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SĄSIAD MOLESTOWAà

5-LETNIć DZIEWCZYNKČ?
- Mamusiu, pan Heniu dotykaá
mnie „tam” swoim palcem - wyznaáa 5-letnia Zosia swojej mamie. Historia, jaka kilka dni temu rozegraáa
siĊ w jednej z miejscowoĞci w gminie Doruchów, wstrząsnĊáa caáą
wioską. MieszkaĔcy do tej pory nie
potra¿ą uwierzyü, Īe ich sąsiad,
mĊĪczyzna, którego znali od lat,
mógá dopuĞciü siĊ tak haniebnego czynu. Czy 64-latek faktycznie
molestowaá dziecko? Sprawa jest
w toku i trudno tutaj przesądzaü
o winie, trudno równieĪ nie wierzyü
dziecku, które powtórzyáo te same
sáowa przed pracownicą Gminnego
OĞrodka Pomocy w Doruchowie,
policjantami i ginekologiem.
Znali siĊ od lat. Mieszkali w tym
samym budynku. 64-latek byá czĊstym goĞciem rodziców Zosi, tzw.
przyjacielem rodziny.
- Przychodziá do nas, dzieci
bardzo go lubiáy, traktowaáy go jak
dziadka, dlatego nie zabraniaáam,
by i one go odwiedzaáy - mówi pani

Renata, mama 5-latki. - Nigdy nawet
przez myĞl mi nie przeszáo, Īe mógáby
skrzywdziü którąĞ z moich córeczek.
AĪ do Ğrody, 26 lipca... To wáaĞnie
wtedy 5-letnia Zosia powiedziaáa mamie, Īe ich sąsiad ją „tam” dotykaá.
- Na początku nie potra¿áam w to
uwierzyü, myĞlaáam, Īe káamie, Īe coĞ
sobie wymyĞliáa. Jednak ta sprawa
nie dawaáa mi spokoju, dlatego po
niedáugim czasie poprosiáam, Īeby
jeszcze raz, spokojnie mi o tym opowiedziaáa. Postanowiáam to wyjaĞniü.
Poszáam do sąsiada, ale on wszystkiego siĊ wypará, mówiá, Īe to nieprawda. Dwa dni póĨniej odwiedziáa
nas pani z GOPS-u. Wspólnie z Zosią
opowiedziaáyĞmy jej o caáym zajĞciu.
UrzĊdniczka od razu powiadomiáa
policjĊ. Jeszcze tego samego dnia
(w piątek - 28 lipca) funkcjonariusze
przyjechali, by przesáuchaü dziewczynkĊ.
- ZawieĨli nas do szpitala, tam
lekarz ginekolog przebadaá moją córkĊ, oznajmiá nam, Īe Īadne z jej na-

rządów nie zostaáy uszkodzone.
Ja i mąĪ odetchnĊliĞmy z ulgą.
64-latek zostaá zatrzymany.
- Policjanci nie zastali go
w domu, byá pod sklepem, to tam
skuli go w kajdanki i zawieĨli na
komendĊ.
Dla nas to ogromny cios. Nie
potra¿Ċ sobie z tym poradziü, nie
ĞpiĊ po nocach. TraktowaliĞmy
go jak czáonka rodziny, zawsze
mogliĞmy na niego liczyü, a przynajmniej tak nam siĊ wydawaáo.
Zostawaá z dzieümi, jeĞli byáa
taka potrzeba. I pomyĞleü, Īe
mógá im zrobiü krzywdĊ. Wspólnie chodziliĞmy do lasu na jagody. Jak mąĪ ulegá wypadkowi na
rusztowaniach, to porąbaá nam
drzewo na zimĊ, ĪebyĞmy mieli czym paliü w piecu. A teraz?
Nie wiem, co o tym wszystkim
myĞleü... - dodaje mama 5-latki.
DokoĔczenie na str. 4.

POLICJANCI NA MEDAL

Uratowali Īycie mieszkaĔcowi Marszaáek
zgáoszenie o awanturze domowej
pomiĊdzy konkubentami w Marszaákach.
Na miejsce wysáano patrol policji.
To miaáa byü zwykáa interwencja funkcjonariusze mieli tylko przywoáaü
do porządku awanturnika. Nikomu
nawet przez myĞl nie przeszáo, Īe
trzeba bĊdzie ratowaü ludzkie Īycie.
- Gdy weszliĞmy na podwórze,
zauwaĪyliĞmy, Īe pod wiatą, kilka
metrów od domu, stoi jakiĞ mĊĪczy-

zna. JuĪ z daleka wyglądaáo to trochĊ
dziwnie, dlatego podeszliĞmy bliĪej.
No i wtedy zorientowaliĞmy siĊ, Īe
on nie stoi, a wisi na lince od prania relacjonuje Maciej Mydlak.
Reakcja policjantów byáa báyskawiczna.
- KoleĪanka uniosáa mĊĪczyznĊ,
a ja pobiegáem po nóĪ do domu obok.
Odciąáem sznur i poáoĪyliĞmy tego
czáowieka na podáodze. W pierwszej
chwili uáoĪyliĞmy go na wznak, ale
zaczĊáa mu lecieü krew z nosa i z
ust, wiĊc natychmiast przenieĞliĞmy
go do pozycji bocznej, podtrzymując
mu szyjĊ i krĊgosáup. Dodatkowo caáy
czas kontrolowaliĞmy jego oddech
i puls. Mieszkaniec Marszaáek zacząá

mocno charczeü, wiĊc odgiĊliĞmy
mu gáowĊ, by udroĪniü drogi oddechowe. DziĊki temu jego oddech staá
siĊ stabilny i coraz áagodniejszy. Po
kilku, kilkunastu minutach przyjechaáa, wezwana przez nas, karetka.
Ratownicy udzielili mĊĪczyĨnie fachowej pomocy, podáączyli go pod
swoją aparaturĊ i zabrali do szpitala.
Byá nieprzytomny.
Na szczĊĞcie akcja zakoĔczyáa
siĊ sukcesem, mĊĪczyzna Īyje.
Jak dodaje st. sierĪ. Maciej Mydlak, z taką sytuacją zarówno on,
jak i jego koleĪanka spotkali siĊ po
raz pierwszy. O ludzkim Īyciu decydowaáy przecieĪ sekundy...
A. àawicka

Kto powrzucaá jajka do auta?

Ta historia z pewnoĞcią zakoĔczyáaby siĊ tragicznie, gdyby má.
asp. Katarzyna Jackowska i st. sierĪ.
Maciej Mydlak nie zareagowali na
czas. Liczyáy siĊ sekundy...

DziĞ mieszkaniec Marszaáek
moĪe Ğmiaáo mówiü, Īe policjanci
uratowali mu Īycie.
Byá czwartkowy ranek, 20 lipca.
DyĪurny KPP w Ostrzeszowie otrzymaá

Mieszkanka Szklarki Przygodzickiej w piątek wieczorem
wróciáa z Ostrowa i, jak zawsze, zaparkowaáa swojego
citroena na podwórzu przy domu. Gdy w sobotĊ rano
otworzyáa drzwi auta, czekaáa na nią niemiáa niespodzianka. Na tylnej kanapie, na przednim fotelu i dywanikach
znajdowaáy siĊ porozbijane jajka, ok. 10 sztuk. Tapicerka
samochodu byáa mocno zabrudzona.
W pierwszej
chwili pomyĞlaáa, Īe
byü moĪe pakunki
z zakupami, które
przewoziáa dzieĔ
wczeĞniej, przewróciáy siĊ i stąd
ten baáagan. Szybko
jednak uĞwiadomiáa
sobie, Īe jajek nie
kupowaáa. Wtedy
staáo siĊ jasne, Īe
ktoĞ wieczorem
lub w nocy wszedá
do auta i umyĞlnie porozbijaá jaja.
W jednych z drzwi
prawdopodobnie
„zaszwankowaá”
zamek, co umoĪliwiáo dostanie siĊ do
samochodu.

Nie wiadomo, czy miaá to byü gáupi Īart, czy záoĞliwe
dziaáanie.
Sprawa zostaáa zgáoszona na policjĊ. Miejmy nadziejĊ,
Īe sprawcĊ uda siĊ odnaleĨü (byü moĪe pomocny bĊdzie
monitoring, który znajduje siĊ na pobliskiej posesji) i poniesie on odpowiednią karĊ za zniszczenie czyjejĞ wáasnoĞci.

