą relacje w nowojorskim
póáĞwiatku lat trzydziestych.
Nasi máodzi aktorzy zagrali koncertowo, swobodnie, zaskakując publicznoĞü, siebie nawzajem, a szczególnie
panią reĪyser.

nastĊpnie pierwsze danie, czyli makaron albo zupa, potem
drugie, w skáad którego wchodziáo miĊso, ryba, owoce morza
i warzywa. Jako napój do dania gáównego Wáosi podawali
czerwone wino lub grappĊ. Do wielu daĔ dodawany byá
parmezan, który znakomicie podkreĞlaá smak potraw. Na
koniec oczywiĞcie deser, czyli lody, owoce, tiramisu bądĨ
panna cotta oraz kawa espresso.
TydzieĔ we Wáoszech zmobilizowaá nas do uatrakcyjnienia przedmiotów zawodowych ciekawymi prezentacjami
i üwiczeniami, aby jak najwiĊcej zdobytej wiedzy i umiejĊtnoĞci przekazaü uczniom technikum Īywienia i usáug
gastronomicznych.
Nauczycielki

A oto obsada: Tom
Kitling - Jakub Szczygieá, Suzan - Julia Kaszubiak, Kate - Emilia
Nowak, Luiza - Dominika Baranowska,
Iwon - Natalia Dobek,
Maria - Zuzanna Hurna, Albert -Tomasz
KaáuĪny, Murder Aleksandra BochyĔska, Paul - Sebastian
Kozáowski, Vanessa Marlena Siwek, Jimmy - Czarek Walczak,
Lisa - Nicola BaĞ,

Eduardo - Marcin Tyc, Zuzanna
Kowalski - Klaudia Zaáachowska,
komisarz - Adrian Gruszka.
Obsáuga zaplecza, na którym
wiele siĊ dziaáo: Kinga Wróbel szefowa wszystkich szefów, oraz:
Nicola KĊdzia, Anita CieĞlak, Karolina Miszczak, Wiktoria Hoja,
Michaá Zarzycki.
ChcielibyĞmy serdecznie podziĊkowaü wszystkim Ludziom
Wielkiego Serca, dziĊki którym ten
spektakl mógá siĊ odbyü. A przede
wszystkim dziĊkujemy wspaniaáej
publicznoĞci za gorące przyjĊcie.
Jakub Szczygieá,
Sebastian Kozáowski
w imieniu czáonków grupy
„Wielki Kryzys”
fot. Kamil CichoĔ
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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.

HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Wierzcie mi: nic
ni bardziej poīĆdanego, a nic trudniejszego na ziemi
rozmowa. Adam Mickiewicz
jak prawdziwa
p

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
BĊdziesz nieco rozleniwiony i marudny, co moĪe daü siĊ we znaki Twoim
bliskim. Niezdecydowanie i brak wiary w powodzenie niektórych zadaĔ,
moĪe irytowaü takĪe wspóápracowników. Postaraj siĊ nie rozmyĞlaü zbyt
duĪo o báahych rzeczach i nie napĊdzaü siĊ emocjonalnie negatywnie.
Rób wszystko powoli i ze spokojem,
przecieĪ nigdzie siĊ nie spieszysz.
JeĞli nie bĊdzie Ci siĊ chciaáo Ğcieraü
kurzu w czwartek, zrób to w piątek
i nie denerwuj siĊ drobiazgami, lato
jest na to zdecydowanie za krótkie.
MiáoĞü - znowu daáeĞ siĊ przekonaü?
Finanse - przystopuj z jedzeniem
na mieĞcie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Monotonia i nuda dają Ci siĊ ostatnio
we znaki. Ciągle sáyszysz o zmianach w Īyciu znajomych, o ich wycieczkach, dzieciach, zarĊczynach
i zrobiáeĞ siĊ chyba trochĊ zazdrosny, drogi Byku. Zamiast tego, lepiej
po prostu zająü siĊ swoim Īyciem
i zorganizowaü coĞ spontanicznego.
MoĪe warto po prostu coĞ zmieniü,
pojechaü gdzieĞ „na dziko”, bawiü siĊ
i Ğmiaü póki czas. Jak zrobisz sobie
jeden tydzieĔ czy chociaĪ weekend
wolnego od codziennoĞci, naprawdĊ
Ğwiat siĊ nie zawali... MiáoĞü - szukaj
ĞwieĪoĞci. Finanse - nie bój siĊ.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Ostatnio spojrzaáeĞ na Ğwiat nieco
pogodniej i áagodniej i od razu wiele
rzeczy zaczĊáo siĊ ukáadaü. MoĪe to
recepta, by áatwiej i przyjemniej siĊ
Īyáo? W tym tygodniu moĪesz mieü

duĪo pracy, zwáaszcza Īe Twój przeáoĪony moĪe mieü niemaáe káopoty.
BĊdziesz miaá okazjĊ wykazaü siĊ
przed nim, ale i przed caáym zespoáem. MoĪe to mieü duĪy wpáyw na
Twoją dalszą karierĊ zawodową. PamiĊtaj - nie bój siĊ swoich pomysáów
i twardo stój przy swoim. MiáoĞü - to
bĊdzie dobry czas. Finanse - zrób
przedurlopowe zakupy.

