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KOLEJNY MàODY CZàOWIEK STRACIà ĩYCIE NA DRODZE
fot. R. Pala

Mimo wysiáków podejmowanych
przez lekarzy nie udaáo siĊ uratowaü
motocyklisty, rannego w wypadku w Rogaszycach.
W sobotnie przedpoáudnie 23-letni
mieszkaniec tej miejscowoĞci zmará
w kaliskim szpitalu.
Do tragicznego zdarzenia doszáo 15
lipca, ok. godz. 8.30 na krajowej „11”.
W pobliĪu jednego z komisów samochodowych zderzyáy siĊ dwa pojazdy - ciĊĪarowy man z naczepą oraz motocykl marki
Honda. 23-letni mieszkaniec Rogaszyc,
który jechaá swym motocyklem w kierunku
Ostrzeszowa, w wypadku odniósá powaĪne
obraĪenia, jego stan byá krytyczny. DziĊki szybkiej
akcji reanimacyjnej straĪaków, odzyskaá funkcje
Īyciowe. Na miejsce przyleciaá Ğmigáowiec LPR,
ale poniewaĪ ulegá awarii (konieczna byáa pomoc

serwisu), 23-latek zostaá przewieziony do szpitala w Kaliszu karetką. Tam o jego Īycie lekarze
walczyli jeszcze przez dwie godziny. Niestety,
nie udaáo siĊ...

UKRAINIEC TEN OBCY…

Na razie nie wiadomo, co byáo przyczyną
wypadku - policja nie chce podawaü szczegóáów.
- Obecnie prowadzone są czynnoĞci wyjaĞniające - mówi Magdalena HaĔdziuk z KPP
w Ostrzeszowie.

Grabów nad Prosną

ĝMIGàOWIEC PRZYLECIAà PO KAJAKARZA
24-letni mieszkaniec Wysocka Maáego zostaá uĪądlony przez osĊ podczas spáywu kajakowego w okolicach
Grabowa. Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna byá uczulony na
jad owadów. Na miejsce przyleciaá Ğmigáowiec LPR.
24-latek páywaá po ProĞnie z grupą znajomych. Po
uĪądleniu doznaá wstrząsu ana¿laktycznego (typowe objawy to utrudnione oddychanie, osáabienie, zawroty gáowy).
Konieczna byáa natychmiastowa pomoc.
MĊĪczyznĊ zabrano Ğmigáowcem do ostrowskiego szpitala. Tam podano mu leki przeciwuczuleniowe i przeciwhistaminowe, dziĊki czemu szybko zacząá dochodziü do siebie.
Jak pomóc osobie uĪądlonej,
a zarazem uczulonej na jad owadów?
Oprócz wezwania pomocy medycznej, naleĪy poáoĪyü
poszkodowanego i unieĞü jego nogi. W miarĊ moĪliwoĞci
przyáoĪyü coĞ zimnego w miejsce uĪądlenia. Gdy owad
wstrzyknąá jad w koĔczynĊ, naleĪy ją unieĞü powyĪej linii

Niedawno przyszedá do redakcji
czytelnik, przekazując nam dwa ¿lmiki nagrane „ukrytą kamerą”. Widaü
na nich pracĊ ochroniarzy, a chodzi
gáównie o to, jak potraktowany zostaá
„ten obcy”.
Jest noc z 14 na 15 czerwca. Pijany, dobrze zbudowany mĊĪczyzna
opiera siĊ o metalowy páotek odgradzający go od hotelu, w którym mieszka.
CoĞ po rosyjsku lub ukraiĔsku táumaczy ochroniarzom, którzy nie chcą go
wpuĞciü do domu. Sáowo „dom” jest
tu o tyle zasadne, Īe zatrzymywany,
najprawdopodobniej Ukrainiec, zmierza
do mieszkania, które dla niego i innych
pracowników zza wschodniej granicy,
wynajmuje ¿rma, dla której pracują.
Máody ochroniarz wyciąga w stronĊ
UkraiĔca rĊkĊ z alkomatem - Īąda, by
tamten dmuchaá w urządzenie. Obcokrajowiec upiera siĊ, Īe nie, Īe nie

bĊdzie. Mimo to humor nie opuszcza
pracowników ochrony - porozumiewawczo uĞmiechają siĊ do siebie. Ochroniarz trzymający alkomat pokazuje na
trzeciego z nich, mówiąc, Īe to policjant.
- Zaraz mandat ci wlepi - mówi.
Ukrainiec nie przejmuje siĊ tymi
„pogróĪkami”, wdaje siĊ w dyskusjĊ,
coĞ gestykuluje… Zdaje siĊ sugerowaü, Īe gdyby jechaá samochodem, to
mógáby mandat otrzymaü, ale nie, gdy
przyszedá tu pieszo.
InicjatywĊ przejmuje najstarszy
z ochroniarzy, robiący dotąd za „policjanta”. Teraz on nakáania UkraiĔca do
dmuchania. Ten jednak, coraz bardziej
poirytowany, podniesionym gáosem domaga siĊ, by go wpuszczono. Sáychaü
przekleĔstwa, które w kaĪdym jĊzyku
brzmią tak samo.
DokoĔczenie na str. 4.

39-letni mieszkaniec Burki Klonowskiej, który kierowaá ciĊĪarówką, nie odniósá wiĊkszych
obraĪeĔ.
A. à.

serca i zastosowaü opaskĊ uciskową, zmniejszającą przepáyw krwi.
Osoby uczulone zawsze powinny mieü przy sobie leki
odczulające, by, w razie potrzeby, natychmiast je zaĪyü.
A. à.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

CO Z OBELISKIEM
W DORUCHOWIE?
Szanowna Redakcjo,
chciaáabym, abyĞcie zgáĊbili PaĔstwo temat pomnika, który ma powstaü
w Doruchowie przy ul. Sportowej, naprzeciwko Szkoáy Podstawowej i Gimnazjum (miĊdzy OĞrodkiem Zdrowia
a GOK-iem) - pisze w liĞcie do redakcji
jedna z naszych czytelniczek. - Obelisk
ma upamiĊtniaü PowstaĔców Wlkp.,
a kwota, którą trzeba na niego wydaü,
to 40.000 zá. Ciekawa jestem, czy
mieszkaĔcy Doruchowa wiedzą, ile ma
ten obelisk kosztowaü i czy faktycznie
miejsce wybrane przez radnych jest
adekwatne do tego typu budowli? - pyta
mieszkanka gm. Doruchów.

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

O wypowiedĨ w tej sprawie poprosiliĞmy wójta Doruchowa, Józefa
Wilkosza.
- Owszem sugerowaliĞmy, Īeby
obelisk powstaá miĊdzy oĞrodkiem
zdrowia a GOK, jednak po spotkaniu
z historykami, przedstawicielami kombatantów zrezygnowaliĞmy z tego pomysáu. DoszliĞmy do wniosku, Īe obelisk
trzeba usytuowaü w bardziej widocznym

Serdeczne podziċkowania

dla Rodziny, Przyjacióâ, Kolegów i SĆsiadów
oraz dla Zespoâu Szkóâ Zawodowych
za wsparcie i uczestniczenie w uroczystoğciach pogrzebowych
mojego mċīa i taty

ğp. Jó
Józefa
f G
Gomóâki
ó
skâada
īona z synem

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

ze ćmiercið bliskiego,
ze zdradð, z chorobð,
z niećmiaãoćcið, z lõkiem,
z brakiem motywacji,
z nadmiernð ulegãoćcið,
z poczuciem osamotnienia,
itp. zgáoszenia po 18:00
tel. 661 423 221

miejscu. Radni podjĊli stosowną uchwaáĊ, zabezpieczyliĞmy Ğrodki w budĪecie.
UwaĪam, Īe jest to waĪniejszy temat
aniĪeli wszystkie inne. Pomysá „kieákowaá” juĪ od wielu lat. Zawsze jednak
brakowaáo nam Ğrodków. Teraz jest doskonaáa okazja - setna rocznica to dobry
termin, Īeby coĞ takiego zrobiü. Tym
bardziej Īe w Doruchowie nie mamy
miejsca, gdzie podczas uroczystoĞci
paĔstwowych moĪemy záoĪyü kwiaty.
Skáadamy je tylko na cmentarzu i przy
kaplicy puákownika Thiela. MyĞlĊ, Īe taki
obelisk jest potrzebny - powiedziaá wójt.
Podczas minionej sesji padáa propozycja, aby obelisk postawiü w rejonie skrzyĪowania ul. Kaliskiej z ul.
PowstaĔców Wielkopolskich. Pomnik
ma upamiĊtniaü nie tylko powstaĔców,
a wszystkich walczących o Rzeczpospolitą.
A. à.

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
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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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PRZYJAZNY
URZĉDNIK
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrzeszowie nie przyjmuje interesantów we wtorki, poniewaĪ jest
to dzieĔ pracy w terenie, a urzĊdnicy,
którzy nie wyjeĪdĪają, porządkują wtedy
dokumenty. Zdarza siĊ jednak, Īe jakiĞ
interesant, nie wiedząc o tym, wáaĞnie
we wtorek wybiera siĊ do urzĊdu, by
zaáatwiü swoje sprawy. To zdarzyáo siĊ
równieĪ mnie. I kiedy wydawaáo siĊ,
Īe juĪ nic nie wskóram, spotkaáa mnie
miáa niespodzianka.

UrzĊdniczka nie tylko mnie nie
„przepĊdziáa”, jak to siĊ niestety czĊsto
zdarza w rozmaitych urzĊdach, ale ze
spokojem wysáuchaáa i pomogáa w zaáatwieniu sprawy, informując jednoczeĞnie, Īeby jednak w przyszáoĞci nie
przychodziü do biura we wtorki. Pani
GraĪyna z Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego jest przykáadem
przyjaznego urzĊdnika i odbudowuje
nadszarpniĊtą przez minione lata opiniĊ
o urzĊdach i instytucjach paĔstwowych.

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO TRÓJMIASTA (GDAēSK, GDYNIA,
SOPOT)
SOBOTA, 29 LIPCA BR.

KOSZT 120 Zà

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO WARSZAWY (GRÓB
bá. ks. POPIEàUSZKI, CMENTARZ
POWĄZKOWSKI, MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO, àAZIENKI,
STARE MIASTO)
SOBOTA, 5 SIERPNIA BR.

KOSZT 120 Zà
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW, KS. LESZEK WOJTASIK
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

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

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 - od 17.07 do 23.07, tel. 730-00-76
„W Rynku” od 24.07 do 30.07, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
Papierosy bez akcyzy
Byá pijany i jechaá rowerem,
a oprócz tego wiózá ze sobą 30 paczek papierosów bez akcyzy. Mowa
o 41-letnim mieszkaĔcu Ostrzeszowa, którego 12 lipca na ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie zatrzymali
policjanci.
Od mĊĪczyzny czuü byáo silną woĔ
alkoholu, dlatego od razu poddano go
badaniu. 41-latek miaá w wydychanym
powietrzu ponad 2 promile.
Policjanci skontrolowali równieĪ
bagaĪ mĊĪczyzny - znajdowaáo siĊ
w nim 30 paczek papierosów z napisem „Marlboro”. Nie miaáy one polskich
znaków akcyzy skarbowej.
Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze ustalili, skąd pochodziáy
papierosy. Okazaáo siĊ, Īe sprzedaáa
je 60-letnia mieszkanka Ostrzeszowa - w jej domu znaleziono 180 paczek
papierosów róĪnych marek, równieĪ
bez polskich znaków akcyzy.
41-latek odpowie za kierowanie
rowerem w stanie nietrzeĨwoĞci. Za
posiadanie papierosów bez akcyzy
zarówno jemu, jak i kobiecie grozi kara
grzywny.

Stracili prawo jazdy
11 lipca nie byá szczĊĞliwy dla
piĊciu kierowców, którzy „pozbyli
siĊ” prawa jazdy za przekroczenie
prĊdkoĞci w terenie zabudowanym.
I tak:
- w Rojowie 39-letni mieszkaniec
Rzetni, kierując citroenem, przekroczyá
prĊdkoĞü o 45km/h; mĊĪczyzna kierowaá samochodem po spoĪyciu alkoholu
(0,12mg/l);

- w Ligocie peugeotem 307 za
szybko o 65km/h jechaá 44-letni mieszkaniec Rybina;
- W TorzeĔcu kierowca mercedesa
(20-letni mieszkaniec WĊglewic) pĊdziá
z prĊdkoĞcią 115km/h; w tej miejscowoĞci z prĊdkoĞcią przesadziá równieĪ
43-latek z Warszawy, który na liczniku
vw passata miaá 124km/h;
- w Przytocznicy 38-letni mieszkaniec Biskupic Zabarycznych, jadąc
oplem vectrą, przekroczyá prĊdkoĞü
o 64km/h.

Podsumowanie akcji
„PrĊdkoĞü”
Od 14 do 16 lipca policjanci
z KPP w Ostrzeszowie po raz kolejny
przeprowadzili na drogach naszego
powiatu akcjĊ „PrĊdkoĞü”.
Funkcjonariusze skontrolowali
117 pojazdów. AĪ 84 kierowców przekroczyáo dozwoloną prĊdkoĞü. StróĪe
prawa naáoĪyli 74 mandaty i zatrzymali
7 praw jazdy.

Záodziej roweru w rĊkach
policji
14 lipca do KPP w Ostrzeszowie
zgáosiáa siĊ kobieta, która poinformowaáa policjantów o kradzieĪy jej roweru,
do której doszáo w pobliĪu Galerii Borek
w Ostrzeszowie.
Funkcjonariusze ustalili toĪsamoĞü
sprawcy - okazaá siĊ nim 44-letni mieszkaniec Grabowa. MĊĪczyzna zostaá
zatrzymany. Przyznaá siĊ, Īe sprzedaá
rower w jednym z lombardów.
JednoĞlad o wartoĞci 1200 záotych
zwrócono wáaĞcicielce.

ODPOWIE PRZED SĄDEM
ZA ĝMIERû ĩONY
SzeĞü miesiĊcy wiĊzienia w zawieszeniu oraz roczny zakaz prowadzenia pojazdów - to kara, jaką
zaproponowaá prokurator dla 62-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa, za
spowodowanie wypadku, w wyniku
którego zginĊáa Īona mĊĪczyzny.
Wedáug Ğledczych, mieszkaniec
Ostrzeszowa naruszyá zasady bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym.
Przypomnijmy. 3 lutego na krajowej „11” w Cielczy pod Jarocinem
doszáo do zderzenia dwóch samochodów - peugeota 207 oraz ciĊĪarowego dafa.
Peugeotem jechaáa rodzina
z Ostrzeszowa - mąĪ, Īona i syn.
Kobieta poniosáa Ğmierü na miejscu,
a mĊĪczyĨni odnieĞli obraĪenia.
Jak ustalili policjanci, sprawcą
wypadku byá 62-letni mieszkaniec

Ostrzeszowa. MĊĪczyzna próbowaá
wyprzedziü dafa - niestety podczas
tego manewru uderzyá przodem samochodu w bok kabiny ciĊĪarówki.
- Sprawca wypadku w miejscu,
gdzie obowiązuje ograniczenie
prĊdkoĞci do 60km/h, nie zachowaá
szczególnej ostroĪnoĞci i nie dostosowaá prĊdkoĞci do panujących
warunków. Podczas wyprzedzania
straciá panowanie nad autem, wpadá
w poĞlizg i zderzyá siĊ z ciĊĪarówką mówi Marcin Meler, rzecznik prasowy
ostrowskiej prokuratury
Z uwagi na to, Īe sprawca oraz
o¿ara byli maáĪeĔstwem, prokurator wydaá akt oskarĪenia, w którym
proponuje dla sprawcy karĊ szeĞciu
miesiĊcy wiĊzienia w zawieszeniu na
rok oraz roczny zakaz prowadzenia
samochodu.
A. à.

STRAĒ
Skutki ob¿tych opadów
deszczu
10 lipca straĪacy interweniowali
trzy razy, usuwając skutki ulewnego
deszczu - w Ostrzeszowie w budynku
KPP zalane zostaáo pomieszczenie
magazynowe; w Grabowie - mieszkanie
w domu przy ulicy PowstaĔców Wlkp.;
w Ostrzeszowie (aleja Wojska Polskiego) - przejĞcia podziemnego pod DK11.

Osy i szerszenie, jedna
osoba poszkodowana
W minionym tygodniu straĪacy
usunĊli aĪ 7 gniazd os. NajgroĨniejsza sytuacja miaáa miejsce 11 lipca
w Bledzianowie, gdzie osy poĪądliáy
jedną z mieszkanek domu, przy którym
znajdowaáo siĊ gniazdo. Konieczna byáa
pomoc medyczna. Ratownicy udzielili
kobiecie pierwszej pomocy, a nastĊpnie
przewieziono ją do szpitala. Do pozostaáych zdarzeĔ doszáo: 10 lipca we
Wrzosach, 12 lipca w Ostrzeszowie, 15
lipca w GiĪycach, Ostrzeszowie i Tokarzewie oraz 16 lipca w Kobylej Górze.

PoĪar stodoáy
W poniedziaáek, 10 lipca, paliáa siĊ
stodoáa w KsiąĪenicach. StraĪacy podali

Scania & Seat

997

998

2 prądy wody na ognisko poĪaru, a nastĊpnie dogasili palące siĊ pozostaáoĞci.
Caákowitemu spaleniu ulegá tylko jeden
balot sáomy.