2
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

POLICJANT UĩYà BRONI
ZGODNIE Z PRAWEM
Policjant, który w listopadzie ubiegáego roku, w czasie poĞcigu, postrzeliá 14-latka, nie przekroczyá swoich
uprawnieĔ - ostrowska prokuratura
umorzyáa Ğledztwo w tej sprawie.
Przypomnijmy.
26 listopada, o godz. 21.00 dyĪurny policji otrzymaá informacjĊ,
Īe po Ostrzeszowie jeĨdzi srebrny
opel vectra i wiele wskazuje na to,
Īe jego kierowca jest pijany. Policyjny patrol wkrótce „namierzyá” auto.
Jednak kierowca zlekcewaĪyá sygnaá
do zatrzymania - policjanci podjĊli
poĞcig, najpierw ulicami Ostrzeszowa, chwilĊ póĨniej ruszyli za autem

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

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

w kierunku Grabowa. W miĊdzyczasie
wezwali wsparcie. Do kolejnej próby
zatrzymania doszáo w Grabowie, ale
kierowca z áatwoĞcią ominąá policyjną
blokadĊ i kontynuowaá ucieczkĊ. Kiedy w Starej KuĨnicy radiowóz zrównaá
siĊ z oplem, ten uderzyá w niego kierowca najprawdopodobniej chciaá
zepchnąü Ğcigający go samochód do
rowu. Padáy strzaáy. Byáy to strzaáy
ostrzegawcze i mierzone. Jedna z kul
niefortunnie tra¿áa 14-letniego pasaĪera, który znajdowaá siĊ na tylnym
siedzeniu. Dopiero wtedy kierowca
zrozumiaá, Īe sytuacja wymknĊáa siĊ
spod kontroli, i zatrzymaá siĊ. Policjanci natychmiast udzielili poszkodowanemu pomocy, wezwali pogotowie.
Nastolatka zabrano do szpitala.
Okazaáo siĊ, Īe oplem jechaáo piĊciu
cháopców - dwóch 15-latków, dwóch
16-latków i 14-letni gimnazjalista.
Wszyscy są mieszkaĔcami naszego
powiatu. Za kierownicą siedziaá 16-la-

STUDNIE

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

tek, który zabraá samochód rodziców
bez ich zgody.
Prokurator Rejonowy w Ostrowie
Wlkp. umorzyá Ğledztwo w sprawie
uĪycia broni sáuĪbowej przez funkcjonariusza KPP w Ostrzeszowie.
- W toku postĊpowania zgromadzono kompleksowy materiaá
dowodowy, przesáuchano Ğwiadków
zdarzenia, dokonano procesowych
oglĊdzin miejsca i samochodów w nim
uczestniczących, uzyskano niezbĊdną
dokumentacjĊ postĊpowaĔ wewnĊtrznych policji. Ponadto zabezpieczono
dokumentacjĊ medyczną oraz przeprowadzono dowody z opinii biegáych
z zakresu medycyny sądowej, broni
i balistyki, a takĪe mechanoskopii mówi Maciej Meler, rzecznik ostrowskiej prokuratury.
DokoĔczenie na str. 6.
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Z īalem i smutkiem informujemy, īe
27 lipca 2017 roku, w wieku 70 lat zmarâ

EDMUND JANURA
wyjĆtkowy czâowiek, nieoceniony spoâecznik
i dziaâacz sportowy.
Uroczystoğci pogrzebowe odbyây siċ
w sobotċ, 29 lipca, w Kobylej Górze.

Serdecznie dziċkujemy
ksiċdzu Janowi Hutniczakowi, rodzinie, krewnym,
delegacjom, sĆsiadom i wszystkim, którzy zamówili msze ğwiċte,
zâoīyli wieĕce i kwiaty
wiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze
naszej kochanej
chanej mamy, babci, sios
siostry i cioci

ğp. Wandy
ndy Krzemien
Krzemienowskiej
rodzina

Podziċkowanie
Lekarzom: Wojciechowi Berezce, Alicji Bochyĕskiej, Jarosâawowi Dutkiewiczowi,
oraz pielċgniarkom i caâemu personelowi oddziaâów: wewnċtrznego i opieki
paliatywnej ostrzeszowskiego szpitala
podjċ ogromnego wysiâku
za okazanĆ īyczliwoğý, zaangaīowanie i podjċcie
dla ratowania īycia mojej m
mamy

O
R
T
O
P
E
D
A

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

ğp. Wandy
dy Krzemien
Krzemienowskiej
serdeczne podziċkowanie
skâada
syn Piotr z rodzinĆ

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

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

„Przyjazna” - od 31.07 do 6.08, tel. 594-17-10
„Zamkowa”, ul. Gorgolewskiego 4 - od 7.08 do 13.08, tel. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
Dwa wáamania
25 lipca w KuĨnikach nieznani sprawcy próbowali wáamaü siĊ
do domu jednorodzinnego. DzieĔ
póĨniej záodzieje okradli jedno
z pomieszczeĔ gospodarczych
w gminie Grabów.
600 záotych - na tyle wyceniáa
straty spowodowane próbą wáamania
85-letnia mieszkanka KuĨnik. Sprawcy, uĪywając metalowego narzĊdzia,
uszkodzili zamek, drzwi i oĞcieĪnicĊ.
Nie udaáo im siĊ jednak wejĞü do
Ğrodka. Z domu starszej pani nic
nie zginĊáo.
W ĞrodĊ, 26 lipca, funkcjonariusze otrzymali informacjĊ o kradzieĪy z wáamaniem do pomieszczenia
gospodarczego w gminie Grabów.
Nieznany jak dotąd sprawca wszedá
w nocy na teren ogrodzonej posesji,
zerwaá káódkĊ od drzwi „gospodarczego” i ukradá maszynĊ do Ğrutowania.
WáaĞciciel oszacowaá straty równieĪ
na 600 zá.

BUS&TRUCK
25 lipca, policjanci z ostrzeszowskiej drogówki prowadzili dziaáania
pod nazwą BUS&TRUCK.
Mundurowi skontrolowali 50 pojazdów - 43 ciĊĪarówki i 7 busów.
Okazaáo siĊ, Īe 13 samochodów
znajdowaáo siĊ w záym stanie technicznym; dwóch kierowców ciĊĪarówek przekroczyáo dozwoloną
prĊdkoĞü. Zatrzymano 8 dowodów
rejestracyjnych.

Po alkoholu i wbrew
zakazowi
Dwa lata wiĊzienia - to kara,
jaka grozi 28-letniemu mieszkaĔcowi gminy Kraszewice za kierowanie samochodem pod wpáywem
alkoholu.
W nocy, 28 lipca, patrolując
Kraszewice policjanci zatrzymali do
kontroli samochód marki Ford Focus.
Autem kierowaá 28-letni mieszkaniec
tej gminy. Funkcjonariusze wyczuli od
mĊĪczyzny wyraĨny zapach alkoholu
(przeprowadzone badanie wykazaáo
ponad promil). Sprawcy uniemoĪliwiono dalszą jazdĊ, 28-latek straciá
prawo jazdy.
Teraz czeka go rozprawa w sądzie.

„PrĊdkoĞü zero tolerancji”
KPP w Ostrzeszowie podsumowaáa trzydniowe dziaáania „PrĊdkoĞü zero tolerancji”, które od 26 do 28
lipca prowadzane byáy na terenie
caáego województwa wielkopolskiego.
Policjanci z ostrzeszowskiej „drogówki” skontrolowali áącznie 152 pojazdy (119 samochodów osobowych,
24 busy, 4 motocykle, 4 motorowery, 1
autokar). Odnotowali 115 wykroczeĔ,
z czego 69 dotyczyáo przekroczenia
dozwolonej prĊdkoĞci. Zatrzymali 8
uprawnieĔ do kierowania oraz 22
dowody rejestracyjne. Przeciwko 7
sprawcom zostaną skierowane do
sądu wnioski o ukaranie.

Potwierdziáa, Īe kierowaáa,
ale nie po pijanemu
22-letnia mieszkanka gminy
Mikstat, która 22 lipca na drodze
pomiĊdzy Mikstatem a Kotáowem
wjechaáa do rowu samochodem
marki BMW, nie przyznaje siĊ, Īe
byáa pijana.
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Kobieta potwierdza, Īe kierowaáa
autem i opuĞciáa je o wáasnych siáach.
Jednak, jak zapewnia, nie byáa wtedy pod wpáywem alkoholu. 22-latka
twierdzi, Īe „napiáa siĊ” dopiero po
powrocie do domu.