RAK

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Pod koniec tygodnia moĪesz mieü
káopoty z wywiązaniem siĊ ze
wszystkich trudnych spraw. Zastanów siĊ, czy nie wziĊáaĞ na siebie
zbyt duĪo i czy ambicja nie wziĊáa góry nad zdrowym rozsądkiem.
BĊdziesz jednak mogáa liczyü na
pomoc znajomych. KtoĞ odciąĪy CiĊ
w waĪnym zadaniu, co moĪe siĊ
okazaü zbawienne dla Twojego czasu i zdrowia. Weekend postaraj siĊ
spĊdziü w plenerze - nie zapomnij
jednak o przeciwdeszczowej pelerynie! MiáoĞü - chyba przesadzasz.
Finanse - maáy kryzysik?

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

22 czerwca - 22 lipca
To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ. Twoje plany wyjazdowe mogą, niestety,
ulec zmianom. Nikt nie lubi, kiedy nie
ukáada siĊ po jego myĞli, ale postaraj
siĊ nie popadaü w kiepski nastrój.
Raczej znajdĨ plusy tej sytuacji i postaraj siĊ to obróciü tak, by wyszáo
jeszcze lepiej. Na pewno bĊdziesz
mógá liczyü na wsparcie i pomoc
przyjaciela spod znaku Wagi. Nie
bój siĊ otwarcie poprosiü o przysáugĊ.
MiáoĞü - tylko bez histerii. Finanse czasem moĪna przepáaciü.

LEW

BĊdziesz miaáa wyjątkową ochotĊ
przebywaü wĞród ludzi. Dobry nastrój nie bĊdzie CiĊ puszczaü nawet
po godzinach w pracy. UĞwiadomisz
sobie, Īe bardzo waĪni są ludzie,
których masz w najbliĪszym otoczeniu. W weekend moĪe CiĊ zaskoczyü
dziwna i nieco idiotyczna sytuacja,
ale z pomocą partnera wybrniesz
z niej szybko i raczej bezboleĞnie.
MiáoĞü - zastanów siĊ dwa razy, zanim podejmiesz ostateczną decyzjĊ.
Finanse - chyba jednak znoĞnie.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

23 lipca - 23 sierpnia
Lato, choü kapryĞne, ewidentnie Ci
sprzyja. Postaraj siĊ wolne chwile
wykorzystaü aktywnie. MoĪe warto
odnowiü stare znajomoĞci? Zastanów siĊ, czy nie tĊsknisz za „starym
kumplem” spod znaku Wodnika. MoĪe
warto teĪ przejĞü siĊ na kawĊ z panią
Byk? Nie zastanawiaj siĊ jednak nad
przeszáoĞcią, bo to moĪe zaburzyü
Twój dobry nastrój i optymistyczne
podejĞcie. W pracy raczej spokojnie,
szefowa po raz kolejny okaĪe siĊ
nie tylko sumiennym pracownikiem,
ale i w porządku czáowiekiem. MiáoĞü - uwaĪaj na nowe znajomoĞci
z Internetu. Finanse - coraz lepiej.

BĊdziesz w doskonaáym nastroju.
Podczas duĪych imprez i koncertów
uwaĪaj jednak na portfel i telefon,
aby przez nieuwagĊ nie doszáo do
przykrego w skutkach nieporozumienia. Samotne Skorpiony nie powinny

myĞleü teraz o powaĪnych związkach czy o podejmowaniu waĪnych
decyzji. Dobry nastrój i lekka, letnia
euforia mogą siĊ dawaü we znaki
zwáaszcza tam, gdzie potrzeba bĊdzie racjonalnego myĞlenia... MiáoĞü - czas pokaĪe. Finanse - zapnij
kieszenie.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Mimo Īe bardzo bĊdziesz chciaá
sobie zrobiü wolne od telefonu komórkowego, raczej Ci siĊ to nie uda.
W czwartek lub piątek moĪesz otrzymaü waĪną wiadomoĞü - dobrze by
byáo jej nie przegapiü. Od tego moĪe
duĪo zaleĪeü. W pracy spodziewaj
siĊ kilku dziwnych sytuacji, które
mogą CiĊ lekko zirytowaü, a nawet
rozwĞcieczyü. Postaraj siĊ jednak
trzymaü nerwy na wodzy, konflikt
z szefem to ostatnia rzecz, której
wáaĞnie teraz potrzebujesz. MiáoĞü a moĪe to zbyt powierzchowna ocena? Finanse - bĊdzie bonus.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Bardzo dobrze, Īe w koĔcu przestaáeĞ trzymaü wszystko „na czarną godzinĊ” i zrobiáeĞ remanent
w sprzĊtach domowych i naczyniach.
Zastanów siĊ, o ile wygodniej i przyjemniej bĊdzie teraz przygotowywaü
jedzenie albo chociaĪ... posiedzieü
w odĞwieĪonej kuchni. „Maáe - wielkie” zmiany w Twoim otoczeniu przyniosą Ci duĪo radoĞci i pozytywnej
energii. Postaraj siĊ tego trzymaü
i nie denerwuj siĊ drobiazgami. Mi-
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áoĞü - randka z panem Baranem?
Finanse - w koĔcu!