Nadáamane konary, poĪar
nieuĪytków
StraĪacy usuwali nadáamane konary, zagraĪające bezpieczeĔstwu ruchu
drogowego: 11 lipca, Kobyla Góra, 13
lipca - Grabów i Bierzów.
14 lipca ugasili poĪar 10 m2 nieuĪytków i suchej trawy w Ligocie.

Spáonąá máyn, budynek
mieszkalny oraz samochód
16 lipca cztery zastĊpy PSP
z Ostrzeszowa pomagaáy w gaszeniu poĪaru w Ostrowie Kaliskim (pow.
kaliski). Niemal caákowicie spaliá siĊ
máyn oraz znajdujący siĊ obok budynek
mieszkalny. Zniszczeniu ulegá równieĪ,
zaparkowany w pobliĪu, samochód ciĊĪarowy. Na szczĊĞcie nie byáo osób
poszkodowanych. WstĊpne straty
oszacowano na okoáo 400 000 záotych.
Przyczyny poĪaru bada kaliska
policja.

14 lipca, krótko po póánocy na ul. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie, w okolicy skrzyĪowania z ul. KoĞciuszki, doszáo
do groĨnie wyglądającej kolizji samochodu ciĊĪarowego marki Scania i osobowego seata. SzczĊĞliwie obyáo siĊ bez o¿ar.
OkolicznoĞci zdarzenia wciąĪ ustala policja.

Potrzebny dĨwig do dĨwigu
Wąska droga
z Pisarzowic do
Sáupi zapewne
daáa siĊ we znaki
kierowcy samojezdnego dĨwigu,
który pokonywaá
tĊ trasĊ we wtorkowe popoáudnie.
Pojazd „záapaá
pobocze”, zjechaá
z niewielkiej skarpy
i zatrzymaá siĊ na
boku w przydroĪnych zaroĞlach.
Do postawienia
auta na koáa potrzebny byá drugi
dĨwig. Nie obyáo
siĊ bez utrudnieĔ,
na szczĊĞcie na
tym odcinku ruch
jest niewielki.

JEST JUĩ OBWODNICA OSTROWA
12 lipca oddano do uĪytku trzynastokilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Na
ten moment ostrowianie, chociaĪ
nie tylko oni, czekali kilka lat. WartoĞü robót budowlanych wyniosáa
prawie 285 milionów záotych. Trasa
jest czĊĞcią drogi ekspresowej S11.
Obwodnica budowana byáa
w dwóch etapach. W 2009 roku ukoĔczony zostaá pierwszy etap budowy,
liczący 6,2km. Pod koniec 2014 roku
przystąpiono do kolejnych prac. Po
niespeána trzech latach inwestycja nareszcie zostaáa zakoĔczona.
Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez
wĊzáy Ostrów Wielkopolski Wschód
i Ostrów Wielkopolski Poáudnie. KomunikacjĊ lokalną zapewniają nowe
drogi dojazdowe, a bezpieczeĔstwo
ruchu - bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 15 obiektów inĪynierskich - podaáa Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

fot. Tomasz Wojtasik/przygodzice.pl
Budowa obwodnicy Ostrowa to
jedna z dziewiĊciu duĪych inwestycji
drogowych, realizowanych w Wielkopolsce przez DDKiA przy udziale Ğrodków
Unii Europejskiej.

§ 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 zmará dwa lata temu,
miaá szóstkĊ dzieci, mama zmaráa
przed tatą. Siostra zamierza w sądzie przeprowadziü postĊpowanie
spadkowe po ojcu. Mam problem,
poniewaĪ rodzeĔstwo straszy mnie,
Īe nic ze spadku mi siĊ nie naleĪy,
bo byáem niedobry dla taty i jestem
niegodny dziedziczenia. Faktycznie w przeszáoĞci miaáem problem
z alkoholem, przez co moje relacje
z rodziną byáy nie najlepsze, ale od
trzech lat nie pijĊ, poza tym przed
Ğmiercią ojca miaáem z nim bardzo
dobre relacje. Czy w takiej sytuacji

mogĊ byü uznany za niegodnego dziedziczenia?
W Ğwietle obowiązujących przepisów spadkobierca moĪe byü uznany
przez sąd za niegodnego dziedziczenia,
jeĪeli: dopuĞciá siĊ umyĞlnie ciĊĪkiego
przestĊpstwa przeciwko spadkodawcy;
podstĊpem lub groĨbą nakáoniá spadkodawcĊ do sporządzenia lub odwoáania
testamentu albo w taki sam sposób
przeszkodziá mu w dokonaniu jednej
z tych czynnoĞci; umyĞlnie ukryá lub
zniszczyá testament spadkodawcy,
podrobiá lub przerobiá jego testament
albo Ğwiadomie skorzystaá z testamentu
przez inną osobĊ podrobionego lub

Teraz i mieszkaĔcy naszego powiatu, omijając Ostrów, szybciej i bezpieczniej dojadą do Kalisza czy Poznania.
A. à.
przerobionego. Spadkobierca niegodny
zostaje wyáączony od dziedziczenia,
tak jakby nie doĪyá otwarcia spadku tj.
chwili Ğmierci spadkodawcy. PodkreĞliü
jednak trzeba, Īe spadkobierca nie
moĪe byü uznany za niegodnego, jeĪeli
spadkodawca mu przebaczyá.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
¾ Obustronny wzór drewna
¾ Nie wymagają malowania
¾ Nie gniją
¾ àatwe w obróbce

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

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

UKRAINIEC TEN OBCY…
DokoĔczenie ze str. 1.
- Uspokój siĊ, cháopie, uspokój siĊ,
czáowieku! - woáa jeden z ochroniarzy.
Sytuacja, która dotąd wyglądaáa na
niegroĨną sprzeczkĊ, staje siĊ dosyü
nerwowa. MĊĪczyzna robi gwaátowny
ruch rĊką w kierunku rozmawiającego przez telefon (byü moĪe z policją)
ochroniarza, jak gdyby chciaá mu
w tej rozmowie przeszkodziü, zaraz
doskakuje trzeci, dotąd stojący trochĊ
z boku ochroniarz i gwaátownym ruchem
przypiera gestykulującego UkraiĔca do
muru. Pomaga mu kolega, chwytając
nieco zdezorientowanego obcokrajowca
za gardáo.
- BĊdziesz spokojny? - sáychaü
napomnienie.
Ochroniarze odpuszczają - uwolniony z ich uĞcisku mĊĪczyzna woáa
z wyrzutem: Wy są Polaki?!
Znowu trwa targowanie:
- Jak dmuchniesz, to ci nic nie napiszemy - zapewnia ochroniarz.

Nagle sytuacja gwaátownie siĊ zmienia - mĊĪczyzna coĞ mówi i gestykuluje,
lewą rĊką trąca jednego z ochroniarzy…
Reakcja jest natychmiastowa - dwaj
pracownicy ochrony chwytają UkraiĔca i szybkim ruchem powalają go na
ziemiĊ. Dzieje siĊ to tak báyskawicznie,
Īe „uziemionemu” mĊĪczyĨnie spada z nogi but. Ochroniarze zakuwają obcokrajowca w kajdanki. Trzeba
przyznaü, Īe akcja zostaje przeprowadzona sprawnie. Inna rzecz, Īe pijany
mĊĪczyzna nie stawia oporu, coĞ tylko
pod nosem narzeka, Īali siĊ…
- BĊdziesz cicho? - sáychaü woáanie
przedstawiciela ¿rmy ochroniarskiej.
Skuty Ukrainiec siedzi na chodniku.
Z jego sáów moĪna wywnioskowaü, Īe
ma Īal do ochroniarzy nie tylko o to,
Īe skuli go w kajdany, lecz Īe wezwali
policjĊ.
- Dlaczego? - pyta.
Upáywa czas - Ukrainiec szamocze
siĊ, przesuwa siedząc, gubi drugi but.

Ferma norek
Chlewo-Przedborów
DuĪa ferma norek leĪąca na pograniczu Przedborowa i Chlewa dziaáa
juĪ ponad rok. To dobry moment, aby
przyjrzeü siĊ, jak funkcjonuje. Korzystając z piĊknej pogody, wybraáem siĊ
tam na rekonesans.
Sielski krajobraz
Przed nami mozaika lasów i pól,
z pojedynczymi domkami wtopionymi
w krajobraz, áanami zbóĪ poprzecinanymi miedzami, z rosnącymi na miedzach
grubymi dĊbami. Obraz jakby Īywcem
przeniesiony z malarstwa epoki romantyzmu. I nagle przed nami wyrasta Ğciana betonowego ogrodzenia.
Wszechobecny fetor wywracający trzewia nie pozostawia záudzeĔ. JesteĞmy
przy fermie norek.
Rys historyczny
„Ojcem” fermy jest burmistrz miasta i gminy w Grabowie nad Prosną.
Wydane przez niego warunki zabudowy, przy braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
pozwoliáy na powstanie tej kontrowersyjnej inwestycji, kontrowersyjnej takĪe
z tego powodu, Īe bene¿cjentem byá
ówczesny radny gminy Grabów i partyjny kolega burmistrza.
Gáówne argumenty, którymi posáugiwaá siĊ pan burmistrz, wydając
wspomnianą decyzjĊ, to stworzenie
warunków do bogacenia siĊ miej-

scowej ludnoĞci, powstanie nowych
miejsc pracy i spore dochody do kasy
Gminy. Wery¿kując te argumenty dziĞ,
okazuje siĊ, Īe ferma jest holenderską wáasnoĞcią, zatrudnieni są tam
UkraiĔcy, którzy mieszkają na terenie
fermy, a dochody gminy z tego tytuáu
są raczej symboliczne.
Jedynym wygranym okazaá siĊ
wiĊc wspomniany radny, który odsprzedaá prawa do fermy holenderskiej
¿rmie. Istnieje takĪe hipoteza, Īe pan
radny byá tylko sáupem podstawionym
po to, aby ominąü obowiązujące prawo,
ale tego niestety nie jesteĞmy w stanie zwery¿kowaü.
Muchy
KtoĞ powie, co tam muchy - są
gorsze problemy. MoĪe i są, ale... Zostaáem zaproszony do rodziny mieszkającej w pobliĪu fermy. Gospodarze
przesympatyczni, kawa i ciastka znakomite, ale rój much, obsiadający
wszystko, byá nie do wytrzymania. Na
szczĊĞcie wiatr wiaá w inną stronĊ, wiĊc
kawa miaáa zapach… kawy.
Muchy to efekt wysokobiaákowych,
gáównie poubojowych, odpadów drobiowych, skarmianych na fermie. Natomiast zapachu rozkáadających siĊ
odpadów, zmieszanego ze specy¿cznym odorem amerykaĔskich norek nie
da siĊ przyrównaü do niczego innego,

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ogáasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaĪ poniĪej wymienionej nieruchomoĞci:

Lp.

Oznaczenie KsiĊgi
Wieczystej

Numer
dziaáki

Powierzchnia
dziaáki w ha

PoáoĪenie nieruchomoĞci

Cena wywoáawcza za dziaáki w zá

1.

KZ1O/00037843/1

1909/2
1910/2
1148/3

0,0091
0,0133
0,0211

Mikstat
ul. Kaliska

23 000,00zá
netto

1. Opis nieruchomoĞci.
1.1. NieruchomoĞci oznaczone numerem ewidencyjnym. 1909/2,1910/2,1148/3
o áącznej powierzchni 0.0435 ha zlokalizowane przy ulicy Kaliskiej, w terenie o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz przemysáowej w sąsiedztwie obiektów ¿rmy AMI.
Stanowią funkcjonalną caáoĞü o ksztaácie zbliĪonym do trapezu. Posiadają dojazd z drogi
utwardzonej asfaltem oraz dostĊp do urządzeĔ infrastruktury technicznej w postaci sieci
energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.
2. Przeznaczenie nieruchomoĞci.
2.1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta
Mikstat, zatwierdzonym uchwaáą nr XXV/164/2002 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 7
lutego 2002 r., zbywane dziaáki zlokalizowane są na ternie oznaczonym 5M - zabudowa
mieszkaniowa z usáugami wbudowanymi.
Przetarg odbĊdzie siĊ w dniu 25.08.2017 r. o godz. 12.00 w pokoju nr 13
UrzĊdu Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedáoĪyü komisji przetargowej dowód
•
toĪsamoĞci i NIP.
•
Wygrywający przetarg wpáaca peáną kwotĊ wartoĞci nieruchomoĞci najpóĨniej 5 dni
przed zawarciem aktu notarialnego.
•
Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji udziela: UMiG Mikstat, ul. Krakowska 17, pok. nr 14,
tel. 62/731 00 43.

Próby rozmowy z ochroniarzami mieszają siĊ z przekleĔstwami.
Po okoáo 10 minutach od chwili zakucia w kajdany przyjeĪdĪa jakiĞ mĊĪczyzna. Wydaje siĊ byü kimĞ waĪnym.
Podchodzi blisko do siedzącego na
ziemi obcokrajowca, zaczyna go o coĞ
wypytywaü. A Īeby tamten wiedziaá, Īe
nie ma Īartów, trąca go nogą na przywitanie. Mijają kolejne minuty daremnych
rozmów. W koĔcu mĊĪczyzna, który niedawno przyjechaá, kaĪe ochroniarzom
postawiü skutego UkraiĔca. Polecenie
wykonują bez problemu i wprowadzają
zatrzymanego do sáuĪbowej budki. Po
chwili mĊĪczyzna wychodzi na zewnątrz
i rozmawia przez telefon. Byü moĪe to
dopiero teraz zostaje powiadomiona
policja. Na tym koĔczy siĊ pierwszy,
22-minutowy ¿lmik.
Drugi, 10-minutowy, rozpoczyna
siĊ od przybycia patrolu policyjnego.
Policjanci wchodzą do stróĪówki, ale
tylko na chwilkĊ, potem wychodzą i przysáuchują siĊ rozmowom, które wewnątrz

prowadzi z zatrzymanym wspomniany
wczeĞniej mĊĪczyzna - widaü, Īe on jest
tu najwaĪniejszy. Na zewnątrz pozostaje
równieĪ trójka ochroniarzy.
DoĞü niespodzianie przy stróĪówce
pojawia siĊ kobieta. Rozmawia z jednym
z policjantów, coĞ táumaczy. Wygląda
na to, Īe zna zatrzymanego i przyszáa
tu w jego sprawie. Najwidoczniej nic
nie wskóraáa - policjanci wchodzą do
stróĪówki i po upáywie 2 minut wyprowadzają mĊĪczyznĊ. Ukrainiec idzie
spokojnie, bez oporu wsiada do czekającej na niego z otwartymi drzwiami
policyjnej „suki”.
Koniec ¿lmu. Ale czy koniec sprawy? Caáe to zajĞcie trudno zinterpretowaü. Trudno zrozumieü, dlaczego
ochrona nie chciaáa wpuĞciü, owszem
pijanego, ale zachowującego siĊ spokojnie UkraiĔca. PrzecieĪ on wracaá
z miasta do swego miejsca zamieszkania, nie do pracy. Dlaczego ochroniarz
kazaá mu dmuchaü w alkomat? Co kogo
obchodzi, czy czáowiek wracający do

to jest coĞ przeciwnego ludzkiej naturze.

polityków. Ale nawet gdyby
uchwalono caákowity zakaz
hodowli tych zwierząt, niewiele
zmieni to sytuacjĊ takich ferm
jak ferma Przedborów - w projekcie jest zapisane, Īe fermy
juĪ istniejące mogą prowadziü
dziaáalnoĞü jeszcze przez wiele lat.

Co dalej?
Na szczeblu krajowym toczy siĊ
obecnie batalia o caákowity zakaz hodowli Zwierząt futerkowych. Poselskie
Koáo Przyjacióá zwierząt przygotowaáo
projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Projekt cieszy siĊ sporym popar-

Roje much uprzykrzają Īycie
okolicznym mieszkaĔcom.
ciem posáów z róĪnych ugrupowaĔ, ale
jest teĪ silne lobby pragnące zachowaü
obecny stan prawny. Lobby to dysponuje „duĪą kasą” i ma wyjątkowe
zdolnoĞci docierania do decyzyjnych

Przedborowska ziemia
Nie ulega najmniejszej wątpliwoĞci,
Īe jakoĞü Īycia ludzi mieszkających
w pobliĪu fermy znacznie siĊ pogorszyáa. Gáównym powodem są wspomniane

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Ostrzeszowie zaprasza rodziców do udziaáu
w wakacyjnym cyklu warsztatów:

„Ksztaátowanie umiejĊtnoĞci
wychowawczych”.
Celem warsztatów jest wsparcie rodziców w budowaniu
dobrych relacji z dzieümi i rozwijanie umiejĊtnoĞci wychowawczych.
Warsztaty obejmują cztery trzygodzinne (16.00-19.00) spotkania
w sierpniu 2017 r. (raz w tygodniu).
Pierwsze spotkanie: 7 sierpnia 2017 r. (poniedziaáek) 16.00-19.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie,
ul. gen. Sikorskiego 19.
Osoba prowadząca: neurologopeda/pedagog Anna Stanisáawska
Osoby zainteresowane udziaáem prosimy o zgáoszenie: telefonicznie 62 732-03-67 lub na adres mailowy: ppp_ostrzeszow@op.pl
do dnia 4 sierpnia 2017r.
Serdecznie zapraszamy.