Rano, 29 lipca,
w Rojowie kierujący
harleyem davidsonem potrąciá rowerzystkĊ.
47-letni mieszkaniec gminy Ostrzes z ó w, k i e r u j ą c
harleyem, nie zachowaá bezpiecznej
odlegáoĞci podczas
wyprzedzania rowerzystki - w wyniku
tego potrąciá kobietĊ.
62-letnia mieszkanka powiatu
ostrzeszowskiego
ucierpiaáa w wypadku, zostaáa przewieziona do szpitala.

Harleyem
w rowerzystkĊ

Kierowaá pod wpáywem
narkotyków
29 lipca policjanci zatrzymali
w TorzeĔcu 22-latka, który w obszarze zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią
108km/h. Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna
prowadziá toyotĊ corollĊ, bĊdąc pod
wpáywem narkotyków.
Mieszkaniec powiatu wieruszowskiego nie doĞü, Īe przekroczyá prĊdkoĞü w terenie zabudowanym i byá
pod wpáywem Ğrodków odurzających,
to miaá jeszcze przy sobie 2 gramy
marihuany. 22-latek tra¿á do policyjnego aresztu.

MotocykliĞci stracili
prawa jazdy
Trzech motocyklistów straciáo
prawo jazdy za szybką jazdĊ
W niedzielne popoáudnie, 30 lipca, w Przytocznicy policjanci w ciągu jednej godziny zatrzymali trzech
motocyklistów, którzy w obszarze
zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prĊdkoĞü.
Do pierwszego zatrzymania doszáo ok. godz. 16.00. Dwaj 27-letni
mieszkaĔcy gminy Doruchów, jadąc
obok siebie, pĊdzili przez teren zabudowany suzuki i hondą z prĊdkoĞcią
aĪ 158km/h.
GodzinĊ póĨniej w tej samej miejscowoĞci prawo jazdy straciá 23-letni
mieszkaniec powiatu wieruszowskiego. MĊĪczyzna jechaá 108km/h.
Wszyscy zostali równieĪ ukarani
mandatami.

„Wylądowaá” w rowie
Záe warunki drogowe i ob¿te
opady deszczu zapewne przyczyniáy siĊ do tego, Īe 25 lipca w Rojowie samochód marki Toyota
wpadá w poĞlizg i „wylądowaá”
w rowie.
MĊĪczyzna kierujący sáuĪbową
toyotą na warszawskich tablicach
na skutek poĞlizgu straciá panowanie nad kierownicą i wjechaá do
rowu. Kierującemu nic siĊ nie staáo,
samochód równieĪ nie ucierpiaá,
jednak do wyciągniĊcia go z rowu
potrzebna byáa pomoc drogowa.
Obyáo siĊ bez interwencji policji
i straĪy poĪarnej.

SZCZĉĝCIE W NIESZCZĉĝCIU
Byáa Ğroda, 26 lipca. Pan Tadeusz
wróciá swoim autem do domu na os.
Zamkowym w Ostrzeszowie. Jak zawsze zostawiá samochód na parkingu
przed blokiem, na „swoim” miejscu.

Zaparkowaáem, wáoĪyáem za szybĊ
kartĊ informującą o niepeánosprawnoĞci i udaáem siĊ do mieszkania. Tyle
co wszedáem, a tu sąsiedzi dzwonią,
Īe mój samochód siĊ pali. Wyjrzaáem

Policjanci proszą
Ğwiadków o kontakt
Policjanci z wydziaáu prewencji
KPP prowadzą czynnoĞci wyjaĞniające w sprawie wykroczenia drogowego, do którego doszáo na ul. Bocznej
w Ostrzeszowie. ĝwiadkowie oraz
osoby mogące pomóc w ustaleniu
sprawcy proszone są o kontakt osobisty w KPP (ul. Zamkowa 27), lub
telefoniczny - 62 732-42-33.
WstĊpne ustalenia wykazaáy,
Īe 22 lipca (sobota) miĊdzy 10.30
a 10.45 w Ostrzeszowie na ul. Bocznej (parking przy targowisku miejskim) nieustalony sprawca najechaá
na zaparkowane audi A3 koloru
srebrnego, powodując zarysowania
karoserii, a potem oddaliá siĊ z miejsca zdarzenia.

Amstaff pogryzá dwie
kobiety
Dwie kobiety spacerujące nad
zalewem w Kobylej Górze zostaáy
pogryzione przez psa rasy amstaff.
Do zdarzenia doszáo w niedzielne
popoáudnie, 30 lipca.
Jak ustalili policjanci, mieszkanki
Wrocáawia spacerowaáy wokóá zalewu ze swoim pieskiem. W pewnym
momencie zaatakowaá go amstaff,
prowadzony na smyczy, przez wáaĞciciela (mieszkaĔca powiatu oleĞnickiego). Kiedy kobiety próbowaáy
broniü swojego pupila, amstaff ugryzá
jedną z nich w udo, drugą w nadgarstek.
WáaĞciciel agresywnego psa zostaá ukarany mandatem.
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STRAĒ
UciąĪliwe owady
W minionym tygodniu straĪacy
interweniowali aĪ 11 razy, usuwając
gniazda os oraz szerszeni. 24 lipca

w Grabowie, 26 lipca w Mielcuchach
Pierwszych oraz Grabowie, 28 lipca
w GiĪycach i Grabowie, 29 lipca w Tokarzewie, KuĨnicy MyĞlniewskiej i Klo-

PoĪar samochodu
w Rybinie

przez okno (mieszkam na parterze,
okna wychodzą wprost na parking)
i zobaczyáem ogieĔ.
Za chwilĊ przyjechaáa straĪ poĪarna, a ja zszedáem przed blok i mogáem
siĊ tylko przyglądaü, jak
gaszą. Nie wiem, jak to
siĊ mogáo staü, przedtem nic przy aucie nie
robiáem.
SzczĊĞcie w nieszczĊĞciu, Īe pana Tadeusza nie byáo juĪ
w pojeĨdzie, bo ogieĔ
z komory silnika rozprzestrzeniaá siĊ bardzo szybko.
StraĪacy podali na
palący siĊ samochód
prąd wody oraz prąd
piany. Potem otworzyli
maskĊ i dogasili poĪar.
Dziaáania zakoĔczyli po
sprawdzeniu caáego samochodu i dokáadnym
przelaniu wodą zarzewi
ognia. Straty oszacowano na 6 tysiĊcy záotych.
sm
nie, 30 lipca w KuĨnicy MyĞlniewskiej,
Ostrzeszowie i Komorowie.

PoĪar sadzy w kominie
W minioną niedzielĊ w nocy paliáa
siĊ sadza w kominie budynku mieszkalnego przy al. Wojska Polskiego
w Ostrzeszowie. Na miejscu dziaáaáy
dwie jednostki ratowniczo-gaĞnicze
z Ostrzeszowa. PoĪar zostaá skutecznie
ugaszony.

Poáamane konary
26 lipca w Mikstacie oraz Grabowie
i 28 lipca w Gáuszynie straĪacy usuwali
z dróg powalone konary.

693 635 565; 606 718 442

SZANOWNI KRWIODAWCY,
uprzejmie informujemy,

Īe 7 sierpnia (poniedziaáek),
w godz. od 8.30-12.30
przy Intermarche w Ostrzeszowie, ul. LeĞna 51,
odbywaü siĊ bĊdzie pobieranie krwi.
Zapraszamy wszystkich chĊtnych, którzy ukoĔczyli 18. rok Īycia, z dowodem osobistym i po lekkim posiáku.

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE

fot. OSP Kobyla Gra
W poniedziaáek, 24 lipca, o godzinie
12.40 w Rybinie zapaliá siĊ samochód
osobowy marki Mercedes-Benz E290.
Na miejscu dziaáaáy dwie jednostki straĪy z Ostrzeszowa, OSP z Kobylej Góry
oraz jednostka z Sycowa.
StraĪacy zabezpieczyli miejsce
zdarzenia, przeprowadzili báyskawicz-

ne rozpoznanie (przed ich przyjazdem
wáaĞciciel samochodu odáączyá i wyciągnąá akumulator) i szybko ugasili poĪar.
Na szczĊĞcie obyáo siĊ bez osób
poszkodowanych, natomiast straty
materialne oszacowano na 4 tysiące
záotych.