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Plotki w pracy nie powinny Ci aĪ tak
psuü humoru. Nie masz przecieĪ 16
lat i wszystko da siĊ wyjaĞniü, jeĞli
tylko jest ku temu wola. Postaraj
siĊ mniej skupiaü nad negatywnymi
aspektami Īycia, a wszystko bĊdzie
siĊ ukáadaü o wiele áatwiej. Samotne Wodniki powinny spróbowaü
szczĊĞcia na portalu randkowym,
byü moĪe w dzisiejszych czasach
to dobre miejsce, by kogoĞ poznaü.
MiáoĞü - nie bądĨ taki pewny siebie.
Finanse - bywaáo lepiej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Nie bierz na siebie zbyt duĪo obowiązków, zwáaszcza Īe obiecaáaĞ coĞ
przyjacielowi. JeĞli chodzi o drobne
decyzje, los i intuicja bĊdą Ci sprzyjaü. Z wiĊkszymi wstrzymaj siĊ lub
poproĞ o poradĊ kogoĞ zaufanego.
W weekend koniecznie skorzystaj
z odrobiny wolnego i zrelaksuj siĊ
z przyjacióámi. JeĞli caáą niedzielĊ
bĊdziesz miaáa ochotĊ spĊdziü w áóĪku - nic prostszego. MiáoĞü - idĨ na
randkĊ! Finanse - a gdyby tak...?
Rozmawiajmy nie tylko przez telefon. Sâowa wypowiedziane prosto
w oczy majĆ wielkĆ moc. MogĆ wiele
wyjağniý, ale i wiele zagmatwaý.
Rozmawiajmy wiċc prosto, szczerze
i otwarcie. Mówmy o swoich potrzebach i uczuciach. Milczenie nie
zawsze jest zâotem…
Wasza wróīka

Przy ¿gurze w Marydole
Byá deszcz i burza… Wszystko jednak nagle minĊáo, kiedy
kilkuosobowa grupa rowerzystów

BoĪą „przysáugĊ” jakoĞ szczególnie
podziĊkowaü. Poznaáem historiĊ ¿gury - okazaáa siĊ rodzinną pamiątką
paĔstwa Matyjaszczyków. Zamiarem
seniora rodu - powstaĔca wielkopolskiego WawrzyĔca Matyjaszczyka,
byáo postawienie ¿gury Serca Pana
Jezusa jako wotum wdziĊcznoĞci za
szczĊĞliwy powrót z wojennej tuáaczki.
Nie zdąĪyá sam tego dokonaü, ale
jego zamysá zrealizowaá syn. Staáo
siĊ to juĪ po zakoĔczeniu hitlerowskiej okupacji. Wówczas to p. Edward
Matyjaszczyk zleciá wykonanie ¿gury w zakáadzie kamieniarskim pana
Motyla. W 1945 r. poĞwiĊciá ją pro-

czerwca przybyli tu rowerzyĞci-pątnicy, a przede wszystkim licznie
zebrali siĊ mieszkaĔcy okolicznych
domów. Przy piĊknie odnowionej
przez Andrzeja Matyjaszczyka ¿gurze
odprawiona zostaáa msza Ğw., którą
sprawowaá ks. proboszcz Jan Hutniczak z Siedlikowa. Tego dnia Serce
Jezusowe adorowaáo kilkadziesiąt
osób. Jak mówi seniorka rodu, 87-letnia p. Halina Matyjaszczyk, dawno
juĪ tylu wiernych nie zebraáo siĊ na
modlitwie przy ¿gurze, a uroczystoĞü
byáa dla niej najlepszym prezentem
w przeddzieĔ urodzin.
Po modlitewnym spotkaniu go-

ruszyáa do ¿gury
Serca Jezusowego, usytuowanej
w miejscowoĞci
Marydóá-Huta.
Po raz pierwszy ujrzaáem tĊ
¿gurĊ nie tak dawno - póátora roku
temu, w zimowy
wieczór, kiedy báądząc po leĞnych
ĞcieĪkach prosiáem Boga o drogowskaz. Nagle
z ciemnoĞci wyáoniáa siĊ ¿gura Serca Jezusowego,
umiejscowiona na
wysokim postumencie, i juĪ wiedziaáem, gdzie siĊ
znajdujĊ. Wtedy teĪ
postanowiáem za tĊ

boszcz ostrzeszowskiej para¿i, ks.
Tomasz Sworowski.
By uczciü Serce Jezusowe Ğpiewem i modlitwą, w ostatni dzieĔ

spodarze przygotowali dla wszystkich
sáodki poczĊstunek.
W. Juszczak

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Komenda Powiatowa Policji
w Ostrzeszowie, w ramach autorskiego
programu prewencyjnego
pt. „Seniorzy i máodzieĪ dwa pokolenia, jeden cel”

ZAPRASZA
miáoĞników „dwóch kóáek”
do udziaáu w II Wakacyjnym Rajdzie
Rowerowym
pt. „JeĨdzimy, bo lubimy”, 23 lipca 2017 roku
na trasie: Ostrzeszów - Grabów nad Prosną - Kaliszkowice Kaliskie Kaliszkowice Oáobockie - Kotáów - Mikstat - Przedborów
(szczegóáowy regulamin dostĊpny na stronie internetowej ostrzeszowskiej
komendy oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, pokój nr 31).
Osoby chĊtne proszone są o dokonywanie zgáoszeĔ telefonicznych
pod numerem telefonu 531-936-236 lub 62 732-42-30
albo osobiĞcie (má. Asp. Magdalena HaĔdziuk)
do dnia 15.07.2017 roku
ILOĝû MIEJSC OGRANICZONA

Rada Dzielnicy nr 4
zaprasza na:

FESTYN RODZINNY
Z WIECZORNĄ
ZABAWĄ TANECZNĄ
(GRA DJ CEMPEL),
15.07.2017 r. (sobota),
godz. 15:00 na placu
zabaw
przy ulicy ĩeromskiego.