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

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

19.07.2017
17.11.2010

domu ma 1, 2 czy nawet 4 promile alkoholu? Z początkowych scen ¿lmu wynika
jednoznacznie, Īe ochroniarze chcieli
siĊ tylko podroczyü z cudzoziemcem,
pokazaü swoją wyĪszoĞü. Kiedy jednak te zabawy poszáy za daleko i skuli
mĊĪczyznĊ, trzeba byáo brnąü dalej.
Zapewne wezwani policjanci usáyszeli,
Īe facet siĊ stawiaá, awanturowaá, a do
tego przeklinaá…
Powie ktoĞ, Īe nic takiego siĊ nie
staáo. Akcja doĞü sprawnie przeprowadzona, pewnie jedna z wielu. MoĪe
odtąd nawet ukraiĔski robotnik bĊdzie
mniej popijaá, co mu tylko wyjdzie na
zdrowie, i szerokim áukiem omijaá stróĪów prawa i straĪników, co teĪ mu nie
zaszkodzi. JeĞli wiĊc akceptujemy takie
„akcje”, to odpowiedzmy na dwa pytania:
- Czy mieszkając na osiedlu strzeĪonym i wracając do domu po imprezie,
zgadzamy siĊ, by portier kazaá nam
dmuchaü w alkomat, a jeĞli odmówimy zakáadaá nam kajdanki i wzywaá policjĊ?
- Czy chcemy, aby Polaków pracujących za granicą, np. w Niemczech,
skuwano i odwoĪono do izby wytrzeĨwieĔ, kiedy po pracy naduĪyją alkoholu
i wracają do hotelu? By ich upokarzano,
pozbawiano dumy, dlatego tylko, Īe tam
to oni „są obcy”?
- Wreszcie, czy ochrona ma prawo
kontrolowania w ten sposób kogokolwiek?
MoĪna lubiü albo nie przebywających w Polsce obcokrajowców, ale skoro
tu są i czĊsto wykonują najgorsze prace,
to traktujmy ich po ludzku. To chyba nie
jest Īądanie zbyt wygórowane.
K. Juszczak

muchy, smród i niewidoczne goáym
okiem zagroĪenie epidemiologiczne.
WĞród bakterii, jakie mogą przedostawaü siĊ do wód lub przemieszczaü
siĊ wraz z powietrzem, są: gronkowce,
paáeczki z grupy Coli, streptokoki fekalne, laseczki róĪycy, prątki gruĨlicy,
chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy czy róĪnorakie grzyby i organizmy pasoĪytnicze
(np. tasiemce).
Przeprowadzone ostatnio badania
na terenie gminy Dopiewo - województwo wielkopolskie, wykazaáy bezpoĞredni związek pomiĊdzy sąsiedztwem
duĪej fermy norek a czĊstotliwoĞcią
wystĊpowania powaĪnych dolegliwoĞci
zdrowotnych wĞród okolicznej ludnoĞci.
Przedborów, który przez dziesiątki
lat sáynąá z piĊknych lasów i zdrowego
mikroklimatu, staá siĊ obecnie jednym
z najmniej przyjaznych do Īycia miejsc
w województwie.
Opuszczam Przedborów, zatrzymujĊ samochód, ostatni rzut oka na
okolicĊ. To smutne, co ludzie gotowi
są zrobiü dla pieniĊdzy. Przeciwwagą
dla nich mogą byü ci, co bronią spokoju
ziemi, na której mieszkają. W Przedborowie takich ludzi, niestety, zabrakáo.
Grzegorz Kawaáek
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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

ROWER
+ GRATIS
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PATENT NA BEZPIECZNE WAKACJE
Wa k a c j e t o
szczególny czas,
który kojarzy siĊ
z odpoczynkiem,
beztroską, sáoĔcem i zabawą.
W tym, Īeby wáaĞnie
tak byáo, pomagamy my - PaĔstwowa Inspekcja Sanitarna. A oto kilka

sprawdzonych patentów na bezpieczne wakacje:
1. Aby uniknąü zatruü pokarmowych, zwracaj uwagĊ na to, co jesz.
Przechowuj ĪywnoĞü w higienicznych
warunkach i niskiej temperaturze, utrzymuj czystoĞü, myj owoce i warzywa,
zwracaj uwagĊ na datĊ przydatnoĞci
ĪywnoĞci do spoĪycia.

MoĪe by tak gdzieĞ pojechaü…
Lato coraz czĊĞciej daje o sobie
znaü i mimo kapryĞnej pogody trudno
zapomnieü, Īe wakacje w peáni. Skoro
tak, to moĪe by tak gdzieĞ pojechaü…
Tylko dokąd? W tym wzglĊdzie mieszkaĔcy powiatu ostrzeszowskiego nie
są zbyt oryginalni i najchĊtniej wybierają wypoczynek gdzieĞ nad polskim
morzem. Inne regiony kraju cieszą siĊ
juĪ mniejszym wziĊciem.
Tradycyjnie wraz z nastaniem
lata Polskie Koleje PaĔstwowe wprowadzają nowy rozkáad jazdy, w którym
mamy do wyboru wiĊcej pociągów
do tzw. miejscowoĞci turystycznych.
Podobnie staáo siĊ w tym roku. W
związku z tym warto wymieniü te kilka
kolejowych, bezpoĞrednich poáączeĔ,

wiodących do nadmorskich miejscowoĞci lub miast sáynących z innych
atrakcji. Jednym z takich przykáadów
moĪe byü miejscowoĞü Tarnowskie
Góry, w której znajduje siĊ zabytkowa
kopalnia srebra, wpisana przed tygodniem na listĊ UNESCO. MoĪe warto
i tamto miejsce odwiedziü w czasie
wakacyjnych wojaĪy?
Niestety nie wszĊdzie moĪemy
dojechaü pociągiem bezpoĞrednio.
Jeszcze w ubiegáym roku moĪna byáo
podróĪowaü do MiĊdzyzdrojów i ĝwinoujĞcia, w tym roku dojedziemy juĪ
tylko do Szczecina. Od lat nie ma teĪ
bezpoĞrednich poáączeĔ z Trójmiastem, a szkoda.

Oto wykaz bardziej atrakcyjnych bezpoĞrednich poáączeĔ kolejowych
ze stacji OSTRZESZÓW, z których moĪemy tego lata skorzystaü.
2:07 - KOàOBRZEG (na miejscu 8:33) - przez PoznaĔ Gá. (3:42)

2. Obserwuj prognozy pogody. PamiĊtaj, Īeby dostosowaü swój ubiór, ale
teĪ planowane aktywnoĞci do aktualnej pogody. Ograniczaj czas spĊdzony
w peánym sáoĔcu, stosuj ¿ltry ochronne
i okulary przeciwsáoneczne.
3. Podczas wypoczynku nad wodą
upewnij siĊ, Īe jest to strzeĪone kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do
kąpieli. Czujnie obserwuj osoby kąpiące
siĊ, które są pod Twoją opieką. Powiadom ratownika o kaĪdej sytuacji, która
ciĊ zaniepokoi.
4. Po kaĪdej wycieczce dokáadnie
siĊ obejrzyj i sprawdĨ czy nie masz na
ciele kleszczy. Mogą one przenosiü
groĨną chorobĊ - boreliozĊ. Podczas
spacerów po áąkach, w parku, w lesie chroĔ siĊ, zakáadając np. spodnie
z dáugimi nogawkami i koszulki z dáugim
rĊkawem oraz uĪywaj repelentów.
5. Idąc do klubu, zawsze miej na
oku swoją szklankĊ lub kieliszek. UwaĪaj na nowe narkotyki tzw. „dopalacze”.
Ich skáad i dziaáanie nigdy nie są pewne.
JeĪeli czyjeĞ zachowanie budzi Twoje
podejrzenia - nie wahaj siĊ, reaguj!
6. JeĪeli planujesz wakacje nad
wodą, zajrzyj na nasz serwis kąpieliskowy: www.sk.gis.gov.pl aktualizowany na bieĪąco w sezonie kąpielowym.
Znajdziesz tutaj informacje dotyczące
sezonu kąpielowego, bieĪącej oceny

2:07 - USTKA (na miejscu 9:50) - ten sam pociąg jak wyĪej, z tym Īe na stacji
Biaáogard (7:51) zostaje skáad wagonów rozdzielony - czĊĞü jedzie do Koáobrzegu,
a pozostaáe do Ustki - przez Koszalin (8:40), Sáawno (9:09), Sáupsk (9:26)

Kobyla Góra zaprasza
i klasy¿kacji wody, ale równieĪ infrastruktury obiektu - dowiesz siĊ, czy na
terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci
oraz czy na kąpielisku jest ratownik.
Ogólnokrajową listĊ miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na
stronie gáównego inspektoratu sanitarnego w zakáadce: Kąpieliska i miejsca
wykorzystywane do kąpieli.
7. Planując podróĪ za granicĊ,
sprawdĨ, jakie szczepienia są obowiązkowe i zalecane. NiezbĊdne
informacje na temat szczepieĔ uzy-

skasz, wchodząc na stronĊ internetową
www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej
stronie znajdziesz teĪ wykaz punktów szczepieĔ.
8. JeĪeli Twoje dziecko wyjeĪdĪa na zorganizowany wypoczynek,
sprawdĨ, pod czyją bĊdzie opieką i czy
wypoczynek zostaá zarejestrowany.
Informacje na ten temat uzyskasz na
stronie internetowej: www.wypoczynek.
men.gov.pl lub w kuratorium oĞwiaty.
PaĔstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrzeszowie

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

4:17 - KRAKÓW Gà. (na miejscu 9:37) - przez Tarnowskie Góry (6:20), Chorzów
(6:52), Katowice (7:04)
8:04 - KATOWICE (na miejscu 10:40) - przez Tarnowskie Góry (9:53), Chorzów
(10:28)
11:28 - KRAKÓW Gà. (na miejscu 14:52) - przez CzĊstochowĊ Stradom (13:13)
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11:52 - KOàOBRZEG (na miejscu 17:37) - przez PoznaĔ Gá. (13:26), Biaáogard
(17:08)

W

16:16 - KATOWICE (na miejscu 18:50) - przez Zabrze (18:33)

BUD

17:01 - SZCZECIN Gà. (na miejscu 21:22) - przez PoznaĔ Gá. (18:33)
19:19 - KRAKÓW Gà. (na miejscu 22:41) - przez CzĊstochowĊ Stradom (21:07)
opr. K.J.

SONDA

Aneta Pietkiewicz
pracuje za granicĆ

Wâağnie w tym momencie jestem
na wakacjach w Ostrzeszowie. Przyjechaâam z zagranicy w odwiedziny
do rodziny châopaka. Wybieramy
siċ jeszcze na wakacje nad morze,
dokâadnie do Trójmiasta. Byâam tam
juī wielokrotnie i zawsze chce mi siċ
tam wracaý. Jeğli chodzi o wakacje
zagraniczne, to wszystkim poleciâabym Hiszpanie, jest tam piċknie, a do
tego bezpiecznie.
Kiedyğ wszelakie wyjazdy, szczególnie zagraniczne, byây o wiele bezpieczniejsze niī sĆ w dzisiejszych
czasach. Miaâabym obawy wybraý
siċ na przykâad do Tunezji, Turcji czy
teī Egiptu. Jeīeli nie trzeba, to nie ma
sensu tam wyjeīdīaý.
W Polsce lubiċ zarówno miejscowoğci nadmorskie, jak i góry. Gdybym
miaâa takĆ moīliwoğý, to w te wakacje
odwiedziâabym i morze, i góry. W maju
spċdzaliğmy wypoczynek na Mazurach. Polska jest po prostu piċknym
krajem i uwielbiam po niej podróīowaý.
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Wakacyjne plany...

Kinga Kukla
z LaurĆ i Wojtusiem
wychowuje dzieci

Na wakacjach juī byâam - w áebie.
Dokâadnie na poczĆtku czerwca. Taki
termin, ze wzglċdu na urlopy, ale równieī dlatego, īe jest to przed sezonem,
co wiĆīe siċ z mniejszĆ iloğciĆ turystów i oczywiğcie z niīszymi cenami.
Polecam wszystkim Park Dinozaurów
w áebie, moīna tam wspaniale spċdziý
czas caâĆ rodzinĆ. Preferujċ wakacje
w Polsce, jednak zdarzyâo mi siċ wyjechaý z rodzinĆ za granicċ. Parċ lat
temu wybraliğmy siċ do Buâgarii. Jest
tam piċkne morze i o wiele cieplejsza woda. Za granicċ warto jechaý ze
wzglċdu na bardziej przewidywalnĆ
pogodċ niī w Polsce.
Uwaīam, īe obecnie strach wyjeīdīaý do niektórych krajów, kiedyğ byâo
zdecydowanie bezpieczniej i ludzie
byli o wiele przychylniej nastawieni do
turystów. Wolaâabym nie wyjeīdīaý za
granicċ, po prostu bym siċ baâa.
W Polsce lubiċ zarówno góry, jak
i morze, niestety obecnie, przy maâych dzieciach, bardzo trudno jest nam
wyjechaý w góry. Z dzieckiem trudno
byâoby chodziý po górach.

Sebastian Szmielewski
z synkiem Oliwierem
kierowca

Nie mam w tym roku īadnych
wyjazdowych planów na wakacje.
Urlop planujċ spċdziý w domu z rodzinĆ, ze wzglċdu na to, īe urodziâo
nam siċ maleĕstwo.
Na wakacje zawsze wyjeīdīam
nad morze, bo o wiele âatwiej jest
odpoczĆý na plaīy, niī chodzĆc
po górach. Najczċğciej jeīdīċ do
Trójmiasta i kaīdemu to polecam.
Szczególnie warty uwagi jest Skwer
Koğciuszki. Warto tam pojechaý
równieī, īeby pooglĆdaý statki. Ja
lubiċ odwiedzaý te rejony, równieī
dlatego, īe mam tam rodzinċ.
Na wakacje za granicċ nigdy
nie wyjeīdīaâem i nie zamierzam.
Zawsze siċ ğmiejċ, īe za granicċ
to ja mogċ wyjechaý za granicċ
Ostrzeszowa. Za granicċ kraju raczej nie wyjechaâbym na wakacje,
nawet gdyby ktoğ daâ mi ten wyjazd
w prezencie. Teraz jest tam niebezpiecznie, kiedyğ byâo zdecydowanie
lepiej, przyjaĩniej.

Rozm. i fot. A. áawicka
i K. Przybysz

Krzysztof Nowak

mechanik samochodowy
Na wakacje nie mam planów. Jest
to spowodowane brakiem czasu. Jedyny zaplanowany wyjazd to odwiedziny
u mojej córki w Gdyni na kilka dni.
W Trójmieğcie bywam w zasadzie tylko
w lecie. Jest to bardzo piċkne miejsce.
W Polsce chciaâbym pojechaý
jeszcze na Mazury, byâoby to dopeânienie moich polskich wyjazdów. Byâem
i w Bieszczadach, i nad morzem, i w
górach. Wszċdzie jest piċknie, chociaī chyba najbardziej podoba mi siċ
nad morzem.
Zagraniczne wyjazdy mi siċ nie
marzĆ, bo od dâuīszego czasu mieszkam w Niemczech i w wolnym czasie
wolċ przyjeīdīaý do Polski. Trudno
mi powiedzieý na podstawie moich
doğwiadczeĕ, czy kiedyğ byâo bezpieczniej, chociaī z tego, co siċ sâyszy, moīna zaâoīyý, īe tak. Byâem raz
w Tunezji, wtedy byâo tam spokojnie,
ale nie chciaâbym tam znów pojechaý.
Za granicĆ, w miejscowoğciach turystycznych piċknie jest w kurortach,
jednak jak wyjdzie siċ poza granicċ
hoteli, nie jest juī tak kolorowo.

Zuzanna Chróğcik
studentka

Mam duīo planów na wakacje, ale
nie wiem, co z tego wyjdzie. Chciaâabym, jeīeli siċ uda, odwiedziý
róīne miejsca w Polsce, Wâoszech
i Portugalii.
Moje obecne postrzeganie wakacji nie róīni siċ zbyt od postrzegania
ich jako dziecko. Zarówno kiedyğ, jak
i dziğ chodzi przede wszystkim o czas
wolny od obowiĆzków, spċdzany wedâug wâasnego uznania. Chyba niewiele siċ w tej kwestii u mnie zmieniâo.
Jeğli chodzi o bezpieczeĕstwo, to
myğlċ, īe nie ma róīnicy. Zawsze byây
miejsca bardziej lub mniej „bezpieczne” zarówno stale, tak jak Amazonia,
jak i zmiennie, Wċgry czy Ukraina.
Nie ma potrzeby zamykania siċ na
ğwiat z powodu bezpieczeĕstwa lub
jego braku.
Najlepiej z wakacji zawsze wspominam rodzinne wyjazdy w góry.
Jeīeli chodzi o kierunki wakacyjnych wypadów, to ciekawi mnie
zarówno Polska, jak i miejsca poza
granicami naszego kraju.
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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.