Dwustronnie gãadkie
Nie wymagajð malowania
Nie gnijð
âatwe w obróbce

OSZCZČDZ AJ
CZ AS I PIENIćDZE !!!
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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
Na urlopie do 8 sierpnia

Czym podróĪowaü
po powiecie?
DziĞ, gdy niemal w kaĪdej rodzinie
jest przynajmniej jeden samochód, postawione w tytule pytanie wydaje siĊ
banalne. Ale wyobraĨmy sobie, Īe są
wĞród nas takĪe ludzie bez samochodu,
na ogóá starsi, którzy nie chcą tylko
siedzieü w domu i mają „dziwny kaprys”
lepszego poznania ziemi ostrzeszowskiej lub teĪ zwyczajnie muszą udaü siĊ
z Ostrzeszowa do Mikstatu, Doruchowa,
Grabowa czy Kraszewic, albo wáaĞnie
stamtąd przyjechaü do stolicy powiatu.
I cóĪ im pozostaje? Kilka poáączeĔ autobusowych i to na ogóá od poniedziaáku do piątku. TrochĊ lepiej jest w dni
nauki szkolnej - wtedy liczba poáączeĔ
wzrasta, bo to máodzieĪ stanowi gáówną
klientelĊ PKS-u i innych przewoĨników.
To i tak nie zmienia faktu, Īe w weekendy autobusów brak. Nawet na tak,
wydawaáoby siĊ, popularnym odcinku
jak Ostrzeszów - Ostrów nie jedzie w te
dni Īaden autobus. W sobotĊ i niedzielĊ
trzeba liczyü na krewnych i sąsiadów,
rower lub… wáasne nogi.
Ten mizerny stan poáączeĔ potwierdza rozkáad jazdy autobusów,
kursujących w wakacje z Ostrzeszowa (i z powrotem) do poszczególnych
miejscowoĞci bĊdących siedzibą wáadz
gmin naszego powiatu.
OSTRZESZÓW GRABÓW NAD PROSNĄ
11.57 (pn.-pt.) - p. Doruchów, 15.50
(pn.-pt.), 17.15 (pn.-niedz.), 20.09
(pt.)
GRABÓW NAD PROSNĄ OSTRZESZÓW
5.45 (pn.-pt.) - p. Doruchów, 7.20
(pn.-pt.), 8.31 (pn.-niedz.), 13.50
(pt.), 18.55 (niedz.)
OSTRZESZÓW - MIKSTAT
7.30 (pn.-pt.) - p. Kaliszkowice, 11.30
(pn.-pt.), 15.30 (pn.-pt.) - p. Kal.,
17.15 (pn.-pt.)
MIKSTAT - OSTRZESZÓW
7.08 (pn.-pt.), 8.21 (pn.-pt.), 11.52
(pn.-pt.) - p. Kaliszkowice, 16.23
(pn.-pt.)
OSTRZESZÓW - DORUCHÓW
11.57 (pn.-pt.), 15.30 (pn.-pt.), 16.30
(pn.-pt.), 18.10 (pn.-pt.)

DORUCHÓW - OSTRZESZÓW
7.20 (pn.-pt.), 10.55 (pn.-pt.), 16.12
(pn.-pt.), 17.45 (pn.-pt.)
OSTRZESZÓW - KRASZEWICE
11.57 (pn.-pt.) - p. Doruchów, 15.50
(pn.-pt.), 17.15 (pn.-niedz.), 20.09
(pt.)
KRASZEWICE - OSTRZESZÓW
7.04 (pn.-pt.), 8.20 (pn.-niedz.), 13.32
(pt.), 18.44 (niedz.)
OSTRZESZÓW - CZAJKÓW
11.57 (pn.-pt.) - p. Doruchów, 15.50
(pn.-pt.), 17.15 (pn.-niedz.), 20.09 (pt.)
CZAJKÓW - OSTRZESZÓW
6.49 (pn.-pt.), 8.10 (pn.-niedz.), 13.20
(pt.), 18.28 (niedz.)
OSTRZESZÓW - KOBYLA GÓRA
6.22 (pn.-pt.), 8.50 (pn.-niedz.), 9.05
(pn.-pt.), 12.50 (pn.-pt.), 14.40 (pt.),
19.20 (niedz.)
„Beskid” (pn.-niedz.): 5.30, 6.10, 6.55,
7.30, 10.10, 11.35, 12.35, 14.15, 15.45,
16.55, 18:05
KOBYLA GÓRA - OSTRZESZÓW
6.07 (pn.-pt.), 7.49 (pn.-pt.), 11.35 (pn.-pt.), 15.20 (pn.-pt.), 17.00 (pn.-niedz.),
19.55 (pt.)
„Beskid” (pn.-niedz.): 9.03, 10.33, 11.18,
12.33, 14.28, 15.38, 16.43, 18.08,
19.28, 20.33, 21.33
Jedynie poáączenia z Kobylą Górą
mogą satysfakcjonowaü. DziĊki prywatnemu przewoĨnikowi moĪemy korzystaü z 11 dodatkowych kursów - w obie
strony i przez wszystkie dni tygodnia.
DziĊki temu równieĪ wzrosáa liczba
podróĪy autobusowych naszych mieszkaĔców do Wrocáawia.
Tymczasem z najbliĪszymi sąsiadami - z KĊpna i Ostrowa - poáączenie
w wakacje jest raczej symboliczne, na
dodatek tylko od poniedziaáku do piątku.
KĉPNO: 7.45, 11.10
OSTRÓW WLKP.: 7.40, 8.06, 9.33,
12.45, 15.40
Mam nadziejĊ, Īe nieczĊste poáączenia autobusowe z wiĊkszoĞcią
miejscowoĞci nie zniechĊcą osób o podróĪniczym zaciĊciu do odwiedzania
bliĪszych i dalszych sąsiadów.
K. Juszczak

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Usáugi

remontowo - budowlane
malowanie
ukáadanie páytek, ocieplanie,
regipsy, itp.
tel. 725 891 849

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

Koszt - 500 zá

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

2.08.2017
17.11.2010

SĄSIAD MOLESTOWAà

5-LETNIć DZIEWCZYNKČ?
DokoĔczenie ze str. 1.
W sobotĊ rodzice Zosi záoĪyli obszerne zeznania na komendzie. Sprawa
jest w toku.
- DostaliĞmy informacjĊ, Īe nasza córeczka bĊdzie przesáuchana
w obecnoĞci psychologa dzieciĊcego.
Byü moĪe wtedy uda siĊ ustaliü wiĊcej
szczegóáów. JeĞli to wszystko okaĪe

siĊ prawdą, nie darujĊ mu tego - mówi
ojciec dziecka.
Zosia to Ğliczna dziewczynka. Kiedy
byliĞmy ją odwiedziü, tryskaáa energią,
byáa uĞmiechniĊta. Jednak gdy usáyszaáa o panu Henryku, oznajmiáa, Īe nie
chce, Īeby wracaá, bo „znowu bĊdzie
ją tam dotykaá”.

64-letni mieszkaniec wioski tra¿á
na trzy miesiące do aresztu. Początkowo przyznaá siĊ do zarzucanych mu
czynów, jednak szybko zmieniá swoje
zeznania.
A. àawicka
Dla dobra sprawy imiona zostaáy
zmienione.

Jak mówi poirytowany mĊĪczyzna,
który tamtĊdy przejeĪdĪaá, kierowcy
hamowali z piskiem opon, gwaátowanie
zjeĪdĪali na pobocze, zaskoczeni, Īe na
ich pasie, za zakrĊtem nagle „pojawiáo

siĊ” auto. CzĊsto dochodziáo do bardzo
niebezpiecznych sytuacji.
A wystarczyáo przecieĪ ustawiü,
przynajmniej w tych dwóch miejscach,
w sensownej odlegáoĞci, odpowiednie oznakowanie.

BezpieczeĔstwo
powinno byü na
pierwszym miejscu!

Wielu kierowców przejeĪdĪających
w sobotĊ drogą z Ostrzeszowa do
Szklarki Przyg. denerwowaáo siĊ na drogowców, którzy malowali na jezdni linie
przystankowe. Chodzi o to, Īe nie byáo
Īadnych informacji o prowadzonych
pracach. W dwóch miejscach (Anioáki,
Szklarka MyĞl. - w pobliĪu spóádzielni
Jutrzenka) przystanki znajdują siĊ bardzo blisko zakrĊtów i kierowcy „wychodzący” z áuku czĊsto niemal wpadali na
tych, którzy, jadąc z przeciwka, musieli
ominąü pachoáki znajdujące siĊ na ich
pasie. Wszystko to dziaáo siĊ w terenie
niezabudowanym, w miejscach, gdzie
dozwolona byáa jazda z prĊdkoĞcią
90 km/h.