Zapewniamy
mnóstwo atrakcji.
Rada wraz z radnymi DZIĉKUJĄ
za wszelką pomoc ¿rmom
z Ostrzeszowa i okolic oraz
osobom prywatnym.

ODKĄD PAMIĉTAM,
ZAWSZE ĝPIEWAàEM
Przed tygodniem MARCIN MILLER, lider zespoáu „Boys” bawiá publicznoĞü podczas koncertu w ramach
Dni Kobylej Góry. UsáyszeliĞmy wówczas najwiĊksze przeboje zespoáu,
choü w innej niĪ przed laty, dynamiczniejszej aranĪacji. PodkreĞlaáa
ją sceniczna choreogra¿a, wypeániona
ruchem i taĔcem, który staá siĊ dla
Marcina równie istotny jak Ğpiew.
Zanim artysta tanecznym krokiem
wskoczyá na scenĊ i porwaá publicznoĞü, udaáo siĊ go namówiü na krótką
rozmowĊ.
Dlaczego to Ğpiew staá siĊ paĔskim sensem Īycia?
- Moja mama powiedziaáa, Īe urodziáem siĊ ze Ğpiewem na ustach. Odkąd pamiĊtam, zawsze Ğpiewaáem, czy
to w przedszkolu, szkole podstawowej,
Ğredniej… UwaĪam, Īe ze Ğpiewem
trzeba siĊ urodziü, nie moĪna siĊ tego
tak do koĔca nauczyü.

go sáuchaáem, a co teraz wykonujĊ.
W zasadzie wystarczy nasze utwory
zaĞpiewaü po angielsku i to bĊdą same
najwiĊksze hity. RóĪnica jest niewielka,

A co skáoniáo pana do
Ğpiewania wáaĞnie tego rodzaju muzyki?
- Zawsze lubiáem muzykĊ
lekką, áatwą i przyjemną. Akurat mój gáos jest odpowiedni
do wykonywania tego typu
muzyki. Wychowaáem siĊ
na przebojach z lat osiemdziesiątych i nie uwaĪam,
Īe muzyka, którą Ğpiewam,
jest niedobra. Bardzo cienka
jest granica miĊdzy tym, cze-

Piątek - 14 VII, godz.19:45
Sobota - 15 VII, godz.19:45
Niedziela - 16 VII, godz.17:45
Wtorek - 18 VII, godz.19:45
ĝroda - 19 VII, godz.19:45

Gru, Dru i Minionki
USA, animacja, komedia, przygodowy,
96 minut.
Wtorek - 11 VII, godz.11:00, 17:15/3D
ĝroda - 12 VII, godz.11:00/3D, 17:15
Czwartek - 13 VII, godz.11:00, 17:15/3D
Piątek - 14 VII, godz.11:00, 16:00/3D
Sobota - 15 VII, godz.16:00
Niedziela - 16 VII, godz.16:00/3D
Poniedziaáek - 17 VII, godz.11:00
Wtorek - 18 VII, godz.11:00, 16:00/3D
ĝroda - 19 VII, godz.11:00/3D, 16:00

Mumia
USA, fantasy, przygodowy, 110 minut.
Piątek - 14 VII, godz.17:45
Sobota - 15 VII, godz.17:45
Niedziela - 16 VII, godz.19:45
Wtorek - 18 VII, godz.17:45
ĝroda - 19 VII, godz.19:45

Volta
Polska, komedia kryminalna, 105 minut.
Wtorek - 11 VII, godz.19:15
ĝroda - 12 VII, godz.19:15
Czwartek - 13 VII, godz.19:15

Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

Koáo nr 1 PZERiI
wspólnie
ze Stowarzyszenie
Emerytów Policyjnych
w Ostrzeszowie
organizuje

SPOTKANIE
PRZY MUZYCE
19.07.2017R., O GODZ. 17.00

NA „STRZELNICY”,
na które serdecznie zapraszamy.
Koszt: 25zá/osoba
NaleĪnoĞü do dn. 17.07.2017r.
naleĪy wpáaciü w Biurze Zarządu
p. nr 14. - I p. UMIG
w poniedziaáki,
w godz. 12.00-14.00.

DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy za wspólne świętowanie podczas Dni Ziemi Ostrzeszowskiej
2017, najważniejszej i największej imprezy plenerowej, jaka odbywa się w Ostrzeszowie.
Te dni to czas zabawy, wspólnego świętowania i biesiadowania. Organizacja imprez
plenerowych zawsze w dużej części zależna jest od pogody. W tym roku pogoda,
pomimo złych prognoz, okazała się wyjątkowo łaskawa. Cieszymy się, że tak wiele
osób chce się wspólnie bawić, uczestniczyć w koncertach muzycznych na wysokim
poziomie. Udało nam się przygotować taki program, który przyciągnął mnóstwo
ludzi, młodszych i starszych, dzieci i całe rodziny. Można było m.in. posłuchać rocka
progresywnego, muzyki biesiadnej, disco polo, reagge, pop, folk/rock.
Podobnie jak w poprzednich latach nasza wspólna zabawa odbyła się dzięki dodatkowym środkom sponsorów i darczyńców, którym należą się jak zwykle wielkie
podziękowania. Są to:
Sponsor dnia - Trasko Invest. Sponsor złoty: WWŻ PROFI, Sponsor srebrny:
MULTISERVIS, Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Rojów - Elżbieta Frankowska-Motyl, Wodociągi Ostrzeszowskie, Hotel - Restauracja DWOREK, Mayr Polska,
ADECO, EKO-REGION, IZO EKO CENTRUM, GUMAR.
Ponadto imprezę sponsorowali: POLLENA Ostrzeszów, AQUATOR, HEDEM Małgorzata Łaszewska, Przedsiębiorstwo Budowlane Wawrzyniak, AWIKO - Witold
Rychlak, AWILLA - Julian Bochyński.
Dziękuję mediom, które objęły patronat nad Dniami Ziemi Ostrzeszowskiej 2017.
Dziękuję Burmistrzowi MiG Ostrzeszów Panu Mariuszowi Witkowi oraz Staroście
Panu Lechowi Janickiemu za pomoc w organizacji imprezy.
Dziękuję służbom porządkowym i medycznym, policji, straży miejskiej, strażakom z OSP Ostrzeszów, pracownikom Ostrzeszowskiego Centrum Kultury oraz
wszystkim, którzy jak zwykle stawili się pod ostrzeszowską basztą, aby wspólnie
świętować i się bawić.
W imieniu organizatora
Artur Derewiecki
dyrektor OCK

ale nie mnie to oceniaü, a „hejterzy”
zawsze siĊ znajdą.
Skąd to siĊ bierze? Dlaczego
niektórzy wstydzą siĊ
nawet przyznaü do
muzyki disco polo,
choü teĪ siĊ przy
niej bawią?
- JeĞli ktoĞ czegoĞ
nie lubi, to okej, ale jeĞli
nas opluwają… Jestem
juĪ zmĊczony káóceniem
siĊ z tymi ludĨmi, wyjaĞnianiem… DziĞ juĪ
maáo mnie to obchodzi,
mam 47 lat, moi synowie mają 27 i 25 lat - czy
ja bĊdĊ sáuchaá gówniarza, który ma 18 lat albo
20 i bĊdzie mi mówiá, Īe jestem idiotą,
bo wykonujĊ taką a nie inną muzykĊ?
Nie bĊdĊ siĊ z nimi káóciá.
Przez te kilkadziesiąt lat „Boys”
wylansowaá mnóstwo przebojów,
spytam jednak o piosenki, które są
panu szczególnie bliskie.
- Jestem typem romantyka, lubiĊ ballady, czyli wolne numery i to
wáaĞnie te piosenki najbardziej mi siĊ
podobają. Nie zawsze gra siĊ je na
koncertach, tam obowiązują trochĊ
inne zasady, jest tempo, dynamika.
MoĪe wáaĞnie dlatego bliĪsze mi są
te spokojne utwory.
Sáyszaáem, Īe szykuje siĊ duet
z Shazzą - królową disco polo,
w którym bĊdziecie Ğpiewaü jeden
z pierwszych przebojów tego nurtu
„Mydeáko Fa”.
- Nie wierzcie wszystkiemu, co piszą w gazetach i w Internecie. Z Shazzą znamy siĊ od wielu lat i prawdą jest,
Īe nagraliĞmy wspólnie tĊ piosenkĊ,
którą otwieraliĞmy jubileuszową galĊ
przygotowaną przez telewizjĊ na 25-lecie disco polo. A jakie bĊdą dalsze
losy tego przeboju, trudno powiedzieü.
DziĊki za te kilka chwil rozmowy.
K. Juszczak
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Wycieczka ostrzeszowskich
emerytów z Koáa nr 1
W nocy z 11 na 12 czerwca
40-osobowa grupa emerytów i osób
zaprzyjaĨnionych udaáa siĊ z biurem
podróĪy „GrzeĞ” na 3-dniową wycieczkĊ. Pierwszy przystanek to Pochylnia
Buczyniec Kanaáu Elbląskiego.
Kanaá Elbląski to jedyne miejsce
na Ğwiecie, gdzie statki páyną „na sucho”, po... trawie. Jak pociągi suną po
szynach, na stalowych platformach.
Kanaá, áączący OstródĊ z Elblągiem,
a wáaĞciwie Jezioro DrwĊckie i Druzno,
to unikat na skalĊ Ğwiatową. Pierwszy
jego odcinek oddano do uĪytku w 1860
roku, a zaprojektowaá go holenderski
inĪynier Georg Steenke z Królewca.
W czasie 4,5-godzinnego rejsu podziwialiĞmy to wrĊcz genialne rozwiązanie XIX-wiecznej myĞli inĪynieryjnej
oraz wspaniaáą dziką przyrodĊ. Przy
brzegach kanaáu stare drzewa: buki,
brzozy, olchy, graby, w szuwarach
liczne ptactwo, w wodzie kwitnące
grąĪele, grzybienie biaáe, rdesty, kosaüce Īóáte itp.
PóĨniej udaliĞmy siĊ na WyspĊ
Sobieszewską do hotelu „Fala” na
obiadokolacjĊ, potem jeszcze krótki
spacer po plaĪy i odpoczynek.
Drugiego dnia zwiedzaliĞmy
z przewodnikiem GdaĔsk. WĊdrowaliĞmy promenadą portową, gdzie nad
Motáawą wznosi siĊ charakterystyczna
sylwetka zrekonstruowanej Bramy
Szerokiej z ĩurawiem, XV-wiecznym
dĨwigiem portowym, a który obecnie
urósá do symbolu miasta. Spacerując Drogą Królewską podziwialiĞmy
malownicze kamieniczki. ZwiedziliĞmy równieĪ bazylikĊ Mariacką, która
jest najwiĊkszą ceglaną Ğwiątynią na
Ğwiecie. MoĪe ona pomieĞciü 25 tysiĊcy osób. Gotyckie wnĊtrze, sáynące
z przepiĊknych sklepieĔ - sieciowe
w nawie gáównej i krysztaáowe w nawach bocznych - jest oĞwietlone przez
37 olbrzymich ostroáukowych okien,
z których najwiĊksze, ozdobione witraĪem, ma 127m². Najoryginalniejszym
elementem wyposaĪenia jest 13m
zegar astronomiczny - dzieáo Hansa
Düringera z 1470 r. Zegar, oprócz
godzin, pokazuje dni, miesiące, lata,
a takĪe ĞwiĊta kalendarzowe i fazy
ksiĊĪyca. Jego górna czĊĞü to teatr