Informacje Powiatowe

LEGIA ZASàUGI DLA OSTRZESZOWIANINA
Ostrzeszowianin z urodzenia
gen. bryg. Adam Joks zostaá odznaczony Legią Zasáugi (Legion
of Merit). UroczystoĞü z okazji
odznaczenia generaáa odbyáa
siĊ 7 lipca w Dowództwie Generalnym Rodzajów Siá Zbrojnych.
Odznaczenie nadane przez prezydenta USA wrĊczyá wyróĪnionemu Īoánierzowi dowódca US
Army w Europie gen. Ben Hodges
w obecnoĞci I zastĊpcy dowódcy
generalnego RSZ gen. dyw. pil.
Jana ĝliwki oraz kierowniczej
kadry dowództwa.
Serdeczne gratulacje do gen.
Joksa w imieniu samorządu po-

Redakcja
Magdalena Kułak
tel. 62 732 00 50

www.powiatostrzeszowski.pl

Z gâċbokim īalem przyjċliğmy wiadomoğý o ğmierci

Wojciecha Mamysa
wyjĆtkowego czâowieka,
dziaâacza sportowego, zaangaīowanego spoâecznika,
aktywnego czâonka zarzĆdów Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoây
Sportowe, Stowarzyszenia Crossy Ostrzeszowskie oraz LKS Orkan Ostrzeszów,
niezapomnianego spikera sportowego.
Odszedâ Czâowiek Wielki Duchem, peâen ciepâa i serdecznoğci, wzór pracowitoğci.
Pozostanie na zawsze w naszej īyczliwej pamiċci...
Rodzinie i Bliskim
Pana Wojciecha
skâadamy
wyrazy gâċbokiego wspóâczucia

Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki wraz z ZarzĆdem
Powiatu w Ostrzeszowie,
przewodniczĆcy Rady
Powiatowego Zrzeszenia LZS
Edmund Tetlak
oraz przyjaciele z Ludowych
Zespoâów Sportowych i z LKS
Orkan Ostrzeszów

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie ogáosiá konkurs na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Przeprowadzenie
konkursu jest konieczne ze wzglĊdu na upáywkadencji obecnego dyrektora
placówki z dniem 31 sierpnia.
Stanowisko dyrektora placówki, zgodnie z dyspozycjami ustawy o systemie oĞwiaty, powierza organ prowadzący, a kandydata wyáania siĊ w drodze
konkursu. Zgodnie z przepisami prawa naleĪy wiĊc ogáosiü konkurs w celu
wyáonienia kandydata na stanowisko dyrektora.
Do konkursu moĪe przystąpiü osoba, która speánia wymagania okreĞlone
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 paĨdziernika 2009
r. Uchwaáa Zarządu Powiatu w sprawie ogáoszenia konkursu na stanowisko
dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie przy ul.
gen. Sikorskiego 19, okreĞlająca szczegóáowe zasady konkursu, znajduje
siĊ na stronie internetowej powiatu ostrzeszowskiego.
Osoby zainteresowane udziaáem w konkursie mogą skáadaü swoje oferty
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, w zamkniĊtych
kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie”,
w terminie do 4 sierpnia 2017 roku do godz. 15:00.Oferty záoĪone po terminie
nie bĊdą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powoáana przez Zarząd
Powiatu w Ostrzeszowie.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postĊpowania konkursowego
kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Starosta Ostrzeszowski
podaje do wiadomoĞci wyciąg z ogáoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaĪ nieruchomoĞci, bĊdącej wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa,
poáoĪonej w Pisarzowicach, gm. Kobyla Góra, dziaáka nr 224 o pow.0,3760
ha, ksiĊga wieczysta KZ1O/00047567/5.
Dziaáka nr 224 ma ksztaát regularny - prostokąta, bezpoĞrednio przylega
do drogi publicznej -asfaltowej, ma dostĊp do sieci elektroenergetycznej
i wodnej. Uksztaátowanie terenu na przewaĪającym obszarze jest páaskie,
w póánocnej czĊĞci dziaáki lekko pochyáe. Zabudowania stanowi budynek
dawnego koĞcioáa ewangelickiego w stanie zabezpieczonej ruiny. CzĊĞciowo
poroĞniĊta jest drzewostanem - dąb, sosna, lipa, brzoza i akacja. Zgodnie
z MPZP dziaáka nr 224 ma przeznaczenie pod usáugi kultu religijnego, oznaczone symbolem Upr oraz pod tereny dróg - droga gminna nr 9510 klasy L,
oznaczone symbolem 4KUI. NieruchomoĞü wpisana jest do rejestru zabytków
województwa wielkopolskiego pod nr 705/Wlkp/A.
Przetarg odbĊdzie siĊ w dniu 24 lipca br., o godz. 10:30 w lokalu
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie - sala sesyjna.
Cena wywoáawcza po zastosowaniu 50% boni¿katy 106.650,00 zá,
postąpienie nie mniej niĪ 1% ceny wywoáawczej.
Osoby przystĊpujące do przetargu winny wpáaciü wadium w wysokoĞci
10.000,00 zá na konto depozytowe Starostwa Powiatowego: Spóádzielczy
Bank Ludowy w KĊpnie Nr 94 8413 0000 0111 6857 2000 0110, najpóĨniej
do dnia 20 lipca br. z dopiskiem „PRZETARG II”, przy czym liczy siĊ termin
faktycznego wpáywu ww. kwoty na ww. konto (ostateczny termin upáywa 20
lipca 2017r.).
Informacje na temat przetargu moĪna uzyskaü w Wydziale Geodezji,
Kartogra¿i, Katastru i Gospodarki NieruchomoĞci, Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 51, tel. 62 732 00 80, e-mail: geodezja@powiatostrzeszowski.pl lub bip.wokiss.pl/ostrzeszowp
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wiatu ostrzeszowskiego wystosowaá
starosta Lech Janicki.
Gen. Joks jest absolwentem West
Point w USA. Odznaczenie Legion of
Merit zostaáo przyznane za caáoksztaát
wspóápracy generaáa Joksa z siáami
USA w ramach NATO, miĊdzy innymi
za utworzenie tzw. Brygady MiĊdzynarodowej w Lublinie, którą dowodziá
w ostatnich latach.
Generaá brygady Adam Joks pochodzi z Mikstatu, urodziá siĊ 5 lipca
1966 roku w Ostrzeszowie. Tutaj
równieĪ ukoĔczyá Liceum Zawodowe
w Zespole Szkóá Zawodowych (przy
byáym FUM).

Rok PamiĊci Powstania Wielkopolskiego
Rada Powiatu w Ostrzeszowie stara siĊ o ustanowienie
2018 roku Rokiem PamiĊci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Stanowisko w tej sprawie, uchwalone na
33. sesji Rady Powiatu, zostaáo przesáane do marszaáka
Sejmu RP.
Mając na celu kultywowanie pamiĊci i tradycji Powstania Wielkopolskiego, w tym bohaterski zryw Wielkopolan
i mieszkaĔców ziemi ostrzeszowskiej sprzed 100 lat, Rada
Powiatu w Ostrzeszowie zaapelowaáa do Sejmu RP o podjĊcie inicjatywy uchwaáodawczej w sprawie ustanowienia
2018 roku Rokiem PamiĊci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919. Stanowisko w tej sprawie zostaáo przesáane
do Marszaáka Sejmu RP, a takĪe do posáów i senatorów
województwa wielkopolskiego, wojewody wielkopolskiego,
marszaáka województwa wielkopolskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i przewodniczących rad powiatów województwa wielkopolskiego z proĞbą
o poparcie stanowiska Rady Powiatu w Ostrzeszowie.
Powstanie Wielkopolskie wybucháo 27 grudnia 1918 r.
w Poznaniu i rozegraáo na terenie zaboru pruskiego. Jak
podkreĞlają powiatowi radni, ponad 120 lat niewoli, bezlitosne represje zaborcy, które miaáy zniszczyü polskoĞü,
a takĪe dramat setek tysiĊcy zwykáych ludzi nie zaáamaáy
ducha patriotyzmu Wielkopolan. Sto lat temu sami upomnieli
siĊ o swoje prawa i zbrojnie siĊgnĊli po niepodlegáoĞü.
Przez kilka miesiĊcy zaciĊte i krwawe walki toczyáy siĊ na
wielu frontach caáej Wielkopolski, która w roku 1918 byáa
czĊĞcią odradzającej siĊ Polski. Bohaterski zryw w 1918

roku zakoĔczyá siĊ sukcesem. W granice II Rzeczpospolitej
wáączona zostaáa prawie caáa Wielkopolska - kolebka polskiej paĔstwowoĞci. W maju 1919 r. wyrosáa z oddziaáów
powstaĔczych Armia Wielkopolska podporządkowana
zostaáa naczelnikowi paĔstwa Józefowi Piásudskiemu,
a 1 czerwca 1919 r. rozpisano w Wielkopolsce wybory
uzupeániające do Sejmu Ustawodawczego.
Pragniemy podkreĞliü wydĨwiĊk moralny osiągniĊtego
zwyciĊstwa. Wielkopolanie dają rodakom sygnaá, Īe poniesiony trud w walce o OjczyznĊ moĪna przypieczĊtowaü zdecydowanym sukcesem. Poza tym zdobyte doĞwiadczenia,
odwaga i wyposaĪenie Armii Wielkopolskiej pozwoliáy na
stworzenie solidnych podstaw do obrony granic odrodzonej
Ojczyzny. Nie moĪna zapomnieü, Īe tysiące wielkopolskich
powstaĔców z 1918 i 1919 roku, jako Īoánierze Wojska
Polskiego, w roku 1920 stanĊáo w obronie Warszawy przed
nawaánicą bolszewicką.
Rada Powiatu w Ostrzeszowie z dumą zaznacza fakt,
iĪ 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 do stanowiska Rady
Powiatu w Ostrzeszowie.

Posiedzenie Konwentu Powiatów

3 lipca odbyáo siĊ trzecie w tym
roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego.
W podpoznaĔskim Biedrusku spotkaáo
siĊ ponad trzydziestu starostów i prezydentów miast, by wspólnie debatowaü
nad najwaĪniejszymi dla samorządów
powiatowych tematami.
Na zaproszenie przewodniczącego
Konwentu - starosty ostrzeszowskiego
Lecha Janickiego, w posiedzeniu wziĊáy

udziaá: marszaáek województwa Marzena WodziĔska oraz wicewojewoda
Marlena Maląg, które odniosáy siĊ do
bieĪących kwestii z zakresu samorządowej i rządowej administracji szczebla
wojewódzkiego. PodjĊáy takie tematy jak
m.in.: moĪliwoĞci uzyskania do¿nansowania na rozwój lokalnej infrastruktury
drogowej, inwestycje na drogach wojewódzkich i krajowych, ochrona Ğrodowiska czy do¿nasowanie projektów

Przyjaciel gminy Kraszewice
Starosta
ostrzeszowski Lech Janicki otrzymaá
tytuá Przyjaciela Gm iny
Kraszewice.
Stosowną
statuetkĊ
w imieniu wójta Kraszewic
wrĊczyáa staroĞcie przewodnicząca
Rady Powiatu Marianna
Powązka na
posiedzeniu
Zarządu Powiatu 12 lipca.
Tytuá Przyjaciela Gminy Kraszewice Lechowi Janickiemu przyznano w uznaniu

za dotychczasową pomoc na rzecz rozwoju spoáecznoĞci gminy Kraszewice.

z zakresu kultury i oĞwiaty. Panią Marszaáek wspieraáa dyrektor Departamentu Edukacji UrzĊdu Marszaákowskiego
Dorota Kinal, zaĞ wicewojewodzie towarzyszyá Tomasz Maáyszka - zastĊpca
dyrektora Wydziaáu Infrastruktury i Rolnictwa UrzĊdu Wojewódzkiego. Gáos
w sprawie zmian w obszarze nadzoru
RIO nad samorządami powiatowymi
zabraáa GraĪyna Wróblewska - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu, zaĞ o innowacyjnej ofercie
doskonalenia nauczycieli opowiedziaáa
ElĪbieta Walkowiak, reprezentująca
Collegium Da Vinci. Urząd Marszaákowski reprezentowaáa ponadto pani
Marlena Sierszchulska - dyrektor Departamentu Zdrowia UrzĊdu, która
przedstawiáa starostom stan realizacji
projektu elektronicznej dokumentacji
medycznej dla wielkopolskich szpitali. Przypomnijmy, Īe projekt ten jest
wspólną inicjatywą UrzĊdu Marszaákowskiego i wielkopolskich powiatów,
a jego przedmiotem jest informatyzacja
53 szpitali w caáym województwie. WartoĞü projektu szacowana jest na ponad
90 mln, a poziom do¿nansowania ze
Ğrodków Unii Europejskiej siĊgnie 85%.

Poszukiwani
opiekunowie prawni
i kuratorzy osób
ubezwáasnowolnionych
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
ogáasza staáy nabór kandydatów na
opiekunów prawnych dla osób caákowicie ubezwáasnowolnionych i kuratorów
dla osób czĊĞciowo ubezwáasnowolnionych. Szczegóáy na stronie:
www.pcpr.powiatostrzeszowski.pl
Osoby, które wyraĪą chĊü peánienia funkcji opiekuna prawnego
lub kuratora oraz speánią wymagania formalne, zostaną wpisane do
bazy kandydatów i w przypadku, gdy
zaistnieje koniecznoĞü objĊcia opieką
prawną bądĨ kuratelą osoby ubezwáasnowolnionej, PCPR przedstawi
sądowi opiekuĔczemu kandydata do
peánienia tej funkcji.
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SIEJBA - EKOLOGIA I SZYK
Od lipca mamy
w Ostrzeszowie nowe
miejsce warte uwagi.
To SIEJBA - SKLEP
Z ĩYWNOĝCIĄ EKOLOGICZNĄ, znajdujący siĊ u zbiegu ulic
Kolejowej i Sienkiewicza. Tutaj wedle
Īyczenia, na wagĊ,
moĪna kupiü zdrową,
smaczną, a przy tym
naturalną ĪywnoĞü.
Klient sam moĪe
wybraü poĪądany produkt, wáoĪyü potrzebną
mu iloĞü do papierowej torebki czy wlaü do
butelki. Bo w SIEJBIE
moĪna poczuü zapach
i zobaczyü produkt
w jego naturalnej formie, niezakáóconej kolorowymi naklejkami, pudeákami
i butelkami ze sztucznego tworzywa.
ĩywnoĞü pokazujemy Wam
tak, jak oferuje nam natura, dlatego wáaĞnie SIEJBA JEST PEàNA
NATURY! I wszelka ĪywnoĞü w swej

naturalnej postaci - mąka, kasza,
orzechy, oliwa, oleje, pieczywo
i wiele, wiele wiĊcej - znajduje siĊ
w naszej ofercie.
Zatrzymajmy siĊ nad tym, co moĪna kupiü w SIEJBIE. Zacznijmy od pieczywa - w ofercie jest chleb wiejski na

zakwasie, chleb
bezglutenowy,
są teĪ inne
chlebki, wypiekane w sposób
naturalny, bez
u l e p s z a c z y.
MoĪna tu takĪe
nabyü nieograniczone wrĊcz
rodzaje mąki ekologiczne,
bezglutenowe,
czarne, Īytnie,
owsiane, orkiszowe…
Miody to
królewski napój, te nasze
pochodzą z najlepszych warmiĔskich
barci. U nas moĪna teĪ kupiü oliwĊ, syrop i wszystkie rodzaje oleju. Pomocne
przy tym zakupie są szklane buteleczki
o róĪnej pojemnoĞci. Estetyczne, nadające siĊ do wielokrotnego uĪytku
opakowania moĪna kupiü u nas, lecz
takĪe przynieĞü z sobą i napeániü taką
iloĞcią produktu, jaką potrzebujemy.
W ofercie sklepu
są teĪ przyprawy do
potraw - od pietruszki po majeranek i paprykĊ. Dla áasuchów
mamy owoce, ale suszone, bez cukru - wi-

Ğnie, czarne porzeczki, aronie, maliny,
gruszki… Jest wielki wybór orzechów
i orzeszków.
JeĞli czegoĞ w danej chwili nie
ma w sklepie - moĪna zamawiaü.
W krótkim czasie jesteĞmy w stanie
sprowadziü dla Was prawie wszystko.
Warto teĪ dodaü, Īe na wszelkie
ekologiczne produkty posiadamy
odpowiednie certy¿katy.
SIEJBA oferuje równieĪ szeroki
wachlarz upominków, utrzymanych
w stylu i konwencji caáego sklepu:
porcelanĊ, szkáo, obrusy, produkty
z drewna, które w poáączeniu z natu-

ralną ĪywnoĞcią tworzą wyjątkowe
prezenty. MoĪna teĪ kupiü ozdobne
máynki, moĨdzierze i zegary, wazoniki, póámiski…
DuĪo rozmawiamy z naszymi
klientami i staramy siĊ wzbogaciü naszą ofertĊ zgodnie z ich sugestiami.
W dalszych planach chcemy szerzej
wprowadziü do sprzedaĪy produkty
regionalne, jak równieĪ nasze wáasne
wyroby.
- Ucieszyáam siĊ bardzo, Īe taki
sklep powstaá - mówi jedna z klientek. - Przyszáam zobaczyü i jestem
pod wielkim wraĪeniem - sklep
duĪy, jasny, przestronny. Kupiáam
tu róĪne produkty - i przyprawy,
i mąki… Jest z czego wybieraü.
Nie chcemy byü sklepem
o wygórowanych cenach. U nas
są one dostĊpne dla kaĪdego, co
nawet dziwi niektórych klientów.
Niskie ceny są efektem rezygnacji
ze wszystkich moĪliwych poĞredników. Zakupy robimy bezpoĞrednio u producentów.
Zapraszamy do odwiedzenia
naszego sklepu.