SKONTROLUJ SWOJE ZNAMIONA
Akcja bezpáatnych badaĔ dermatologicznych w Ostrzeszowie

JuĪ 4 sierpnia mieszkaĔcy
Ostrzeszowa bĊdą mieli okazjĊ wykonaü bezpáatne badania wszystkich
znamion na swojej skórze. Celem
akcji, zainicjowanej przez FundacjĊ
NEUCA dla Zdrowia, jest promocja
pro¿laktyki i diagnostyka czerniaka.
KaĪdego roku na Ğwiecie diagnozuje siĊ okoáo 130 tys. nowych zachorowaĔ na czerniaka. Tylko w Polsce
co roku okoáo 2,5 tys. osób dowiaduje
siĊ o chorobie. Kluczową rolĊ w walce
z czerniakiem odgrywa wczesna diagnostyka.
WĞród symptomów, jakie powinny nas zaniepokoiü i skáoniü do wizyty
u dermatologa, są miĊdzy innymi zmiany

koloru naszych znamion, nieregularny
ksztaát bądĨ ich krwawienie. NiezaleĪnie
od ewentualnego wystĊpowania tych objawów powinniĞmy co roku wykonywaü
badania dermatoskopowe.
W odpowiedzi na tĊ potrzebĊ, Fundacja NEUCA we wspóápracy z aptekami dziaáającymi w ramach programu
PARTNER+, organizuje ogólnopolską
akcjĊ badaĔ, której celem jest promocja
pro¿laktyki i diagnostyka czerniaka.
- Profilaktyka to najprostsze
i najtaĔsze dziaáanie prozdrowotne.
Im wczeĞniej wykryjemy chorobĊ, tym
szybciej zaczniemy ją leczyü. Skóra
jest najwiĊkszym organem naszego
ciaáa, który w dodatku chroni organizm

1 sierpnia
rozlegnie siĊ gáos syren
W związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu
1 sierpnia 2017 roku, o godzinie 17:00, w celu upamiĊtnienia 73. rocznicy
tego wydarzenia, w caáej Polsce zostaną uruchomione syreny alarmowe.
BĊdzie to dĨwiĊk ciągáy, trwający jedną minutĊ.
Zatrzymajmy siĊ na chwilĊ, oddajmy w ten sposób hoád i czeĞü PowstaĔcom.

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

Stolarnia podejmie siĊ
wspóápracy w zakresie
produkcji stelaĪy do
mebli tapicerskich,
tel. 697 510 250

R
O
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R
Y

Zatrudnič mčİczyznč
do pakowania mebli.
Praca w Ostrzeszowie.
Kontakt:
Kinas Meble
ul. Norweska 74, Ostrzeszów
tel. 603 916 779

OPTIMA-FARMA Sp z o.o.
zatrudni
TECHNIKÓW FARM. Z DOĝWIADCZENIEM
I NA STAĩ NA TERENIE POW.
OSTRZESZOWSKIEGO I OSTROWSKIEGO.
Praca w wymiarze 1/1 lub 1/2.
Samodzielne stanowisko. Zwracamy
koszty dojazdu. Prawo jazdy kat B.
CV: kontakt@aptimo.pl

62 730-12-00

ģWIEįE
JABâKA

ROWER
+ GRATIS

SPRZEDAŻ
SOKÓW
NATURALNYCH

www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

- JUį W SPRZEDAįY

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,
tel. 600 202 306

przed negatywnym wpáywem czynników
zewnĊtrznych. Dlatego troska o stan
skóry to nie tylko troska o wygląd zewnĊtrzny, ale o zdrowie caáego organizmu - komentuje Katarzyna Butkiewicz,
lekarz spec. dermatologii i wenerologii,
czáonek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.
W trakcie wizyty dermo busa Fundacji NEUCA dla Zdrowia, wykwali¿kowany
personel medyczny oceni wszystkie znamiona barwinkowe pacjentów, potocznie
zwane pieprzykami. Dermatoskop, wykorzystywany podczas badania, pozwala
na obejrzenie nie tylko powierzchni skóry, ale takĪe jej gáĊbszych struktur. DziĊki
temu specjalista jest w stanie okreĞliü,
czy zmiana nie ewoluuje groĨnego dla
zdrowia i Īycia pacjenta - czerniaka záoĞliwego. Po zakoĔczonej wizycie pacjent
otrzyma wynik badania wraz obrazem
podejrzanego znamienia i dalszymi
zaleceniami. Badanie jest caákowicie
bezinwazyjne i pozwala na okreĞlenie
nastĊpujących parametrów:
• A (asymmetry) - asymetria - czerniak w odróĪnieniu od zmian barwnikowych wykazuje nieregularny
wygląd,
• B (borders) - granice - brzegi zmiany są nierówne i postrzĊpione,
• C (color) - kolor - kolor czerniaka
jest róĪnorodny - od jasnobrązowego do czarnego, nierównomiernie
rozáoĪony, czĊsto z punktowym
skupieniem barwnika,
• D (diameter) - Ğrednica zmiany >
5 mm,
• E (elevate) - uwypuklenie - uwypuklenie siĊ zmiany ponad otaczający
naskórek.
Dermobus bĊdzie zlokalizowany
w Ostrzeszowie 4 sierpnia, na Rynku 14, miĊdzy godziną 10.00 a 16.00
przy siedzibie partnera akcji. Udziaá
w badaniu jest bezpáatny, wymagane
są jednak wczeĞniejsze zapisy. MoĪna
ich dokonywaü w okresie dziesiĊciu
dni przed planowanym badaniem pod
tym samym adresem, gdzie odbywaü
siĊ bĊdą badania.
Wszelkie szczegóáy na temat terminów badaĔ i lokalizacji znajdują siĊ na
stroniie Fundacji NEUCA dla Zdrowia
(fundacjaneuca.pl).
O Fundacji:
Misją Fundacji NEUCA dla Zdrowia jest dąĪenie do poprawy zdrowia
i związanej z tym jakoĞci Īycia spoáeczeĔstwa. Fundacja dziaáa na rzecz
rozwoju opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, udzielając wsparcia
na takie cele, jak: poprawa dostĊpu
pacjentów do nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji, w tym farmakoterapii; poprawa standardów ochrony
zdrowia w grupach szczególnej troski
i zagroĪonych wykluczeniem spoáecznym, takich jak bezrobotni, bezdomni,
osoby uzaleĪnione, osoby z niepeánosprawnoĞcią, samotne; pomoc o¿arom
wypadków, zdarzeĔ losowych i klĊsk
Īywioáowych; promocja profilaktyki
i edukacji zdrowotnej; wsparcie edukacji
i ksztaácenia ustawicznego pracowników
sáuĪby zdrowia.

2.08.2017

5

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

ĝWIĉTO POLICJI W OSTRZESZOWIE
do dalszej rzetelnej sáuĪby. DziĊkowaá
teĪ cywilnym pracownikom policji - bez
nich praca funkcjonariuszy w zasadzie
byáaby niemoĪliwa.
SáuĪba policjanta, choü nieáatwa,
dobrze oceniana jest przez mieszkaĔców powiatu - podkreĞlaá to w swoim
wystąpieniu starosta ostrzeszowski (co
potwierdza teĪ nasza sonda).
36 funkcjonariuszy awansowaáo na
wyĪsze stopnie policyjne, 15 otrzymaáo
nagrody pieniĊĪne.
-

-

Awanse otrzymali:
na stopieĔ komisarza: podkom.
Ewa Jakubowska,
na stopieĔ aspiranta: st. asp.
Przemysáaw Potyraáa, st. asp.
Mariusz Tomczak, st. asp. Damian Gilicki,
na stopieĔ starszego aspiranta
policji: asp. Andrzej Walczak,