¿gur; moĪna
zobaczyü scenĊ zwiastowania, pokáon
trzech króli,
pochód apostoáów oraz
Adama i EwĊ
wydzwaniających godziny.
Kolejny
przystanek to
bazylika Archikatedralna w Oliwie,
dawny koĞcióá
opactwa Cystersów, który
jest najdáuĪszą (107m)
Ğwiątynią
w Polsce. Choü najstarsze partie murów pochodzą z czasów romaĔskich,
koĞcióá ma bryáĊ gotycką, a wyposaĪenie gáównie barokowe. Za najcenniejszy element uznaje siĊ organy
z lat 1763-1793 z niezwykle bogato
rzeĨbionym prospektem. MieliĞmy
okazjĊ sáuchaü piĊknego koncertu organowego.
Jeszcze lekcja historii przy pomniku ObroĔców WybrzeĪa na Westerplatte i powrót do hotelu.
Trzeciego dnia udaliĞmy siĊ do
Sopotu, gdzie oprócz kąpieli morskich
proponowane są teĪ borowinowe i solankowe. SpacerowaliĞmy po obecnie
najdáuĪszym nad Baátykiem (512m)
molo. UwagĊ zwraca potĊĪna i okazaáa
bryáa Grand Hotelu, wzniesionego
w latach 1924-1927. KiedyĞ znajdowaáo siĊ w nim sáynne kasyno gry. W tym
mieĞcie, które nie posiada przemysáu,
ogromną rolĊ odgrywają instytucje
kulturalne: Opera LeĞna, Filharmonia
Kameralna, dwie sceny teatralne, pawilony wystawowe i galerie.
Kolejny przystanek w TrójmieĞcie
to Gdynia i jej turystyczne serce, czyli
molo poáudniowe. Pierwsze, co rzuca
siĊ w oczy, to Sea Towers - skáadający
siĊ z dwóch wieĪ najwyĪszy budynek
mieszkalny w kraju (140m, 36 piĊter),
poáoĪony zaledwie 12m od morza.
Atrakcją Gdyni są udostĊpnione do

Jan ChowaĔski
na rolkach
lk h i rowerze

Czy moĪna na wáasnych nogach
pokonaü maraton (42,195km) w czasie
poniĪej 2 godzin? Okazuje siĊ, Īe tak,
pod warunkiem, Īe do stóp bĊdzie siĊ
miaáo przypiĊte np. áyĪworolki. Tego wáaĞnie dokonaá Janek ChowaĔski, który po
przejĞciu na emeryturĊ jeszcze bardziej
uaktywniá siĊ sportowo. CzĊsto wystĊpuje w imprezach biegowych, zimą na
nartach startuje w Biegu Piastów, jeĨdzi
w wyĞcigach rowerowych, a 26 czerwca wystartowaá w X Skate Maratonie
Borów DolnoĞląskich w Osiecznicy.
Dla Janka byá to czwarty maraton na
rolkach - ukoĔczyá go na 101. miejscu
z rekordowym wynikiem 1:54,24 godz.
WyĞcigi na rolkach to doĞü elitarny
sport, startuje w nim wielu byáych áyĪwiarzy szybkich, wiĊc walczyü z nimi
nieáatwo. Jazda na rolkach staje siĊ

coraz bardziej popularna wĞród dzieci
i máodzieĪy, nasz zawodnik apeluje do
nich, by zawsze pamiĊtali o bezpiecznej
jeĨdzie i nigdy nie ruszali bez kasku
czy nakolanników.
TydzieĔ wczeĞniej Jan ChowaĔski
wystartowaá w wyĞcigu kolarskim, byá
to III Klasyk Skalmierzycki. 80 kilometrów pokonaá w 2 godz.17 min (Ğrednia
prĊdkoĞü - 35km/godz.). Nagrodą byáo
zwyciĊstwo w swej kategorii wiekowej.
Na czwartym miejscu w tej samej kategorii wiekowej sklasy¿kowany zostaá
inny ostrzeszowianin, Zbigniew Kajser.
Janek jest najlepszym przykáadem,
Īe nawet mając skoĔczone 50 lat, moĪna byü wszechstronnym sportowcem.
Gratulujemy!
W.J.