Czekamy na Ciebie!
PrzyjdĨ, a przekonasz siĊ,
Īe jest tu przepysznie!

Na spacer ulicą Ğw. Rocha

Deptak w Mikstacie? Jak najbardziej. Zmodernizowana ulica Ğw.
Rocha bĊdzie peániü taką wáaĞnie
funkcjĊ. Po czwartkowej sesji mikstaccy radni razem z burmistrzem
wizytowali zrewitalizowany fragment
miasta, obejmujący nowoczesny parking, ulicĊ ĞwiĊtego Rocha, schody
prowadzące do koĞcioáa i teren wokóá budynku magistratu.
Dobiega koĔca kolejny etap rewitalizacji Mikstatu u podnóĪa wzgórza,

ODDAM

kotki w dobre rĊce,
czarno-biaáe,
tel. 500 429 456, po 20.00

na którym znajduje siĊ sanktuarium Ğw.
Rocha. W roku ubiegáym odnowione
zostaáy schody prowadzące do koĞcioáa,
powstaá wygodny parking miejski za
budynkiem urzĊdu, uporządkowano
podwórze magistratu i jego otoczenie
od ulicy Krakowskiej.
W tym roku zmodernizowana zostaáa ulica Ğw. Rocha: najpierw „w ziemi” poáoĪono nowe media komunalne,
a nastĊpnie uáoĪono wygodną i estetyczną nawierzchniĊ z kostki. Powstaá
takĪe kwietnik na podwórzu magistratu,
zamontowano ogrodzenie i wyremontowano schody przy wejĞciu do urzĊdu.
- Do wykonania pozostaáy jeszcze
drobne prace poprawiające estetykĊ.
Chcemy teĪ zagospodarowaü trawnik oddzielający parking od ulicy Ğw.

Rocha, postawiü tam áawkĊ i tablicĊ
upamiĊtniającą Franciszka ToboáĊ, powstaĔca wielkopolskiego i Ğląskiego,
przedwojennego burmistrza Mikstatu
i pierwszego powojennego prezydenta
Piáy. Ulica Ğw. Rocha bĊdzie zamkniĊta dla pojazdów, zakaz nie dotyczy
dojazdu do posesji. To jest miejsce
czĊsto uczĊszczane, zarówno przez
mieszkaĔców, jak i osoby przyjezdne,
które odwiedzają sanktuarium. Mam
nadziejĊ, Īe wszyscy docenią poprawĊ
estetyki, wygodĊ i wiĊksze bezpieczeĔstwo. Ten fragment jest teraz jedną
z wizytówek Mikstatu. Warto wybraü
siĊ na spacer i podziwiaü ze wzgórza
panoramĊ naszego miasta - zachĊca
Henryk ZieliĔski, burmistrz Mikstatu.
PK

Kolejny sukces
doruchowskiego
Ğpiewaka

Lech Owczarek - solista zespoáu
„Doruchowianie” - po sukcesie na festiwalu kapel i Ğpiewaków ludowych
w Kazimierzu Dolnym znowu zadziwia
piĊknem swego gáosu. Tym razem, 8 lip-

ca, wystąpiá w Kaliszu
na Festiwalu Muzyki
Tradycyjnej, zatytuáowanym MELODIE
STAMTĄD. Udziaá
w imprezie zakoĔczyá
zwyciĊstwem.
W festiwalu
uczestniczyáo 18 kapel i zespoáów Ğpiewaczych oraz oĞmiu
solistów, ale to wáaĞnie doruchowianin,
reprezentujący takĪe
powiat ostrzeszowski,
okazaá siĊ najlepszy.
Jurorów urzekáa interpretacja wybranych
przez pana Lecha piosenek, nawiązujących
do tradycji ludowej:
„Siedzi dudek na stodole”, „Na raczyĔskim
polu” i „Przeleciaáa
siwa gąska”.
- Byáoby piĊknie - wzdycha nasz
Ğpiewak - gdyby równieĪ máodzieĪ chciaáa
znaleĨü upodobanie
w ludowej muzyce.
ZachĊcamy zatem máodych ludzi
do Ğpiewania „na ludową nutĊ”.
K.J.
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Kierowco, odgadnij, jakie znaki tu obowiązują
Pielgrzymi zmoczeni, ale radoĞni

Jak co roku, 10 lipca przeszáa przez Ostrzeszów i okoliczne miejscowoĞci grupa pielgrzymów pieszej poznaĔskiej
pielgrzymki, zmierzającej na Jasną GórĊ. Deszcz, grad i burza towarzyszyáy im na ostatnich kilometrach marszu,
a mimo to pielgrzymi, opatuleni w ochronne páaszcze, szli dziarsko - z pieĞnią i uĞmiechem na ustach. Niektórzy
nawet pchali przed sobą wózki z dzieümi. Tylko podziwiaü…
Sáowa szacunku naleĪą siĊ takĪe tym mieszkaĔcom Ostrzeszowa, którzy równieĪ nie bacząc na pogodĊ przyszli
do swoich ĞwiątyĔ, aby powitaü pielgrzymów i zabraü ich pod swój dach na nocleg.

NajwyraĨniej od kierowców wjeĪdĪających w ulicĊ Kwiatową w Kraszewicach wymaga siĊ posiadania „szóstego zmysáu” i zgadywania, z jaką
prĊdkoĞcią moĪna po tej ulicy jechaü.
(Dla uáatwienia, obowiązują tu znaki A-18a - ostrzega o moĪliwoĞci napotkania na drodze zwierząt gospodarskich, oraz znak B-33 - ograniczenie
prĊdkoĞci, tu: 40 km/h).

Chabrowe pole

Ruszyá remont Norweskiej

Niebieskawa poáaü chabrów wĞród zieleni przyciąga wzrok przejeĪdĪających przez RzetniĊ.
W samą porĊ drogowcy rozpoczĊli, zapowiadany na czerwiec, remont
ulicy Norweskiej. Pokonywanie czasami kilka razy dziennie, „rozrytej” ulicy
dawaáo siĊ wszystkim we znaki i widaü byáo narastającą niecierpliwoĞü
mieszkaĔców. Teraz jest nadzieja, Īe juĪ niedáugo bĊdzie siĊ tu jeĨdziü jak
po maĞle. Roboty, obejmujące takĪe przylegáe do Norweskiej uliczki, mają
siĊ zakoĔczyü koáo poáowy wrzeĞnia.

Na Grunwaldzkiej bĊdzie bezpieczniej

E-mail od czytelnika

Rozmowa
z samym sobą?
Szanowna Redakcjo, z zaĪenowaniem przeczytaáem wywiad przeprowadzony przez niewiadomego
dziennikarza z europosáem (nr 26.
CzO). CzyĪby wstyd byáo prowadzącemu wywiad podpisaü siĊ z imienia i nazwiska? Ten wywiad to jedna
wielka tubka wazeliny. Rozumiem, Īe
dziennikarz pyta o osiągniĊcia, ale

powinien równieĪ zapytaü, dlaczego, gáosując w PE przeciw Polsce, A.
Grzyb dziaáa na jej szkodĊ. Nigdy teĪ
europoseá do koĔca nie wyjaĞniá swojej
obecnoĞci na tzw. liĞcie Sorosa, a to
równieĪ nurtuje wielu ludzi.
A moĪe byáo tak, Īe p. Grzyb
przeprowadziá ten wywiad sam ze
sobą? Tylko to juĪ by wskazywaáo
na oznaki wczesnej staroĞci. PamiĊtam, mój dziadek u schyáku swego
ziemskiego Īywota, kiedy dobijaá do
dziewiĊüdziesiątki, teĪ rozmawiaá sam
ze sobą, a kiedy go pytaáem dlaczego,
odpowiadaá: „Bo widzisz, wnuczku, ja

Nowe áawki - nowy problem?

Wygląda na to, Īe na ul. Grunwaldzkiej bĊdzie bezpieczniej. Od dáuĪszego
czasu byá tam problem, o czym pisaliĞmy, z pokrywą wáazu do studzienki,
która „szturchana” koáami przejeĪdĪających pojazdów raz po raz robiáa
„skok w bok”, pozostawiając odkrytą studzienkĊ, co groziáo wypadkiem.
W ubiegáym tygodniu wáaz zostaá porządnie omurowany, a pokrywa wáaĞciwie
osadzona - skoĔczyáy siĊ „wyskoki”, moĪna bezpiecznie jechaü.

Przed blokiem nr 11 przy ulicy
Kwiatowej w Ostrzeszowie jakiĞ czas
temu ustawiono nowe áawki. Okazuje
siĊ jednak, Īe nie wszystkim mieszkaĔcom bloku takie ustawienie odpowiada.
- Przy bloku 11 zamontowano áawki
na chodniku, a przy innych blokach są
zamontowane poza chodnikiem. Takie
ustawienie zagraĪa ludziom sáabo widzącym, jak i dzieciom, które bawiąc
siĊ mogą wpaĞü na áawkĊ. Szczególnie
wieczorem, bo Ğwiatáo lamp nie oĞwietla
áawek - przekonuje jeden z mieszkaĔców. - Czy nie moĪna byáo tych áawek
ustawiü poza chodnikiem?
Pewnie byáo moĪna, bo przedtem staáy one poza chodnikiem, przy

krzakach. Zarządca bloku uznaá najwidoczniej, Īe tak bĊdzie estetyczniej
i wygodniej, bo siedząc, ma siĊ pod
stopami páytkĊ chodnikową, a nie goáą
ziemiĊ. àawki zostaáy postawione na
brzegu chodnika, są nawet przytwierdzone áaĔcuszkiem, aby ktoĞ nie zechciaá ich przestawiaü. Nie są duĪe,
a chodnik jest na tyle szeroki, Īe chyba
nikt nie powinien siĊ o te áaweczki potykaü. Pytanym o opinie mieszkaĔcom
bloku to ustawienie nie przeszkadza,
usáyszaáem za to, Īe poprzednie áawki
byáy wygodniejsze.
CóĪ, jeszcze siĊ taki nie narodziá,
coby wszystkim dogodziá…
K.J.

tak lubiĊ sobie z kimĞ inteligentnym
porozmawiaü”.
Pozdrawiam RedakcjĊ
czytelnik
(dane do wiad. redakcji)
Dla wyjaĞnienia - tekst, o którym
mowa, byá tekstem páatnym, przygotowanym i przesáanym przez zlecającego, nie mieliĞmy nawet moĪliwoĞci
poprawienia drobnych usterek interpunkcyjnych. Redaktorzy „Czasu”
zawsze podpisują siĊ pod swoimi artykuáami.
red.
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ICH PARODIE BIJĄ REKORDY POPULARNOĝCI!
A w nim - piĊkne krajobrazy, áadne dziewczyny i... duĪy ¿at. Utwór powstaá w okolicach Goáuchowa i jeziora ĞlesiĔskiego.
- Niektóre z samochodów, które wykorzystujemy w teledyskach, są naszą
wáasnoĞcią, inne wypoĪyczamy. CzĊsto
zgáaszają siĊ do nas ludzie z caáej Polski,
Īe mogą nam bezpáatnie udostĊpniü swój
pojazd i jesteĞmy im za to wdziĊczni.
MieliĞmy juĪ w naszych nagraniach stara,
wueskĊ czy duĪego ¿ata.
JeĪeli zaĞ chodzi o dziewczyny, to
są z nami od samego początku, czyli od momentu powstania pierwszego
teledysku, a konkretnie parodii utworu
„Braü” Donatana i Cleo. KiedyĞ daliĞmy
ogáoszenie na Facebooku, Īe szukamy
twarzy do naszych teledysków i udaáo
nam siĊ zebraü komplet. Do „Despacito”
doáączyáy profesjonalne modelki z Warszawy. Nie byáoby tego wszystkiego,
gdyby nie sponsorzy, którzy bardzo nam
pomagają
Panowie mają juĪ pomysá na kolejny
teledysk, zobaczymy go najprawdopodobniej juĪ w sierpniu.
- Tym razem nie bĊdziemy niczego

Máodzi, weseli i niezwykle utalentowani. Z dnia na dzieĔ zyskują coraz
to wiĊkszą popularnoĞü. Jak sami
przyznają - juĪ teraz nie wyobraĪają sobie Īycia bez tworzenia skeczy,
parodiowania znanych piosenek i wystĊpów „po Ğwiecie”. A to dopiero początek! Mowa o cháopakach z kabaretu
„Malina” dla których nie ma rzeczy
niemoĪliwych.
Pochodzą z róĪnych miast i miasteczek, ale wĞród nich jest równieĪ
mieszkaniec Doruchowa - Kamil Brylak.
PrzygodĊ z kabaretem rozpoczĊli kilka
lat temu, od roku zajmują siĊ równieĪ
tworzeniem parodii znanych na caáym
Ğwiecie piosenek. Niedawno doáączyá
do nich Olaf Bressa z Kalisza - jeden
z uczestników polskich preselekcji do
Eurowizji, jak równieĪ ¿nalista „Mam
Talent”.
Teledyski cháopaków z kabaretu Malina moĪna obejrzeü gáównie w Internecie.
Ostatnia parodia utworu „Despacito” Luisa Fonsiego to prawdziwy hit - przebój
„My z ekipą” zdobyá ponad 500 tysiĊcy
wyĞwietleĔ na kanale YouTube w zaledwie piĊü dni. Taki wynik mówi sam za
siebie...W ciągu ostatniego roku powstaáo
osiem podobnych parodii opartych na
piosenkach Enrique Iglesiasa, Alvaro
Solera czy Donatana i Cleo. Klipy te
obejrzaáy miliony osób.
- Moja przygoda z kabaretem rozpoczĊáa siĊ juĪ w szkole Ğredniej. Pierwsze
wystĊpy na scenie, wyjazdy. PóĨniej postanowiáem kontynuowaü naukĊ w PaĔstwowym Studium Animatorów Kultury
w Kaliszu. Tam poznaáem Kamila, który,
jak siĊ okazaáo, równieĪ dziaáaá wczeĞniej w kabarecie w Zespole Szkóá nr 2
w Ostrzeszowie, do którego uczĊszczaá.
Po tygodniu naszej znajomoĞci zacząá juĪ
jeĨdziü na wystĊpy razem ze mną i moim

kolegą. I tak to siĊ zaczĊáo - mówi Dawid
MaliĔski, zaáoĪyciel kabaretu.
Pewnie nie powstaáoby aĪ tyle dobrych teledysków, gdyby nie pomoc
innych osób, w tym ostrzeszowianina Kamila Ponitki.
- Ten cháopak ma dopiero 16 lat, ale
ma ogromny talent. Wykonuje naprawdĊ profesjonalną robotĊ. Tworzy ujĊcia
z drona - dodają czáonkowie „Maliny”.
Jak áatwo siĊ domyĞliü, nazwa kabaretu pochodzi od nazwiska jego zaáoĪyciela.
- Pewnego dnia dyrektor szkoáy
Ğredniej, w której siĊ uczyáem, zaproponowaá, aby nasz kabaret nosiá nazwĊ
pochodzącą od mojego nazwiska. Zgodziáem siĊ, a póĨniej, jak to wszystko siĊ
juĪ rozkrĊciáo, nie chcieliĞmy tej nazwy

zmieniaü - táumaczy
Dawid MaliĔski.
W skáad kabaretu, oprócz wymienionych cháopaków
wchodzą równieĪ
Karol Dominiak i Piotr
Bogusiak.
Pomysáy na tworzenie teledysków
czerpią po prostu
z Īycia. Samo nakrĊcenie klipu zajmuje
Kamil Brylak
im okoáo dwóch dni,
ale bywa i tak, Īe uda
im siĊ nakrĊciü teledysk w kilkanaĞcie godzin. Teksty tworzone są przez Dawida.
Czáonkowie kabaretu zgodnie przyznają,
Īe czasem potrzeba naprawdĊ wielu go-
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CzM: W zasadzie one byáy tylko rejestrowane i potem montowane, Īeby
z póátoragodzinnego nagrania zrobiü
55-minutowy program.
JT: JeĞli byáy krótkie przerwy, to Īeby
poprawiü wygląd, ale nic nie byáo próbowane, wszystko nagrywano „na Īywo”.
Ile byáo odcinków?
CzM: Dokáadnie 125.
JT: One, niestety, juĪ siĊ skoĔczyáy,
ale telewizja czĊsto je powtarza.