-

-

-

na stopieĔ aspiranta: má. asp. Robert Kala, má. asp. Szymon Wojda,
má. asp. Krystian HarĊĪa,
na stopieĔ máodszego aspiranta:
sierĪ. sztab. Daniel Biaáczyk, sierĪ.
sztab. Kornelia Graetz, sierĪ. sztab.
Katarzyna Jackowska, sierĪ. sztab.
Gracjan Szyszka,
na stopieĔ sierĪanta sztabowego: st. sierĪ. Tomasz Augustyniak,
st. sierĪ. àukasz Michalak, st. sierĪ.
àukasz Lis, st. sierĪ. Grzegorz Ditfeld, st. sierĪ. Romana Kaczmarek-Stasiak,
na stopieĔ starszego sierĪanta:
sierĪ. Agnieszka Adamczewska,
sierĪ. Alicja Kempa, sierĪ. Paweá
Kozáowski, sierĪ. Mariusz àuczka,
sierĪ. Paweá Mucha, sierĪ. Piotr
Pawáowski, sierĪ. Mateusz Páóciennik, sierĪ. Karol StempieĔ, sierĪ.
Mateusz Walczak, sierĪ. Robert
Zarzecki, sierĪ. Adam Juszczak,
sierĪ. Mariusz Przybyá.
DokoĔczenie na str. 10.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
24 lipca swoje ĞwiĊto obchodzą
policjanci. Ostrzeszowscy funkcjonariusze uroczysty apel z tej okazji
zorganizowali nieco póĨniej, bo w miniony piątek, 28 lipca. Byáy awanse,
odznaczenia i ciepáe sáowa goĞci pod
adresem policjantów.
Na uroczystoĞü do sali sesyjnej
przybyli m.in. naczelnik wydziaáu konwojowego KWP w Poznaniu má. insp.
Rafaá Pastusiak, europoseá A. Grzyb,

SONDA

Róīa Kaâuīa

z córeczkĆ WiktoriĆ
wychowuje dzieci

Policjanci przede wszystkim powinni dbaý o nasze bezpieczeĕstwo
i o porzĆdek. Kiedyğ zdarzyâo mi siċ
skorzystaý z pomocy policjantów, gdy
miaâam kolizjċ. Byli raczej grzeczni
i mili, jednak dâugo musiaâam na nich
czekaý, bo nie do koĕca znali okolicċ.
Oczywiğcie zdarzyâo mi siċ, īe policjanci zatrzymywali mnie do kontroli
drogowej, ale wspominam to raczej
dobrze. Zawsze byli uprzejmi.
Nie spotkaâam siċ nigdy z tym, by
naduīywali swojej wâadzy. Teraz zmieniâa siċ trochċ kadra policyjna, pojawili
siċ nowi, mâodzi, moīe z trochċ lepszym nastawieniem do spoâeczeĕstwa.
Zawód policjanta cieszy siċ duīym
autorytetem ze wzglċdu na to, īe naraīajĆ īycie i chroniĆ ludzi.
Praca w policji jest odpowiednia
zarówno dla kobiet, jak i dla mċīczyzn.
Moīe siċ zdarzyý nawet tak, īe to kobieta bċdzie w tej pracy lepsza niī mċīczyzna. Moja maâa Wiktoria chciaâaby
zostaý policjantkĆ.
Gdybym miaâa wybór, to wolaâabym, by to mċīczyzna zatrzymywaâ
mnie do kontroli - gdy zatrzymuje
mċīczyzna w mundurze, to jakoğ tak
przyjemniej siċ tċ kontrolċ przechodzi.

starosta L. Janicki, reprezentująca
stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat”
- Z. Witkowska, burmistrzowie i wójtowie z miast i gmin naszego powiatu
oraz lokalni przedsiĊbiorcy.
Komendant HaraĞ záoĪyá policjantom podziĊkowanie za o¿arne i w peáni profesjonalne wykonywanie zadaĔ
sáuĪbowych na rzecz spoáeczeĔstwa.
Odznaczonym Īyczyá zaĞ, by otrzymane awanse stanowiáy motywacjĊ
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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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Policjanci... jacy sĆ, czego od nich oczekujemy?

Mirosâaw Wróblewski
ğlusarz-mechanik

Policjant powinien byý po prostu
uczciwy. Moje doğwiadczenia z policjĆ
dotyczĆ tylko kontroli drogowych.
Zdarzyâo mi siċ traÀý zarówno na
uprzejmych, grzecznych policjantów, jak i na takich, którzy nie byli do
koĕca przyjaĩni. Uwaīam jednak,
īe nasi ostrzeszowscy policjanci sĆ
w porzĆdku i nie naduīywajĆ wâadzy.
Policyjne mundury sĆ odpowiednie, nie mam zastrzeīeĕ. SĆ i âadne,
i chyba praktyczne.
Policjant jest od tego, by pilnowaý
bezpieczeĕstwa i porzĆdku. Uwaīam,
īe nasi policjanci w peâni wywiĆzujĆ
siċ ze swoich obowiĆzków i dziċki
temu cieszĆ siċ coraz wiċkszym autorytetem wğród spoâeczeĕstwa.
Nie ma dla mnie znaczenia, czy
w policji pracujĆ kobiety, czy mċīczyĩni, jednak wedâug mnie policjantki sĆ
przyjemniejsze w obyciu. Wolaâbym
dostaý mandat od policjantki, mniej
by mnie to bolaâo.
Policjanci robiĆ to, co muszĆ, czasem muszĆ teī karaý, ale to jest ich
praca i nikt nie powinien mieý do nich
o to pretensji, jeīeli nie naduīywajĆ
swojej pozycji. Spotyka siċ juī coraz
wiċcej wyrozumiaâych policjantów,
którzy „nie czepiajĆ siċ o pierdoây”.

Dawid Wiğniewski
architekt

Moim zdaniem policjantów nie
powinno byý ani widaý, ani sâychaý.
Tak samo jak router w domu do sieci
bezprzewodowej - ma dziaâaý i nie
dawaý o sobie znaý.
W ostatnim czasie nie miaâem
stycznoğci z policjantami, jednak zdarzyâo mi siċ mieý z nimi do czynienia
w zeszâym roku. Byli grzeczni, ale wydaje mi siċ, īe majĆ chyba trochċ zbyt
duīo czasu, bo czasami zajmujĆ siċ
banalnymi i nieszkodliwymi rzeczami.
Dla mnie bez róīnicy, czy zostaâbym ukarany przez policjanta, czy policjantkċ. Wolaâbym nie byý w sytuacji,
w której musiaâbym otrzymaý mandat.
Wydaje mi siċ, īe nie ma wiċkszego znaczenia, w co ubiera siċ policja.
W ich pracy nie chodzi o wyglĆd, a o
zachowanie i wykonywanie odpowiednio obowiĆzków.
Zawód policjanta cieszy siċ coraz
wiċkszym autorytetem, jednak caây
czas w gâowach ludzi zakorzenione
sĆ obrazy milicjantów. Minie jeszcze
trochċ czasu, nim zamaīe siċ stary
obraz, a w umysâach ludzi zakieâkuje
nowy wizerunek policji.
Zawód policjanta jest równieī dla
kobiet. Nie jestem zwolennikiem parytetu, jednak jeīeli jakağ kobieta ma predyspozycje do tej pracy, to dlaczego
miaâaby jej nie wykonywaý? ZdarzajĆ
siċ przecieī mċīczyĩni, którzy majĆ
predyspozycje do kobiecych zawodów.
Czasem po prostu rozmowa z policjantkĆ jest odrobinċ przyjemniejsza.

Anna Hċdziak

z wnuczkĆ AmelkĆ
gospodyni domowa

Policjanci powinni wykazywaý siċ
uczynnoğciĆ, dobrociĆ dla ludzi i sprawiedliwoğciĆ. ObowiĆzkiem policji jest
pomoc spoâeczeĕstwu i dbanie o bezpieczeĕstwo. Mogliby wystawiaý mniej
mandatów i mniej karaý, a w zamian
za to stosowaý pouczenia.
Nie zdarzyâo mi siċ korzystaý z pomocy policjantów, jednak uwaīam, īe
sĆ grzeczni, kulturalni i pomocni.
Mundury policyjne mi siċ podobajĆ, szczególnie mċīczyĩni w mundurach, jak to mówi stare powiedzenie:
„za mundurem panny sznurem”.
Ilu ludzi, tyle opinii, ale wedâug
mnie policjanci cieszĆ siċ autorytetem.
ZdarzajĆ siċ jednak osoby, które majĆ
odmienne zdanie na ten temat.
Niektóre kobiety nadajĆ siċ do pracy w policji, zaleīy to od charakteru
i osobowoğci. Tak samo jest z mċīczyznami, nie wszyscy siċ do takiej
pracy nadajĆ.
W moim odczuciu wiċkszy posâuch
majĆ mċīczyĩni. Jednak to równieī
zaleīy od charakteru danej osoby.
Uwaīam, īe policjanci powinni
porzĆdnie zarabiaý, īeby nie ciĆgnċâo
ich do âapówek, ale przede wszystkim
dlatego, īe dla bezpieczeĕstwa innych
naraīajĆ swoje zdrowie i īycie.
Amelka: Chciaâabym zostaý policjantkĆ, bo policjanci pilnujĆ prawa.
Mój kolega z przedszkola jest policjantem w przedszkolu. Bardzo mi
siċ to podoba.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Szymon Heâka
pracuje w ochronie