zwiedzania: niszczyciel „ORP Báyskawica” - jedyny ocalaáy przedwojenny
polski okrĊt, oraz „Dar Pomorza” który zwiedzaliĞmy - trzymasztowy
Īaglowiec szkoleniowy z 1909 roku
zakupiony przez spoáeczeĔstwo Pomo-

Podobnie jak w latach ubiegáych
czekamy na wakacyjne kartki od naszych czytelników - urlopowiczów.

rza w 1929 roku dla szkoáy morskiej.
Przy molo cumowaáy równieĪ „Zawisza
Czarny” oraz „Dar MáodzieĪy”. SpacerowaliĞmy równieĪ gdyĔską plaĪą
i nabrzeĪem portu jachtowego.

Mogą to byü kartki tradycyjne lub pozdrowienia wysáane drogą mailową -

Pozdrowienia z przepięknego Mrzeżyna i okolic dla czytelników i redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
śle Maria i Leszek

Wycieczka byáa bardzo udana.
Dopisaáa pogoda, nocowaliĞmy w piĊknym oĞrodku poáoĪonym wĞród lasów,
podziwialiĞmy wspaniaáą polską przyrodĊ i ciekawe zabytki.
M.R.
mile widziana wakacyjna fotogra¿a do
zamieszczenia w „Czasie”.
W paĨdzierniku wĞród uczestników
tej zabawy rozlosujemy nagrody.
Udanych wakacji!
redakcja

Pozdrowienia z Niechorza
ślą Marta, Kuba, Zuzia i Maja

Morawin najlepszy!
2 lipca na stadionie
w Doruchowie odbyáy siĊ
gminne zawody sportowo-poĪarnicze. Do rywalizacji przystąpiáo 11
zespoáów OSP, w tym
trzy druĪyny máodzieĪowe. O sukcesie mogą
mówiü straĪacy z Morawina, którzy zwyciĊsko
wyszli z rywalizacji druĪyn mĊskich i máodzieĪowych-cháopiĊcych.
MĊĪczyĨni okazali siĊ
lepsi tylko o jeden punkt
od druhów z OSP Przytocznica. ZwyciĊstwa
odniosáy teĪ dziewczĊta

z MDP Doruchów i oldboje z OSP Doruchów, lecz byáy to jedyne zespoáy
startujące w tych kategoriach.
K.J.

WYNIKI ZAWODÓW
Grupa mĊska (pow. 16 lat)
1. OSP MORAWIN - 115 pkt.

2. OSP Przytocznica - 116 pkt.
3. OSP Plugawice - 122 pkt.
4. OSP Tokarzew - 124 pkt.
5. OSP Torzeniec - 148 pkt.
DruĪyny OSP Doruchów i OSP GodziĊtowy zostaáy zdyskwali¿kowane
z powodu nieukoĔczenia zadania.

Grupa mĊska - oldboy
1. OSP Doruchów - 141 pkt.
MáodzieĪowe DruĪyny PoĪarnicze
DziewczĊta (do lat 16)
1. MDP Doruchów
Cháopcy (do lat 16)
1. MDP Morawin
2. MDP GodziĊtowy
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50 LAT, A NAWET DàUĩEJ…
ZàOTE GODY MAàĩEēSKIE
29 czerwca 2017r. w restauracji
„Jantar” w Kobylej Górze odbyáo siĊ
uroczyste spotkanie dziewiĊciu par,
obchodzących záote gody.
Kierownik UrzĊdu Stanu Cywilnego
w Kobylej Górze Anna Rybak powitaáa
Jubilatów sáowami:
- Mija 50 lat od chwili, gdy związaliĞcie siĊ wĊzáem maáĪeĔskim, przyrzekając sobie dozgonną miáoĞü i wiarĊ,
szacunek i przyjaĨĔ… Przyrzeczenia
tego dotrzymaliĞcie mimo wielu záoĪonych zdarzeĔ losowych. Na pewno
w ciągu tych dáugich lat przeĪyliĞcie
wiele dni radosnych i piĊknych. Byáo teĪ,
moĪe i wiĊcej, dni smutnych, przykrych,
a nawet tragicznych. Wszystkie te przeĪycia - radoĞci i smutki, troski i obowiązki związaáy Was jeszcze bardziej… „Nie
wystarczy pokochaü, trzeba jeszcze
umieü wziąü tĊ miáoĞü w rĊce i przenieĞü ją przez caáe Īycie”. MyĞlĊ, Īe
są PaĔstwo najlepszym przykáadem
i dowodem na prawdziwoĞü tych sáów.
Do ĪyczeĔ dla dostojnych Jubilatów
doáączyá równieĪ gospodarz gminy Kobyla Góra Wiesáaw Berski.
- Cieszymy siĊ, Īe tak licznie w tym
roku moĪemy siĊ spotkaü. To naprawdĊ
budujące, Īe po piĊüdziesiĊciu latach
maáĪeĔstwa nadal paĔstwo chcecie
przyjĞü, spotkaü siĊ z nami. Serdecznie
paĔstwu gratulujĊ. Chciaábym, abyĞcie
ten dobry nastrój i wáaĞciwe nastawienie
do wspólnego poĪycia przekazywali
máodemu pokoleniu, bo róĪnie to dzisiaj
bywa. To naprawdĊ budujące, Īe piĊüdziesiąt lat i wiĊcej przeĪyliĞcie wspólnie
i szczĊĞliwie. Serdecznie gratulujĊ i ĪyczĊ jeszcze wielu lat spĊdzonych razem.
W dowód szczególnego uznania dla
trwaáoĞci i nierozerwalnoĞci maáĪeĔstwa
i rodziny Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Duda uhonorowaá medalami „Za Dáugoletnie PoĪycie MaáĪeĔskie” pary z terenu gminy Kobyla.
Aktu dekoracji dokonaá wójt W. Bierski, natomiast kwiaty wrĊczyá jubilatom
Andrzej Jakóbczak - przewodniczący
Rady Gminy.
•
•
•
•