Przed tygodniem pisaliĞmy o peánym humoru i piĊknej muzyki koncercie,
który odbyá siĊ w auli kobylogórskiego
gimnazjum. Byáo kilkoro bohaterów tego
muzycznego wydarzenia, lecz z najwiĊkszym entuzjazmem zgromadzona
na koncercie publicznoĞü powitaáa duet
pianistów - CZESàAWA MAJEWSKIEGO
i JANUSZA TYLMANA.
Zanim wybrzmiaáy pierwsze akordy ich muzyki, obaj artyĞci zechcieli
podzieliü siĊ wspomnieniami o wspólnych przedsiĊwziĊciach.

fortepiany”. Tam po raz pierwszy spotkaliĞmy siĊ zawodowo. ZnaliĞmy siĊ oczywiĞcie wczeĞniej, ale raczej towarzysko. Ta
audycja zainaugurowaáa naszą zawodową
wspóápracĊ. To byáo w 2001 roku.
J. Tylman: Gramy razem juĪ 16 lat.
PamiĊtacie Panowie pierwszą audycjĊ, pierwszy wspólny wystĊp?
CzM i JT: Tak, pamiĊtamy.
JT: Najpierw powstaá odcinek próbny - pamiĊtam, Īe miaáem w zespole
KasiĊ Dowbor.
CzM: U mnie byáa nieĪyjąca juĪ Ania
Przybylska i oczywiĞcie inni.
Przypuszczam, Īe byáy to programy
nagrywane, wiĊc moĪna byáo sobie
pozwoliü na pewien luz.

codziennych obowiązków, pracy, znajdują
równieĪ czas na wystĊpy sceniczne.
- KiedyĞ jeĨdziliĞmy tylko po Wielkopolsce, teraz zdarza nam siĊ wyjeĪdĪaü równieĪ poza granice kraju. ByliĞmy
w Oslo, dostaliĞmy juĪ zaproszenie do
Dublina. Oprócz tego moĪna nas spotkaü
na róĪnych imprezach okolicznoĞciowych, weselach, osiemnastkach i innych
jubileuszach. Cieszymy siĊ, Īe nasze
drugie poáówki w peáni akceptują to, co robimy, bo zdarza siĊ, Īe jesteĞmy w domu
goĞümi. Mamy w nich ogromne wsparcie.
Jak wszĊdzie, takĪe i tutaj zdarzają
siĊ sáowa krytyki.
- Nigdy jednak nie byáo tak, Īe po
wystĊpie ktoĞ podszedá do nas i powiedziaá, Īe byáo „do bani”. Owszem niekiedy
pojawiają siĊ jakieĞ negatywne komentarze w Internecie, ale staramy siĊ tym
nie przejmowaü, bo wydaje nam siĊ, Īe
wiĊkszoĞü ludzi odbiera nas pozytywnie.
Trudno nie zgodziü siĊ ze sáowami
czáonków kabaretu. Ich parodie biją rekordy popularnoĞci w sieci, a wystĊpy
nagradzane są gáoĞnymi brawami.
Oby tak dalej, panowie!
A. àawicka

Na szczĊĞcie fanom tych programów dajecie teraz moĪliwoĞü
oglądania i sáuchania Was podczas
koncertów. Czy wiąĪe siĊ to z wiĊkszą
tremą, bo jednak tu nie da siĊ niczego
„wyciąü” i zmontowaü?
JT: To jest inne granie. Tam wykonywaliĞmy piosenki, a tutaj gramy
utwory specjalnie aranĪowane na dwa
fortepiany i jeszcze na orkiestrĊ. Akurat
dzisiaj jesteĞmy tylko we dwóch, ale to
wiele nie zmienia. Wykorzystujemy nasze
wyksztaácenie - obaj jesteĞmy absolwentami akademii muzycznej.
Akompaniujemy teĪ Ğpiewającym w tych koncertach
solistom, lecz gáówny nacisk
káadziemy na wystĊpy fortepianowe - w koĔcu od nich
zaczĊáa siĊ caáa historia.

dzimy naprzeciwko i jest teĪ ten kontakt
wizualny, ale na koncertach gáówną rolĊ
odgrywa sáuch.
JT: Przygotowujemy utwory, rozpisujemy, aranĪujemy, potem musimy to
wyüwiczyü. Nie jest to juĪ improwizowana

Czy granie na dwóch
fortepianach jest trudniejsze niĪ wystĊp solowy?
CzM: Na pewno. Trzeba
siĊ przede wszystkim zgraü,
to musi byü kontakt z partnerem niemal telepatyczny,
musimy siĊ wyczuwaü. Sie-

KGW DORUCHÓW II MA 50 LAT

Niedawno záote gody swej dziaáalnoĞci obchodziáy panie z Koáa
GospodyĔ Wiejskich Doruchów II. ĝwietlicĊ we Wrzosach wypeániáy jubilatki, ale takĪe goĞcie - przedstawiciele samorządu gminy
i powiatu, z przewodniczącą Rady Gminy Joanną Blewąską, wój-

dzin, Īeby napisaü jedną
zwrotkĊ piosenki.
- Najlepiej parodiowaü
utwór, który obecnie jest
na topie. Są takie dni, Īe
nic nie przychodzi do gáowy, nad jednym wersem
myĞli siĊ kilka godzin, a na
drugi dzieĔ Dawid dostaje
takiej weny, Īe powstaje
caáa piosenka. Gdy jest
juĪ tekst, jedziemy na nagranie do studia. Jeszcze
do niedawna nasze utwory nagrywaliĞmy w studiu
pana Artura Obalskiego
w Ostrzeszowie. Teraz
spotykamy siĊ w studiu
Olafa. NastĊpny etap to
krĊcenie klipu. Tworzymy scenopis, wybieramy
miejsce. Caáy proces trwa
okoáo dwóch tygodni - opowiada Kamil Brylak.
„Ta Costa Brava czy
Grecja nie krĊcą mnie.
Wueska, laski, bimber
rządzą mną” - Ğpiewa Olaf
w teledysku „My z ekipą”.
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IMPROWIZACJA KONTROLOWANA

Jak rozpoczĊáa siĊ Wasza wspóápraca?
Cz. Majewski: Nasze spotkanie przy
instrumentach rozpoczĊáo siĊ razem z powstaniem audycji telewizyjnej „ĝpiewające

parodiowaü. Planujemy stworzyü utwór
od podstaw. W poáowie sierpnia powinien
znaleĨü siĊ na naszym kanale YouTube.
Jednak kabaret Malina to nie tylko
parodiowanie utworów. Cháopacy, mimo
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tem Józefem Wilkoszem oraz starostą Lechem
Janickim. Byáy kwiaty, podziĊkowania i gratulacje
skáadane na rĊce przewodniczącej Koáa - Danuty
KamiĔskiej. PamiĊtano teĪ o poprzedniej dáugoletniej przewodniczącej - Janinie Przygodzie. W miáej
atmosferze wspominano to, co byáo, ale mówiono
równieĪ o obecnej dziaáanoĞci tutejszego KGW.
Jubileusz to dobra okazja, by choü krótko przybliĪyü historiĊ KGW Doruchów II.
Powoáane zostaáo 28 listopada 1967 roku.
Wówczas to na pierwszym zebraniu, z udziaáem
17 kobiet, wybrano zarząd z Jadwigą PietroĔ jako
przewodniczącą, àucją Grzesiak - zastĊpcą, i Kazimierą Powąską - sekretarzem. Koáo rosáo w siáĊ i w
latach nastĊpnych liczba czáonkiĔ dochodziáa nawet
do stu. W 1972 r. nową przewodniczącą wybrano
JaninĊ PrzygodĊ. Byáa to historyczna zmiana, bo
pani Janina peániáa tĊ funkcjĊ aĪ 42 lata!

piosenka, tylko powaĪne pianistyczne
granie.
MoĪe w trakcie jakiegoĞ koncertu przytra¿áa siĊ wpadka, o której nie
sposób zapomnieü?
JT: Generalnie nie wolno muzykowi
schodziü poniĪej pewnego standardu.
OczywiĞcie, Īe są lepsze i gorsze dni,
gorsze miejsca, czasami jest záa akustyka, czasami „nawala” aparatura,
instrumenty… Ale pewnego minimum
nie moĪna przekroczyü.
CzM: ProszĊ nie myĞleü, Īe nie
chcemy siĊ przyznaü do báĊdu, ale
przynajmniej ja nic takiego nie pamiĊtam. Wiem, Īe pomyáki bywają
zabawne, lecz dla nas, wystĊpujących,
waĪne jest, by to publicznoĞü siĊ bawiáa, a my musimy dokáadnie pilnowaü
kaĪdego dĨwiĊku. Musimy sprawiaü
wraĪenie, Īe teĪ siĊ bawimy.

Rozumiem, Īe jest to improwizacja,
lecz kontrolowana.
JT: Bardzo kontrolowana. Na wiĊcej
moĪemy pozwoliü sobie, akompaniując
wystĊpującym z nami solistom. Wtedy jest
moĪliwoĞü swobodniejszej gry, ale teĪ musimy siĊ uwaĪnie sáuchaü, Īeby nie graü
tego samego. WystĊpująca z nami para
solistów to Ğpiewacy bardzo elastyczni,
potra¿ący zaĞpiewaü i muzykĊ operową,
i operetkową, i musicalowe przeboje.
Jakie wraĪenia z pobytu w Kobylej Górze?
CzM: TroszeczkĊ widzieliĞmy, zmierzając tu na koncert - zalew, chata znajdująca siĊ w pobliĪu… Urocza miejscowoĞü
i na pewno chĊtnie tu wrócimy.
Zatem do ponownego spotkania
na ziemi ostrzeszowskiej.
K. Juszczak

Festyn Rodzinny w Ignacowie

- W tamtych latach nasza dziaáalnoĞü byáa bardzo istotna wspomina J. Przygoda. - PrzeprowadzaliĞmy kursy robót rĊcznych,
haftu, szydeákowe, Īywieniowe, jak równieĪ pokazy kosmetyczne,
pogadanki i spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Babci.
OrganizowaliĞmy wycieczki krajoznawcze. WszĊdzie tam, gdzie
podejmowano inicjatywy czy budowano coĞ nowego, nie brakowaáo
kobiet, czáonkiĔ naszego koáa. KaĪde doĪynki gminne, jak równieĪ
inne imprezy odbywaáy siĊ przy udziale paĔ z KGW. OrganizowaliĞmy zabawy ludowe, wieczorki taneczne, a z uzyskanych pieniĊdzy
kupowaliĞmy sprzĊt do wypoĪyczalni. W latach 90. nasze Koáo
zaczĊáo organizowaü spotkania wigilijne z gwiazdorem - imprezy
te cieszyáy siĊ duĪym zainteresowaniem, starsze czáonkinie ze
wzruszeniem uczestniczyáy w tych spotkaniach. NieĞliĞmy pomoc
wiejskim kobietom poprzez organizowanie dzieciĔców w okresie Īniw.
DziaáalnoĞü Koáa zostaáa doceniona, czego potwierdzeniem jest
wybór w 1993 r. Janiny Przygody na przewodniczącą Wojewódzkiej
Rady KGW w Kaliszu. Pani Janina zostaáa równieĪ w roku 1999
odznaczona KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Od czterech lat funkcjĊ przewodniczącej Koáa peáni Danuta KamiĔska. Przy wspóápracy z organizacjami wiejskimi czáonkinie KGW
wspóáorganizują spotkania i pikniki. Przez te póá wieku wiele siĊ na
wsi zmieniáo, takĪe dziaáalnoĞü kóá gospodyĔ skupia siĊ na innych
sprawach. NajwaĪniejsze, Īe 25 kobiet, które dziĞ naleĪą do KGW
Doruchów II, wciąĪ czuje siĊ potrzebnym wiejskiej spoáecznoĞci.
K. Juszczak

8 lipca w Ignacowie odbyá siĊ
Festyn Rodzinny, którego organizatorami byli soátys pani Barbara Kunc
wraz z Radą Soáecką Wsi Ignaców.
O¿cjalnego otwarcia dokonaáa pani soátys, która podziĊkowaáa
wszystkim za pomoc i zaangaĪowanie przy przygotowaniu imprezy.
Szczególne podziĊkowania skierowane zostaáy do licznych sponsorów.
Podczas festynu czas umilaá kabaret
„àawka rezerwowych”, który wprowadzaá w dobry humor i zachĊcaá do
zabawy wszystkich zgromadzonych.
Podczas festynu moĪna byáo skorzystaü ze strzelnicy, „dmuchawca” dla
dzieci oraz skosztowaü pysznych
smakoáyków: placków, lodów, kieábasy
z grilla i wielu innych.
www.kobylagora.pl

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
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Z ksiąĪką przez pokolenia

JAK PRZEDSZKOLAKI
RATOWAàY ZWIERZĉTA

CYRK ZALEWSKI PONOWNIE W OSTRZESZOWIE
UwaĪany jest za najwiĊkszy i najbardziej
znany cyrk w Polsce. Wspóápracuje z najlepszymi
artystami i wykonawcami zarówno z Polski, jak
i z caáego Ğwiata. W tym roku obchodzi 25-lecie istnienia.
Po latach nieobecnoĞci ponownie zawitaá do
Ostrzeszowa. W sobotnie popoáudnie, 8 lipca,
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Maáy ryĞ Rudek byá bohaterem ostatniego w tym
roku przedszkolnym spotkania ph. „Z ksiąĪką przez
pokolenia”. Projekt edukacyjny, zainicjowany przez
p. BoĪenĊ Dittfeld z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie, miaá na celu rozbudzenie wĞród przedszkolaków
z grupy „Motylków” zainteresowania literaturą poprzez
comiesiĊczne spotkania z róĪnymi osobami dorosáymi,
przedstawiającymi kolejne postaci z literatury.
W czwartek, 8 czerwca, dyrektor BPMiG Ostrzeszów - Dorota Owczarczak, poprzez teatr kamishibai
przedstawiáa historiĊ pt. „Dlaczego zwierzĊta mieszkają
w bloku Maüka?” NastĊpnie „Motylki”, którym tym razem
towarzyszyáy máodsze „Muchomorki”, za pomocą zakupionej przez BibliotekĊ ksiąĪki interaktywnej „Uratuj
mnie” zamieniáy siĊ w straĪników przyrody i pomogáy
uratowaü nieszczĊĞliwe zwierzĊta.
W ramach podziĊkowaĔ dzieci wrĊczyáy wáasnorĊcznie wykonany komiks z wszystkim postaciami,
które poznaáy podczas spotkaĔ, oraz drewnianą gąskĊ,
gdyĪ stwierdziáy, Īe najbardziej przypadáa im do gustu
kwietniowa historia o gąskach, opowiedziana przez
p. Bolesáawa Grobelnego.
Dorota Owczarczak
dyrektor Biblioteki Publicznej

zgromadziá w swoim namiocie sporo widzów. Co
prawda trzeba byáo wydaü trochĊ grosza, Īeby
obejrzeü cyrkowe show, jednak wiele osób po
zakoĔczeniu wystĊpów mówiáo, Īe byáo warto.
W namiocie panowaáa niepowtarzalna atmosfera - gromkie brawa i numery, które zapieraáy
dech w piersiach widzów.
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ZnajdĨ 18 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 28 lipca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 25.,
nagrodĊ otrzymuje Michaá Skrzypek z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

Jako pierwsza na scenie pojawiáa siĊ woltyĪerka na koniu, która oczarowaáa widzów swoimi
nieprzeciĊtnymi umiejĊtnoĞciami jeĨdzieckimi.
NastĊpnie, ku uciesze najmáodszych, moĪna byáo
zobaczyü zwierzĊta: konie, psy, papugi, wielbáądy,
które dumnie wykonywaáy polecenia tresera. Nie
zabrakáo akrobacji na szarfach i krzesáach oraz
wirujących w powietrzu talerzy. DuĪą dawkĊ Ğmiechu dostarczyá równieĪ klaun Rico.
Jednak najwiĊksze emocje wzbudziá mroĪący
krew w Īyáach numer - „motory w kuli Ğmierci”.
Team „motocrossowców” z Brazylii zachwyciá
energią, precyzją i widowiskowoĞcią. Byá to
zdecydowanie wystĊp dla widzów o mocnych
nerwach.
W przerwach, jeĞli tylko ktoĞ chciaá, mógá „za
drobną opáatą” przejechaü siĊ na wielbáądzie,
byáa to niecodzienna okazja, dlatego skorzystaáo
z niej wiele dzieci.
Po trwającym ponad dwie godziny wystĊpie
artyĞci poĪegnali siĊ z publicznoĞcią i wyruszyli
w dalszą podróĪ... Tym razem do Wielunia.
A. àawicka
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A w szkoáach - wakacje! My ciągle jednak mamy szkolne tematy.
Poprzez wspólne dziaáania (gra
miejska, wycieczki,
zajĊcia w szkole itp.)
máodzieĪ miaáa okazjĊ poznaü swoich
niemieckich rówieĞników. Uczniowie
zobaczyli styl Īycia
i dzieĔ powszedni
niemieckiej rodziny.
Uczestniczyli teĪ
w lekcjach w niemieckiej szkole.
DziĊki projektowi máodzieĪ
poznawaáa kulturĊ
zachodnich sąsiadów oraz rozwijaáa
umiejĊtnoĞci jĊzykowe.
Wyjazd byá
moĪliwy dziĊki
dotacji Polsko-Niemieckiej Wspóápracy MáodzieĪy,
a takĪe zaangaĪowaniu i pomocy
rodziców oraz dyrekcji gimnazjum.
Grupa uczniów naszej szkoáy pod
opieką pani Haliny Nowak i pani Katarzyny Nieáacnej pojechaáa do zaprzyjaĨnionej szkoáy Justin-Wagner-Schule
w Rossdorf. To juĪ szóste takie spotka-

nie. Program tegorocznej wymiany byá
bardzo atrakcyjny. Uczniowie realizowali projekt „Wielcy Polacy i wybitni
Niemcy”. W ramach projektu zwiedzili
jedno z najstarszych miast niemieckich

MoguncjĊ (niem. Mainz), z którego pochodzi Johann Gutenberg, wynalazca
ruchomej czcionki. Byli teĪ w Muzeum
Gutenberga, gdzie zobaczyli ksiĊgi
drukowane przez Gutenberga i jak prze-

biegaá proces druku przed wiekami.
Poza tym uczestniczyli w wycieczce
do Darmstadt, podziwiali niezwykáe
Wzgórze Matyldy i inne interesujące
zabytki.