Policjant, wedâug mnie, powinien
przede wszystkim pilnowaý sprawiedliwoğci, a nie „czepiaý siċ” dobrze
bawiĆcych siċ przechodniów tylko dlatego, īe spacerujĆ lekko nietrzeĩwi. Tak
samo nie powinni czepiaý siċ nieco ĩle
zaparkowanych samochodów. Powinni
zapewniaý bezpieczeĕstwo, a nie braý
âapówki i panoszyý siċ, uwaīajĆc, īe
juī coğ osiĆgnċli. Powinni dĆīyý do
samodoskonalenia, a nie osiadaý na
laurach, myğlĆc, īe skoro juī majĆ tċ
pracċ, to nie muszĆ siċ bardziej rozwijaý.
Kontakt z policjĆ miaâem, dostaâem
kilka mandatów. Jednak nie chciaâbym
komentowaý ich zachowania podczas
wystawiania mandatów. ZdarzajĆ siċ
róīni policjanci - i ci grzeczni, i ci naduīywajĆcy wâadzy.
Mundury policyjne mi siċ nie podobajĆ - szczególnie mċskie wyglĆdajĆ
po prostu brzydko. Jeğli chodzi o kobiece mundury - to spódnica i âadna
koszula z koânierzem, bez zbytniego
eksponowania dekoltu - to byâby dobry
zestaw do noszenia na sâuībie. Taki
strój mógâby policjantkom w niektórych
sytuacjach nawet uâatwiý pracċ.
Obojċtne, kto wystawi mi mandat,
wolaâbym go nie dostaý w ogóle.
Zawód policjanta zdecydowanie
nie cieszy siċ w dzisiejszych czasach
autorytetem. Jest to praca zarówno
dla kobiet, jak i mċīczyzn. Nie kaīdy
pracujĆcy w policji zajmuje siċ interwencjami, moīna pracowaý równieī
przy komputerze, za biurkiem. Jest to
praca odpowiednia dla obu pâci.
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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.

ZáóĪ wniosek na 500+
Wszystkie osoby, które chcą
kontynuowaü lub zacząü pobieraü
Ğwiadczenie 500+, muszą pamiĊtaü,
by do 31 sierpnia záoĪyü wniosek
wraz z wymaganą dokumentacją
w M-GOPS we wáaĞciwej miejscowoĞci.
Nowy okres zasiákowy w Ğwiadczeniu wychowawczym 500+ bĊdzie trwaá
od 1 paĨdziernika br. do 30 wrzeĞnia
roku nastĊpnego. Wnioski na nowy

okres zasiákowy skáadaü moĪna od
1 sierpnia.
JeĪeli prawidáowo wypeániony wniosek zostanie záoĪony do 31 sierpnia,
przyznanie i wypáata Ğwiadczenia za
paĨdziernik nastąpi do 31 paĨdziernika,
co oznacza, Īe zostanie zachowana
ciągáoĞü wypáat Ğwiadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
Gdy wniosek zostanie záoĪony
póĨniej niĪ w paĨdzierniku, prawo do

Ğwiadczenia wychowawczego zostanie
ustalone od miesiąca záoĪenia wniosku,
bez wyrównywania za wczeĞniejsze
miesiące okresu zasiákowego. W przypadku záoĪenia kompletnego wniosku
w listopadzie, przyznanie Ğwiadczenia
nastĊpuje za miesiące od listopada,
a wypáata przyznanego Ğwiadczenia
nastąpi najpóĨniej do dnia 31 stycznia, w przypadku záoĪenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie
Ğwiadczenia nastĊpuje za miesiące od
grudnia, a wypáata przyznanego Ğwiadczenia nastąpi najpóĨniej do koĔca
lutego, w przypadku záoĪenia komplet-

POLICJANT UĩYà BRONI ZGODNIE Z PRAWEM
DokoĔczenie ze str. 2.
- Ustalono, Īe kierujący oplem na
odcinku oĞmiu kilometrów nie stosowaá
siĊ do kilkukrotnych prób zatrzymania go, stwarzaá zagroĪenie dla innych uczestników ruchu, zjeĪdĪaá na
przeciwlegáy pas w celu unikniĊcia
zatrzymania przez policjĊ, nie stosowaá
siĊ do znaków i sygnalizacji Ğwietl-

nej, momentami prowadziá samochód
z prĊdkoĞcią 160 km/h.
Analiza uĪycia broni sáuĪbowej, jakiej dokonaá prokurator, nie
wykazaáa, aby zachowanie funkcjonariuszy wypeániaáo znamiona
przekroczenia uprawnieĔ sáuĪbowych.
- Zgodnie z uregulowaniami art. 47
ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o Ğrod-

kach przymusu bezpoĞredniego i broni
palnej, wykonujący czynnoĞci sáuĪbowe
funkcjonariusze byli uprawnieni do
jej uĪycia w sytuacji koniecznoĞci zatrzymania samochodu, stwarzającego
zagroĪenie dla osób lub mienia, a wykorzystanie innych Ğrodków przymusu
okazaáo siĊ niewystarczające - dodaje
Maciej Meler.
A. àawicka

Pieniądze od wojewódzkiego
konserwatora zabytków
60 tysiĊcy záotych otrzymają ostrzeszowskie nazaretanki od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na prace konserwatorskie i restauratorskie
w koĞciele pw. Ğw. Michaáa Archanioáa w Ostrzeszowie,
wchodzącego w skáad zabytkowego pobernardyĔskiego
zespoáu klasztornego. Dotacja jest przeznaczona na
polichromiĊ Ğciany tĊczowej nawy koĞcielnej. Caákowity
koszt realizacji tego zadania siostry szacują na ponad
87 tysiĊcy záotych.

W ramach tegorocznego budĪetu, przeznaczonego
na ochronĊ zabytków i opiekĊ nad zabytkami konserwator
udzieliá dotacji takĪe para¿i rzymskokatolickiej pw. Ğw.
Apostoáów Filipa i Jakuba w Bukownicy. Para¿a otrzyma
50 tysiĊcy na prace konserwatorskie i restauratorskie
przy oátarzu bocznym pw. Archanioáa StróĪa w koĞciele
para¿alnym. Caákowity koszt realizacji tego zadania
wyniesie prawie 129 tysiĊcy záotych.

Syndyk masy upadáoĞci konsumenckiej ogáasza sprzedaĪ
z wolnej rĊki nieruchomoĞci leĞnej w trybie okreĞlonym
przepisami prawa upadáoĞciowego i naprawczego.
Przedmiotem sprzedaĪy jest:
NieruchomoĞü leĞna poáoĪona na terenach
lasów-symbol ZL. Caáy obszar leĪy na terenie OChK
Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska,
powiat ostrzeszowski obrĊb Turze, gmina Ostrzeszów.
NieruchomoĞü leĞna oznaczona jest w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako dziaáka 29 o powierzchni
5,2100ha, dla której IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Ostrowie Wlkp. prowadzi ksiĊgĊ wieczystą
KW KZ1O/00001642/1. NieruchomoĞü leĞna poroĞniĊta jest
drzewostanem leĞnym (brzoza, sosna).

Cena wywoáawcza - 157 000,00 zá brutto (w tym 23% VAT).
Oferty naleĪy skáadaü do dnia 18.08.2017 roku, do godz. 15.00 osobiĞcie
w Biurze Syndyka lub za poĞrednictwem poczty: ul. Wiejska 18, 63-400
Ostrów Wielkopolski: OFERTA na nabycie nieruchomoĞci leĞnej. Oferta
winna zawieraü wszystkie elementy wskazane w Regulaminie. Warunkiem
záoĪenia oferty jest wpáacenie wadium w wysokoĞci 10% ceny wywoáawczej.
Wadium naleĪy wpáaciü najpóĨniej do dnia 17.08.2017 roku, pod rygorem
odrzucenia oferty, na rachunek bankowy syndyka nr 18 1090 1160 0000
0001 0804 0991.
Wycena nieruchomoĞci - operat biegáego rzeczoznawcy majątkowego
oraz Regulamin SprzedaĪy dostĊpne są w Biurze Syndyka w dniach
od poniedziaáku do piątku, w godz. 8-15.
Tel. kontaktowy - 62/ 592 10 72
Syndyk zastrzega prawo do odwoáania konkursu ofert lub teĪ jego
uniewaĪnienia na kaĪdym etapie postĊpowania bez podania przyczyny.