•

Marianna i Józef Parzonkowie
z Mąkoszyc
• Maria i Czesáaw Skuzowie z Mąkoszyc
• Krystyna i Feliks Walczakowie
z Mąkoszyc
• àucja i Jerzy ĝwiatlakowie z Mąkoszyc
• Irena i Ignacy Piórkowie z Ignacowa
Dwie ostatnie pary nie mogáy osobiĞcie dotrzeü na uroczystoĞü.
Na spotkanie zaproszone zostaáy
takĪe pary, które przez Īycie idą wspólnie jeszcze dáuĪej i obchodzą swoje 55
- szmaragdowe - oraz 60 - diamentowe
gody maáĪeĔskie.

Jubileusz 60-lecia zawarcia
związku maáĪeĔskiego obchodzili paĔstwo:
• Natalia i Henryk Hodyjasowie z Kobylej Góry

•

Helena i Mieczysáaw Zwiernikowie z Kobylej Góry, którzy, niestety,
nie mogli przybyü na uroczystoĞü,
dlatego wójt udaá siĊ do nich z Īyczeniami.

Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy, drobne upominki. Wszyscy
zgromadzeni odĞpiewali uroczyste „Sto
lat” i wznieĞli toast za zdrowie ĞwiĊtujących par. Uroczyste spotkanie
tradycyjnie uĞwietniá wystĊp zespoáu
„Kobylogórzanie”. Przy kawie maáĪon-
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kowie dzielili siĊ swoimi receptami na
udany związek i wspominali przeĪyte
wspólnie lata.
www.kobylagora.pl

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”
życzy Państwu - Jubilatom zdrowia, pogody ducha, wzajemnej
miłości i wielu jeszcze
pięknych, spędzonych
razem lat.

Jubileusz 55-lecia zawarcia
związku maáĪeĔskiego obchodzili paĔstwo:
• Walentyna i Mieczysáaw Janiakowie
z Kobylej Góry
• Ewa i Edward Klasáowie z Ligoty
• Krystyna i Edward Noculakowie
z Pisarzowic
• Jadwiga i Wincenty Pawlakowie
z Parzynowa
• Lucyna i Jan Fusowie z Mąkoszyc

Medale otrzymali paĔstwo:
Henryka i Bronisáaw Doktorowie
z Mąkoszyc
Maria i Jerzy Gzikowie z Bierzowa
Barbara i Jerzy Janiakowie z Mąkoszyc
Maria i Czesáaw Michalakowie
z Bierzowa

Dzień, który przynosi nowe życie, może być niezwykły, tak jak niezwykłe może być życie, które przychodzi każdego dnia.
Małgorzata Stolarska

Mich
Michalina
ichalina - córeczka paĕstwa Maâgo
Maâgorzaty
rzaty Mirowskiej i Pawâa
rz
Walczaka z Kċpna, ur. 3.07.2017r., waga 3920g
Laura - córeczka paĕstwa Anny i Krzysztofa Nawrockich
z Wieruszowa, ur. 30.06.2017r., waga 3320g
Alan - synek paĕstwa Natalii i Radosâawa Góreckich z Myjomic,
ur. 02.07.2017r., waga 3640g

Olaf - synek p
paĕstwa Eweliny i Damiana Mosiów z Wys
Wyszanowa,
sszanowa
ur. 1.07.2017r., waga 3050g
Jowita - córeczka paĕstwa Iwony i Pawâa Piórków z ZajĆczek,
ur. 1.07.2017r., waga 3420g
Synek paĕstwa Angeliki i áukasza Janickich z Kraszewic,
ur. 4.07.2017r., waga 3540g

Synek paĕstwa Magdalen
Magdaleny
ny i Sebastiana Sumielewskich
skich
z Ostrzeszowa, ur. 4.07.2017r., waga 3500g
Michalina - córeczka paĕstwa Kamili Gomóâki i Kamila Matylka
z Niwek Kraszowskich, ur. 6.07.2017r., waga 3490g
Helenka - córeczka paĕstwa Agaty i Karola Marczaków
z Ostrzeszowa, ur. 6.07.2017r., waga 2890g