Wakacje… a tu szkoáĊ budują

Wakacje, sáoĔce, máodzieĪ wygrzewa siĊ nad
morzem… a tu szkoáĊ budują. Od wiosny trwa
budowa szkoáy podstawowej w Ostrzeszowie. Tak
naprawdĊ jest to Zespóá Szkolno-Przedszkolny,
który znajduje siĊ nie tyle w Ostrzeszowie, co
w Rojowie przy ul. Czarnieckiego. Roboty nabierają tempa, nic dziwnego, wszak za rok o tej porze
wszystko tu ma lĞniü na powitanie pierwszych
uczniów. JuĪ z daleka widaü zarys murów, nad
którymi góruje ramiĊ dĨwigu. Wykonawcą prowadzonych robót jest ¿rma SKANSKA.
- Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem - zapewnia koordynator budowy, Maágorzata
BudzyĔska. - Trwają roboty murowe i Īelbetowe,
powstają mury, stropy… Mamy juĪ wylany strop
nad aulą. W tym miejscu stawiamy ĞcianĊ Īelbetową pierwszego piĊtra.
DuĪo wysiáku kosztowaáy roboty ziemne, a to
ze wzglĊdu na spore róĪnice w poziomie terenu.
Wynoszą one aĪ 6 metrów, wiĊc nietrudno sobie
wyobraziü, jak wiele trzeba byáo zrobiü, by te
róĪnice zniwelowaü. Najpierw wzmocniono grunty
pod fundamenty, czyli zrobiono tzw. palowanie.
W jednym miejscu ziemiĊ wybierano, a po drugiej
stronie budowli ją usypywano. Gdyby tego nie
zrobiono, szkoáa z jednej strony byáaby „wkopana” w ziemiĊ, z drugiej fundamenty wystawaáyby
wysoko ponad powierzchniĊ.

*

DziĞ te roboty powoli schodzą na drugi plan.
Szkoáa nabiera ksztaátu - zarys gáównych pomieszczeĔ, korytarzy, ma juĪ kilka metrów wysokoĞci,
a i Ğcianki dziaáowe siĊ pojawiają.
Budynek szkoáy w czĊĞci bĊdzie parterowy,
a w czĊĞci piĊtrowy. Przedszkole oraz klasy bĊdą
dwukondygnacyjne, áączniki tylko parterowe. WaĪne, Īe budynek dostosowany jest juĪ do reformy
edukacyjnej, czyli bĊdzie gotowy na przyjĊcie
uczniów klas 1-8 i przedszkolaków.
Chodzimy po placu budowy - tu i ówdzie uwijają siĊ robotnicy. Razem pracuje tu okoáo 30 osób.
Jak siĊ okazuje, to tak naprawdĊ szkoáĊ tworzy
siedem poáączonych z sobą budynków (segmentów). Budowniczowie zdecydowali, Īe lepiej bĊdzie
robiü po kolei poszczególne segmenty, co pozwoli

kolejne fragmenty szkoáy wieĔczyü zadaszeniem,
a jak siĊ ma dach nad gáową, wszystkie roboty
moĪna dalej prowadziü bez wzglĊdu na pogodĊ.
MoĪe wiĊc siĊ zdarzyü, Īe z jednej strony budynek bĊdzie juĪ pod dachem, a z drugiej roboty

bĊdą w powijakach. W miejscu,
gdzie na wysokoĞü 8 metrów
stanie sala gimnastyczna, na
razie mamy skáadowisko materiaáów budowlanych. Sala
bĊdzie budowana póĨniej, zaĞ
na koĔcu zrobione zostanie to,
co znajdzie siĊ na zewnątrz place zabaw, boiska, parkingi,
ogrodzenia…
Jestem tutaj w sáoneczny,
ciepáy dzieĔ, wiĊc wszystko wygląda áadnie, moĪna rzec - lĞni
w sáoĔcu. Jednak gdy pada,
nie jest tak przyjemnie - gliniaste podáoĪe daje o sobie
znaü, wszĊdzie powstają
kaáuĪe, gliniano-báotne cieki.

Jak wtedy siĊ poruszaü czy
dojechaü samochodem, aby
dowieĨü materiaáy?
Teren budowy obejmuje
28.000m2, sama powierzch-

Koordynator wymiany
Halina Nowak

nia zabudowy dziaáki liczy 4770m2, zaĞ chodniki
i drogi dojazdowe pokryją 9.300m2. Z tym wszystkim wykonawca robót takĪe bĊdzie musiaá siĊ
uporaü. OczywiĞcie nie dotyczy to dróg gminnych,
czyli ulic Czarnieckiego i Cichej. Ich budową zajmie siĊ miasto. Wszyscy liczą na to, Īe zgodnie
ze skáadanymi obietnicami ulice zostaną zrobione
przed otwarciem szkoáy. Plan inwestycji przewiduje, Īe do koĔca kwietnia 2018 r. budowa szkoáy
ma zostaü ukoĔczona, a 1 wrzeĞnia odbĊdzie
siĊ tu uroczysta inauguracja roku szkolnego. Na
razie nic nie komplikuje realizacji tych zamierzeĔ.
K. Juszczak

20

„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

21 marca - 20 kwietnia
Posáuchaj gáosu serca i okaĪ wiĊksze
zainteresowanie i wiĊcej czuáoĞci ukochanej osobie. Ona bardzo teraz tego
potrzebuje. Nawet jeĞli Tobie wydaje
siĊ, Īe dla wszystkich jest oczywiste,
Īe bardzo ją kochasz, to jednak przydaáoby siĊ, abyĞ bardziej to okazywaá
i nie wstydziá siĊ ciepáych, miáych sáów.
Wakacyjny wyjazd moĪe byü do tego
doskonaáą okazją. MiáoĞü - wiĊcej czuáych sáów i ciepáa. Finanse - moĪe zdarzy siĊ wygrana w loterii?

BYK
21 kwietnia - 20 maja
JeĞli bĊdziesz delikatny, áagodny i pracowity, jak przystaáo na Byka, szybko
zostaniesz uznany za idealną „poáówkĊ”
i to nie tylko przez swojego partnera.
Nawet to, Īe nie lubisz siĊ podporządkowywaü, bĊdzie uznane za Twoją zaletĊ.
Masz talent do manipulowania ludzkimi
opiniami na swój temat. Wykorzystaj to.
MiáoĞü - jaka bĊdzie zaleĪy od Ciebie.
Finanse - trzeĨwego materializmu Ci
nie brak.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Twoja zmiennoĞü upodobaĔ i przy tym
brak rozwagi bardzo czĊsto prowadzą
do pochopnych i nietra¿onych wyborów. JesteĞ tak bardzo ceniony w Īyciu
towarzyskim, Īe nie musisz Ğpieszyü

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

Bawcie
B
Ba
wcie siċ, ale niech
niec wasza zabawa bċdzie uczciwa, niech bċdzie uīyteczna,
niechaj sâuīy od
odnawianiu siâ i odmâadzaniu ducha. Strzeīcie siċ, aby
odpoczynek nie byâ bezczynnoğciĆ czy czasem straconym. Ks. Bosko

BARAN

pytania o dochody. Finanse - üwicz
dzielenie siĊ z innymi.

siĊ z wyborem partnera w obawie, Īe
Ci ucieknie. Nie moĪesz przecieĪ pod
wpáywem impulsu związaü siĊ z kimĞ,
kto bĊdzie ograniczaá Twoje zamiáowanie do zmian. MiáoĞü - nie musi byü
wiĊzieniem. Finanse - moĪesz popuĞciü
pasa.

Planujesz i planujesz ten swój wolny
czas i co chwilĊ pogoda páata Ci ¿gla. Nie przejmuj siĊ tym tak bardzo.
W domu teĪ moĪna siĊ dobrze zabawiü,
zwáaszcza w doborowym towarzystwie.
Wystarczy pomieszaü jedną áyĪkĊ
dobrego humoru, dwie áyĪki pogody
ducha, kilka áyĪek chĊci do zabawy
i koktajl radoĞci gotowy. MiáoĞü - lekka,
áatwa i przyjemna. Finanse - jeszcze
trochĊ oszczĊdzaj.

RAK

WAGA

22 czerwca - 22 lipca

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Znowu chciaábyĞ „matkowaü” wszystkim
czáonkom rodziny. Nie licz na to, Īe Twoja o¿arnoĞü bĊdzie doceniona. Twoje
przywiązanie do spraw domowych nie
pozwala Ci dobrze zabawiü siĊ poza
domem. Porzuü choü na chwilĊ skórĊ
spokojnego Raka i zacznij spĊdzaü
wiĊcej czasu z kimĞ, kto trochĊ CiĊ
rozrusza. MoĪe jakiĞ wspólny wyjazd na
wakacje? MiáoĞü - wiĊcej temperamentu. Finanse - moĪesz trochĊ zaszaleü,
wakacje to dobry czas na ¿nansową
„rozpustĊ”.

Nawet Wadze o tak duĪej Īyciowej
mądroĞci nie udaje siĊ uniknąü miáoĞci
iluzorycznej, rodzącej siĊ na skutek
zafascynowania bardzo nieistotną cechą partnera. NaleĪy zapanowaü nad
wybuchającą namiĊtnoĞcią, bo ona
niekoniecznie jest początkiem trwaáego
związku - po krótkim okresie fascynacji
moĪe nadejĞü czas krytycyzmu i zdegustowania. Urlop wykorzystaj na robienie
samych niepowaĪnych rzeczy. MiáoĞü wiĊcej rozwagi. Finanse - uwaĪaj.j

LEW

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

23 lipca - 23 sierpnia
PowinieneĞ trochĊ poskromiü swój
despotyzm i ciągáe wymuszanie, aby
inni dostosowali siĊ do Ciebie. Twoje
poczucie nieomylnoĞci na pewno nieraz
juĪ CiĊ zawiodáo, szczególnie jeĞli chodziáo o poznanie siĊ na ludziach. Tym
razem, wchodząc w bliĪsze związki,
nie daj siĊ zwieĞü pozornym luksusem
i záudną nadzieją na dobrobyt. A póki
co, ciesz siĊ wakacjami. MiáoĞü - bez

Tam, gdzie Skorpion, tam mimo najlepszej harmonii seksualnej, czĊste są woj-

ny domowe. JeĞli jesteĞ z partnerem,
który jest pobudliwy i niecierpliwy, to,
na miáoĞü boską, zrezygnuj czasami ze
swojej zaborczoĞci i tendencji do bezwzglĊdnego nadawania tonu. Od czasu
do czasu moĪesz byü przecieĪ milutkim
Skorpionikiem. MiáoĞü - jest wierna.
Finanse - raczej bez fajerwerków.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Nawet jeĞli czasami bywasz ostry i bardzo stanowczy w wypowiedziach, to
i tak jest Ci wszystko wybaczone, bo
taka juĪ uroda Strzelca i wszyscy wiedzą, Īe w gáĊbi duszy bardzo ciepáo
dla Ğwiata Ci gra. Postaraj siĊ jednak
opanowaü swoją dzieciĊcą wyrywnoĞü,
bo Twoje sáowa mogą kogoĞ bardzo
zaboleü. MiáoĞü - nie bądĨ taki w gorącej wodzie kąpany. Finanse - powoli,
powoli, a i portfel zrobi siĊ grubszy.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nie przejmuj siĊ troskami wszystkich wokóá i caáego Ğwiata, bo tego
nie udĨwigniesz. Zajmij siĊ sobą i nie
wyrzucaj sobie, Īe to egoistyczne, bo
odrobina zdrowego egoizmu jeszcze
nikomu nie zaszkodziáa. Zadbaj o swoje
zdrowie, wygląd i lepsze samopoczucie
duszy i ciaáa, a przekonasz siĊ, jak
troski powoli wyparują z gáowy. Urlop
pomoĪe Ci to zrealizowaü. MiáoĞü -

LOT nr 11: BORKEN I 9.07.2017 r.
767 km lotu to juĪ dla goáĊbi prawdziwy maraton. Nic dziwnego, Īe do
rywalizacji na tak wyczerpującym dystansie przystąpiáo tylko 10 hodowców,
którzy wypuĞcili 167 goáĊbi.
Lot zdominowaáy goáĊbie Wiesáawa Kempy zajmując pierwszych
osiem miejsc i miejsce 10. Ponadto
w czoáowej dziesiątce swojego goáĊbia
miaá jeszcze Andrzej Dzierla (9).

Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
jedenastu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. Paweá Stolpert, 3. Jacek Grabarek, 4. Andrzej
Dzierla, 5. Jan Stolpert, 6. Piotr àopata,
7. Zenon Lewandowski, 8. Zbigniew
àopata, 9. Paweá Misiak, 10. Marcin
Dzierla.
Klasy¿kacja „najlepszych 10” po jedenastu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. P. Stolpert,
3. J. Grabarek, 4. A. Dzierla, 5. J. Stolpert, 6. P. àopata, 7. Z. Lewandowski, 8.
Z. àopata, 9. P. Misiak, 10. M. Dzierla.
K.J.

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

czasem z kolcami, ale piĊkna. Finanse - opanowane.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Ogarnie CiĊ uczucie peánego relaksu.
Poczujesz siĊ tak dobrze, jak juĪ dawno siĊ nie czuáeĞ. Nie myĞl o tym, co
bĊdzie potem, tylko korzystaj z takich
lepszych chwil, nabieraj szczĊĞcie
garĞciami i powtarzaj: chwilo, trwaj,
jesteĞ taka piĊkna. Postaraj siĊ zostaü w tym pozytywnym, wakacyjnym
nastroju jak najdáuĪej. MiáoĞü - peána
sielanka. Finanse - pieniądze szczĊĞcia nie dają.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ciesz siĊ latem, przyrodą, miáoĞcią
i nareszcie wolnym czasem, bo to
wszystko ma swoją wielką cenĊ. Zadbaj o swoje zdrowie, które ostatnio
trochĊ nadwyrĊĪyáeĞ. Dobrze siĊ odĪywiaj i nie przeholuj z alkoholem rady niby wyĞwiechtane, ale ciągle
aktualne. MiáoĞü - niech jej nie zjedzą
drobiazgi. Finanse - ach, Īeby tak
zawsze byáo.
Uwolnij myğli, uwolnij marzenia, poczuj
swobodċ, jakĆ daje czas wolny od szkoây,
od pracy. Nie bój siċ byý wyluzowany,
wakacyjny, ale uwaīaj na zâych doradców i „kusicieli”!
Wasza wróīka

ZakoĔczenie roku akademickiego UTW

GOàĉBIE
LOTY (11)
Oddziaá SYCÓWOSTRZESZÓW
(sekcja nr 3)

19.07.2017

27 czerwca Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie po raz
14. podsumowaá swoją dziaáalnoĞü.
ZakoĔczenie roku akademickiego
2016/17, podczas którego bawiáo siĊ
ponad 100 osób, odbyáo siĊ w ZajeĨdzie Ostrzeszów.
Miniony, bardzo intensywny, rok
podsumowaáa prezes Maágorzata Staniszewska. Odbyáo siĊ osiem wykáadów
dla sáuchaczy UTW i dwa otwarte dla
spoáecznoĞci ostrzeszowskiej oraz
zajĊcia w sekcjach (ponad 20), w tym
9 sekcji tzw. ruchowych. SpotykaliĞmy
siĊ setki razy. UczyliĞmy siĊ jĊzyków,
szycia, a takĪe taĔczyliĞmy, ĞpiewaliĞmy (dwa chóry), malowaliĞmy obrazy, graliĞmy w Scrabble, chodziliĞmy
z kijkami, a takĪe braliĞmy czynny
udziaá w Crossie
Ostrzeszowskim.
Byáy spotkania kulturalne przy kawie
przez wielkie „K”.
WiedliĞmy dysputy,
poznawaliĞmy okolice rowerem, ale
byáy teĪ wycieczki
krajoznawcze. Sáowem - duĪo robiliĞmy, edukując siĊ
nawzajem i ciesząc
siĊ ze swego towarzystwa oraz dzieląc
siĊ doĞwiadczeniem
i wiedzą.
Zarząd UTW
dostrzegaá tych zaangaĪowanych i wyróĪniá dyplomami za
wkáad 20 osób, podziĊkowaniami za
aktywnoĞü - 8 osób.

Jako najaktywniejsza z aktywnych wyróĪniona zostaáa w sposób szczególny
nasza koleĪanka Marylka Pilarek.
Listy gratulacyjne z okazji 80. urodzin tra¿áy do szeĞciu sáuchaczy: Marii
Karwackiej, Lucyny Fijaákowskiej, Leokadii Krawczyk-Radzikowskiej, Anieli

ModrzyĔskiej oraz do Zygmunta Koncewicza i Jana Wáodarczyka.
Byá teĪ krótki program okolicznoĞciowy z przymruĪeniem oka i na
wesoáo. Byáo trochĊ „poezyjnie” i z
uĞmiechem.
OdebraliĞmy gratulacje i podziĊkowania od miáych goĞci, którzy Īyczyli
nam dalszych sukcesów, pomysáów
i satysfakcji z dziaáaĔ.
Na koniec powiedzieliĞmy sobie
„do zobaczenia” w paĨdzierniku, nie
znaczy to jednak, Īe nie bĊdziemy siĊ
spotykaü, wszak „spotkania z ludĨmi
czynią Īycie warte do przeĪycia” (Guy
de Maupassant).

Naszym zacnym goĞciom
dziĊkujemy za
wszelką pomoc
i ĪyczliwoĞü,
z jaką spotykamy siĊ na co
dzieĔ. ĩyczymy
wszystkim i kaĪdemu z osobna
udanych, miáych
i piĊknych wakacji, a redakcji
„Czasu Ostrzeszowskiego”,
dziĊkujemy, Īe
przez caáy rok ma
dla nas kącik na
swoich áamach.
Spotykając
siĊ ze sobą bądĨmy uĞmiechniĊci i radoĞni i umiejmy
marzyü, bo marzenia nie mają wieku,
ale mają skrzydáa.
Teresa Wojtasik
wiceprezes

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
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Lato 2017 z OSiRem

22.07 (sobota) - rozgrywki w piákĊ noĪną plaĪową - start o godzinie 10.00 (na kąpielisku)
29.07 (sobota) - zawody páywackie dla dzieci
i máodzieĪy - start o godzinie 12.00 (na kąpielisku)
08.08 (wtorek) - turniej piáki noĪnej do lat 12 - start
o godzinie 10.00 (na boisku trawiastym)
12.08 (sobota) - rozgrywki siatkówki plaĪowej oraz
badmintona - start o godzinie 10.00 (na kąpielisku)
26.08 (sobota) - zakoĔczenie wakacji na kąpielisku, zawody sportowe dla dzieci i máodzieĪy - start
o godzinie 10.00.
Zapisy - na dwa dni przed
rozgrywkami,
tel. 728 454 713 lub 728 454 709.
JeĞli chcesz uzyskaü wiĊcej
informacji, zadzwoĔ pod numery
podane powyĪej.
ZAPRASZAMY

Plener Malarski
im. A. SerbeĔskiego (60. rocznica
Ğmierci artysty) oraz Edwarda
Haladyna (10. rocznica Ğmierci artysty)

Piknik artystyczny

DZIEDZINIEC BASZTY
Prezentacja obrazów i rysunków uczestników
pleneru (moĪliwoĞü zakupu obrazów)
23 lipca, od godz. 11.00 do 16.00.

ZAPRASZAMY

ĩycie oceanów namalowane
i nagrodzone
Dziewczynkom gratulujemy talentu i oceanicznych zainteresowaĔ.
K.J.

Kolejna dobra wiadomoĞü o nagrodach dla máodych plastyków
ostrzeszowskich. W konkursie plastycznym „ĩycie Oceanów”,
ogáoszonym przez jeden z warszawskich domów kultury, I miejsce
w kat. wiekowej 10-13 lat zajĊáa Maágorzata Brząkaáa (lat 11).
WyróĪnienie w tym samym konkursie otrzymaáa Sonia Siedlecka
(lat 10).

POLIFONICZNY POZNAē OSTRZESZOWIANIE KONCERTUJĄ
(dwa gryfy) - sam instrument
nie jest najwaĪniejszy. Sprawą
najbardziej istotną podczas tego
typu wystĊpów ma byü wáaĞnie
polifonia - dla wielu zachwycające, niepojĊte i niemal mistyczne
muzyczne zjawisko, którym od
niepamiĊtnych czasów podpiera
siĊ muzyka instrumentalna.
Koncert zakoĔczyá siĊ coverem wspomnianego juĪ „Careless
whisper” i Īyczeniem powodzenia wszystkim uczestnikom. Bo
choü posáugują siĊ oni gáównie
sáowem, to podobno wáaĞnie muzyka mówi, gdy ich brak…
Maágorzata Pelka

22 kwietnia na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
mieszkaĔcy Ostrzeszowa - Aleksandra Danielska oraz Adam Fulara - zagrali przed máodzieĪą z caáej Polski
koncert, zatytuáowany „Polifoniczne
standardy jazzowe”.
Wykonawcy zostali zaproszeni do
wystĊpu przez FundacjĊ Edukacyjną
G5 - organizatora Mistrzostw Polski
Debat Oksfordzkich. Dla debatantów ze
szkóá ponadgimnazjalnych z caáej Polski
zagrali w godzinach przedpoáudniowych,

otwierając tym samym pierwszy dzieĔ
przed¿naáowych debatanckich zmagaĔ.
W koncertowym programie znalazáy siĊ
nie tylko jazzowe standardy opracowane przez Adama FularĊ, ale i „Careless
whisper” George’a Michaela oraz utwór
eksperymentalny, związany bezpoĞrednio z improwizacjami, odbywającymi siĊ
równolegle w czasie: zarówno tymi wokalnymi, jak i instrumentalnymi - prowadzonymi linią odmienną od wokalnych.
Jak stwierdziá Adam Fulara, zauwaĪając wiele spojrzeĔ kierowanych na
jego gitarĊ o nietypowym wyglądzie

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

Gru, Dru i Minionki
USA, animacja, komedia, przygodowy,
96 minut.
Wtorek - 18 VII, godz.11:00, 16:00/3D
ĝroda - 19 VII, godz.11:00/3D, 16:00
Czwartek - 20 VII, godz.11:00, 16:00/3D

Volta
Polska, komedia kryminalna, 105 minut.
Wtorek - 18 VII, godz.19:45

ĝroda - 19 VII, godz.19:45
Czwartek - 20 VII, godz.19:45

Wtorek - 25 VII, godz.11:00, 17:00/3D
ĝroda - 26 VII, godz.11:00/3D, 17:00

Mumia

Transformers: Ostatni Rycerz

USA, fantasy, przygodowy, 110 minut.
Wtorek - 18 VII, godz.17:45
ĝroda - 19 VII, godz.19:45
Czwartek - 20 VII, Godz.17:45

USA, akcja, sci-¿, 150 minut.
Piątek - 21 VII, godz.19:00/3D
Sobota - 22 VII, godz.19:00/3D
Niedziela - 23 VII, godz.19:00/3D
Wtorek - 25 VII, godz.19:00/3D
ĝroda - 26 VII, godz.19:00/3D

Auta 3
USA, animacja, komedia, 106 minut.
Piątek - 21 VII, godz.17:00/3D
Sobota - 22 VII, godz.15:00, 17:00/3D
Niedziela - 23 VII, godz.15:00, 17:00/3D
Poniedziaáek - 24 VII, godz.11:00

Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl
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Piknik rodzinny Akademii Piákarskiej

Maáą tradycją Akademii Piákarskiej
Ostrzeszów staáy siĊ festyny rodzinne,
W ostatni weekend czerwca juĪ po raz
czwarty nasi zawodnicy mogli wraz
z najbliĪszymi spotkaü siĊ na festynie,

by miáo i aktywnie spĊdziü czas.
Celem imprezy byáy jak zawsze
zabawa, integracja oraz propagowanie

aktywnych form rekreacji. Uczestnicy
nie narzekali na nudĊ i Ğwietnie siĊ
bawili. Organizatorzy zadbali o róĪnorodną ofertĊ - znalazáo siĊ coĞ dla
rodziców, ale przede wszystkim dla

najmáodszych - zawodników Akademii.
Piknik piákarski to event, który opieraá
siĊ gáównie na atrakcjach piákarskich

dla wszystkich. Najmáodsi uczestniczyli oczywiĞcie w rozgrywkach
piákarskich, Ğwietnie siĊ przy tym
bawiąc, prezentowali jednoczeĞnie
zdobyte podczas treningów umiejĊtnoĞci jako reprezentacja wybranego
przez siebie kraju - dla rozpoznania
mieli namalowane na twarzach Àagi
paĔstw. Z kolei piákarze grup wiekowych Īak, orlik i máodzik uczestniczyli w rozgrywkach Talentiady, gdzie
kaĪdy zawodnik zdobywaá punkty za
mecze rozegrane w róĪnych skáadach
osobowych.
Prowadzone byáy równieĪ rozgrywki
dla rodziców. W tym roku mamusie

skoncentrowaáy siĊ na dopingowaniu,
za to tatusiowie nie zawiedli i skompletowali aĪ 6 druĪyn.
Na najmáodszych uczestników i goĞci czekaáy pompowane zjeĪdĪalnie
oraz domki, z których mogli korzystaü
bez ograniczeĔ. Nie zabrakáo równieĪ
bufetu, organizatorzy zapewnili kieábaski z grilla, napoje, owoce, a nawet
przygotowane specjalnie na tĊ okazjĊ
ciasteczka z logo Akademii. Na zakoĔczenie festynu wrĊczono pamiątkowe nagrody za udziaá w Talentiadzie
i w rozgrywkach rodziców, a pozostali
zawodnicy otrzymali stroje sportowe,
ufundowane przez ¿rmĊ Dobra For-

Bezbolesny paintball w Ostrzeszowie
nie brakowaáo zainteresowanych,
a zabawa trwaáa
w najlepsze do póĨnego popoáudnia.
JeĪeli ktoĞ nie
miaá okazji spróbowaü, moĪe to
jeszcze nadrobiü.
„Laser Tag” Ostrzeszów otwarte jest
w kaĪdy weekend,
moĪna równieĪ
zadzwoniü i umówiü siĊ na konkretny termin.
KP

Ostrzeszów wzbogaciá siĊ o nową
atrakcjĊ zarówno dla dzieci, jak i dorosáych. Mowa o popularnym w wiĊkszych
miastach „laser tagu”, czyli „bezbolesnym paintballu”. 9 lipca mieszkaĔcy
Ostrzeszowa mogli skorzystaü z darmowego dnia otwartego w „Laser Tag”
przy ul. Kąpielowej.
DzieĔ otwarty cieszyá siĊ zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale i dorosáych, którzy
byli ciekawi, co to wáaĞciwie jest.
Gra kieruje siĊ takimi samymi zasadami jak paintball, jednak zamiast kulek
z farbą przeciwnicy celują do siebie wiązką bezpiecznej podczerwieni. „Plac boju”
jest otwartym terenem, z miejscami, gdzie
moĪna siĊ zaczaiü na przeciwnika lub po
prostu ukryü.

Podczas
dnia otwartego
do dyspozycji
zainteresowanych organizator przygotowaá
10 zestawów
broni i specjalnych czujników.
KaĪdy chĊtny
musiaá wziąü
udziaá w szkoleniu z zasad korzystania z replik
broni, celowania
i ogólnych reguá
gry.
Mimo przelotnego deszczu

ma, która od niedawna zostaáa o¿cjalnym sponsorem Akademii Piákarskiej
Ostrzeszów.
W imieniu organizatorów serdecznie dziĊkujemy wszystkim, którzy tak
licznie przybyli na nasz piknik piákarski,
a takĪe osobom, które swoją pomocą i zaangaĪowaniem przyczyniáy siĊ
do tego, Īe festyn byá zorganizowany
sprawnie i dostarczyá wielu atrakcji.
Szczególne podziĊkowania dla trenerów, którzy przygotowali caáa imprezĊ,
dla Restauracji Zacisze, Firmy ZEC,
Pana Arka Suchaneckiego oraz dla
PaĔstwa Frasów, Wojczaków i Myszorów za wypiek pysznych ciasteczek.

Karkonoski póámaraton
Jarosáawa Zawierty
Weekend 1-2 lipca ob¿towaá
w imprezy biegowe w Szklarskiej
PorĊbie. Pierwszego dnia biegano
w Maratonie Ultra na dystansie
52km, natomiast w niedzielĊ,
rozegrano 9. PÓàMARATOM
KARKONOSKI PZU.
W gronie 465 biegaczy, którzy
ukoĔczyli bieg, znalazá siĊ ostrzeszowianin Jarosáaw Zawierta,
zajmując 123. miejsce z czasem
2:19,12 godz.

Start biegu odbyá siĊ przy
dolnej stacji wyciągu na SzrenicĊ. Przy doĞü zmiennej pogodzie nieáatwo byáo pokonywaü
kamieniste górskie ĞcieĪki. Trudy
rywalizacji rekompensowaáa malownicza trasa, wiodąca oznakowanymi szlakami turystycznymi
Karkonoszy przez àabski Szczyt,
ĝnieĪne Kotáy, HalĊ Szrenicką,
Mokrą PrzeáĊcz…
K.J.
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POTRÓJNY
„ROCZEK” W KOMOROWIE

19.07.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

Burmistrz Henryk ZieliĔski i kierownik ElĪbieta Psikus na „roczku” u paĔstwa ħdziebkowskich.
- Pierwsze trojaczki w gminie Mikstat mają juĪ roczek. Bracia Brajan Szymon, Igor Piotr i Oskar Tomasz rosną jak
na droĪdĪach i pewnie za chwilĊ zaczną
razem z tatą kopaü piákĊ na podwórku mówi burmistrz Henryk ZieliĔski, który
záoĪyá cháopcom i ich rodzicom Īyczenia
urodzinowe.
Przypomnijmy, Īe rok temu, 11 lipca
2016 r. w Poznaniu przyszáa na Ğwiat
trójka cháopców, których rodzicami są
paĔstwo Kamila i àukasz ħdziebkowscy

z Komorowa. Na wieĞü o tym wydarzeniu wáadze samorządowe gminy nie
tylko poĞpieszyáy z gratulacjami, ale
takĪe zadeklarowaáy wsparcie i objĊcie
opieką rodziny z Komorowa.
DzieĔ po pierwszych urodzinach
cháopców, 12 lipca br., rodzinĊ paĔstwa
ħdziebkowskich ponownie odwiedziá
burmistrz Henryk ZieliĔski, razem z ElĪbietą Psikus, szefową Miejsko-Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej
w Mikstacie.

- CieszĊ siĊ, Īe pierwsze trojaczki
w naszej gminie Ğwietnie siĊ rozwijają.
Cháopcy mają dobrą opiekĊ, a najbliĪsi
starają siĊ zapewniü im jak najlepsze
warunki. Dla máodych rodziców to duĪe
wyzwanie, dlatego nadal mogą liczyü na
wsparcie naszego samorządu, dla którego dobro mikstackich rodzin, zwáaszcza
tych máodych, rozwojowych, podejmujących trud wychowania dzieci, jest
podstawowym priorytetem - zapewnia
burmistrz ZieliĔski.
PK

MEDAL „PRO PATRIA”
DLA TADEUSZA PACANOWSKIEGO
7 lipca miaáo miejsce
piĊkne wydarzenie. Nasz
wspaniaáy senior - pan
Tadeusz Pacanowski,
mający 99 lat, zostaá
uhonorowany medalem
„Pro Patria”, przyznanym na wniosek Zarządu Gáównego Związku
Inwalidów Wojennych
i Wojskowych w uznaniu
za szczególne zasáugi
w kultywowaniu pamiĊci
o walce o niepodlegáoĞü
Ojczyzny. Ze wzglĊdu na
wiek pana Tadeusza ta
uroczysta chwila nastąpiáa w jego domu, znajdującym siĊ na Rynku
w Ostrzeszowie.
Medal „Pro Patria”
wraz z bukietem przepiĊknych róĪ i serdecznymi
gratulacjami wrĊczyáa
wyróĪnionemu pani Anna
ZarĊbska - przedstawiciel
wojewody wielkopolskiego.
W spotkaniu uczestniczyli równieĪ:
burmistrz Mariusz Witek, prezes Od-

przesyłają

Miáo nam poinformowaü, Īe 10 czerwca 2017 roku w koĞciele
Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach
„CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji. Na
pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Darem życia jest możliwość zachwytu. Darem zachwytu jest
życie. Anne Wilson Schaef

dziaáu Związku Inwalidów Wojennych
i Wojskowych w Ostrowie Wielkopolskim - Paweá Chudy, sekretarz MiG Wáo-

przesyła
rodzina Mierniczaków
z Olszyny

B. G. Mróz
z Ostrzeszowa

fot. Foto Video Masters, tel. 503 099 383

Ewa Jarych i Jan Roszykiewicz

Wakacyjne pozdrowienia
z Białowieży

Serdeczne pozdrowienia
ze Świnoujścia dla redakcji
„Czasu Ostrzeszowskiego”
oraz krewnych, sąsiadów
i znajomych

Ewa i Jan

dzimierz Piekarczyk, oraz córka pana
Tadeusza - Maágorzata z mĊĪem, którzy
mieszkają w Stanach Zjednoczonych.
Wszyscy obecni przekazali panu
Pacanowskiemu sáowa uznania, a burmistrz wrĊczyá mu ozdobną tabliczkĊ
z wygrawerowanymi gratulacjami i Īyczeniami.
Spotkanie upáynĊáo w rodzinnej
atmosferze, wĞród licznych wspomnieĔ,
którymi senior przez caáy czas zachwycaá sáuchaczy, imponując im znakomitą
pamiĊcią i pogodą ducha.
www.ostrzeszow.pl

G j - córeczka
Gaja
ó
k paĕstwa
ĕ t
P
Pauliny
li i K
Krzysztofa
t f M
Matuszewskich
t
ki h z O
Ostrzeszowa,
t
ur. 8.07.2017r., waga 3000g
Hania - córeczka paĕstwa Iwony i Roberta Sokoâowskich z Kaliszkowic Kaliskich,
ur. 8.07.2017r., waga 3850g
Zuzia - córeczka paĕstwa Katarzyny i Piotra Lubojaĕskich z Biadaszek,
ur. 10.07.2017r., waga 3530g
Nikodem - synek paĕstwa Julii i Jarosâawa Polów z MĆkoszyc, ur. 11.07.2017r.,
waga 3750g