ZATRUDNI PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO:

• Tokarz
• Frezer
• Operator obrabiarek
sterowanych numerycznie - CNC
MoĪliwoĞü przyuczenia na ww. stanowiska.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV drogą mailową
na adres: ema-elfa@ema-elfa.pl lub bezpoĞrednio do siedziby ¿rmy bądĨ
o kontakt telefoniczny 62/730 30 51.
Prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, ze zm.)”.

www.powiatostrzeszowski.pl

USàUGI

OGÓLNOBUDOWLANE

I REMONTOWE
TEL. 721 648 104

nego wniosku w styczniu, przyznanie
Ğwiadczenia nastĊpuje za miesiące
od stycznia, a wypáata przyznanego
Ğwiadczenia równieĪ nastąpi najpóĨniej do koĔca lutego, wnioski skáadane
od lutego bĊdą podlegaü rozpatrzeniu
na bieĪąco.
Wniosek o Ğwiadczenie wychowawcze moĪna záoĪyü w gminie, listownie
lub przez Internet, m.in. za poĞrednictwem banków. E-wniosek o Ğwiadczenie wychowawcze bĊdzie moĪna záoĪyü
za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.
pl, Pro¿lu Zaufanego, PUE ZUS oraz
bankowoĞci elektronicznej.
Od 1 sierpnia przyjmowanie
wniosków i obsáuga interesantów w:
• M-GOPS w Ostrzeszowie, ul.
Zamkowa 34 - od poniedziaáku do
piątku, od 7.00 do 14.30,

•
•
•
•

•

•

2.08.2017
17.11.2010

M-GOPS w Grabowie, ul. Kaliska
22 - od poniedziaáku do piątku, od
7.00 do 15.00,
M-GOPS w Mikstacie, ul. KoĞciuszki 4 - od poniedziaáku do piątku, od
7.30 do 15.30,
GOPS, Czajków 39 - od poniedziaáku do piątku, od 7.00 do 15.00,
GOPS w Doruchowie, ul. KĊpiĔska
13, w poniedziaáki od 8.00 do 16.00
oraz od wtorku do piątku od 7.30
do 15.30,
GOPS w Kobylej Górze, ul. ĝwierczewskiego 1, w poniedziaáki od
7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w piątki
od 7.30 do 14.30,
GOPS w Kraszewicach, ul. WieluĔskiej 55, od poniedziaáku do piątku,
od 7.30 do 15.30.
K.P.

ZUS OSTRZEGA
PRZED OSZUSTAMI
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych ostrzega przed oszustami podszywającymi siĊ za urzĊdników tej
instytucji i oferującymi, zwáaszcza
seniorom, róĪne usáugi i Ğwiadczenia. Nie dajmy siĊ zwieĞü.
ZUS nie odwiedza swoich klientów
w domach w celu poinformowania
ich o przysáugujących im Ğwiadczeniach i usáugach. Kontakt odbywa
siĊ listownie lub w placówkach ZUS,
a takĪe poprzez uwierzytelniony pro¿l
na Platformie Usáug Elektronicznych.
Pracownicy ZUS-u odwiedzają osoby
starsze jedynie z okazji jubileuszu
ukoĔczenia 100 lat Īycia, ale o tej
wizycie osoba zainteresowana jest
wczeĞniej powiadamiana. Ponadto,
wizyta pracownika ZUS w domu klienta
moĪliwa jest, gdy przeprowadzana
jest kontrola zwolnienia lekarskiego.
JeĪeli zatem nie jesteĞmy na takim
zwolnieniu, nie mamy co spodziewaü
siĊ przedstawiciela ZUS. Natomiast
osobĊ, która ubiega siĊ np. o rentĊ

z tytuáu niezdolnoĞci do pracy, i nie
jest w stanie przybyü na badanie do
placówki ZUS, moĪe odwiedziü lekarz
orzecznik w celu przeprowadzenia badania. O terminie tego badania osoba
ta równieĪ jest wczeĞniej informowana.
Podobnie, gdy prowadzona jest kontrola páatnika skáadek, a siedziba ¿rmy
jest w tym samym miejscu co adres
zamieszkania, wówczas inspektor kontroli moĪe odwiedziü go w domu. Na
kontrolĊ inspektorzy takĪe umawiają
siĊ z wyprzedzeniem. Nie ma zatem
zbyt wielu moĪliwoĞci, by pracownicy
ZUS-u odwiedzali klientów w domu.
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
uczula i prosi o ostroĪnoĞü. W razie
wątpliwoĞci co do wiarygodnoĞci „odwiedzających” dom osób, naleĪy skontaktowaü siĊ z najbliĪszą placówką
ZUS lub z Centrum Obsáugi Telefonicznej ZUS pod numerem telefonu:
22 560 16 00.
Oprac. A. à.

Tekst páatny

PEWNOŚĆ I RADOŚĆ ZBAWIENIA
PrzenieĞmy siĊ w myĞlach okoáo
3000 lat wstecz do Jerozolimy. Widzimy dwóch mĊĪczyzn rozmawiających
ze sobą. Jeden - to kapáan BoĪy, a drugi - to biedny Izraelita. Trzyma on na
sznurku maáego osioáka. Ów biedak
zwraca siĊ do kapáana:
- Czy w tym przypadku nie moĪna
by zrobiü choü raz tylko wyjątku? To
wątáe stworzenie jest pierworodnym
mojego osáa i chociaĪ wiem, co mówi
Prawo BoĪe, to mam nadziejĊ, Īe
okaĪecie mi áaskĊ i oszczĊdzicie Īycie
tego osáa. Jestem zbyt biedny, aby pozwoliü sobie na stratĊ tego zwierzĊcia.
Na to kapáan stanowczo:
- AleĪ bracie, Prawa BoĪego nie
moĪemy zmieniü choüby o jotĊ! Jest
napisane: KaĪde pierworodne oĞlĊ
wykupisz jagniĊciem, jeĞli zaĞ nie
wykupisz, záamiesz mu kark. KaĪdego pierworodnego z synów twoich
wykupisz (KsiĊga WyjĞcia 13, 13).
Gdzie masz baranka?
- Ja Īadnego baranka nie mam odpowiedziaá biedak.
- W takim razie idĨ i go kup odrzeká nieugiĊty kapáan - a potem
przyprowadĨ go do mnie, w przeciwnym wypadku kark osáa trzeba bĊdzie
záamaü.
- Nie staü mnie na kupno. Co ja
mam teraz zrobiü?
Rozmowie przysáuchiwaá siĊ ktoĞ
trzeci i w tym momencie wáączyá siĊ
do dyskusji:
- Nie martw siĊ, mogĊ ci pomóc.
Mamy u nas idealne jagniĊ. PodarujĊ
ci je. Zaraz je przyprowadzĊ. Po godzinie nieznajomy wraca, prowadząc
baranka bez Īadnej wady. Potem baranek zostaje zabity i poáoĪony na
oátarzu. Sprawiedliwy kapáan zwraca
siĊ do ubogiego:
- Teraz moĪesz spokojnie iĞü do
domu. Baranek umará za osioáka i w
ten sposób oĞlĊ zostaáo uwolnione.
Staáo siĊ to dziĊki twemu przyjacielowi.

MoĪe ktoĞ zapyta, skąd w Biblii
takie surowe prawo, Īeby zabijaü niewinnego baranka za kaĪdego pierworodnego osáa i pierworodnego syna?
Aby wypuĞciü ĩydów z niewoli
egipskiej Bóg uĞmierciá wszystkie pierworodne w Egipcie z ludzi i zwierząt.
W zamian za to wszystko, co u Izraelitów otwiera áono matki, zarówno
ludzi, jak u bydáa naleĪy do Boga i ma
byü poĞwiĊcone Jemu. Samce naleĪą
do Pana. Jest to surowe prawo: odkupienie albo Ğmierü (KsiĊga WyjĞcia
13, 1-16).
WáaĞciwie czy nas Īyjących w Europie w XXI wieku moĪe to w ogóle
obchodziü? ĩyjemy w kulturze chrzeĞcijaĔskiej, która opiera siĊ na Biblii.
Prawo nakazujące Ğmierü zwierzĊcia
czystego za nieczyste lub za czáowieka znalazáo swoją kontynuacjĊ
w treĞci Ewangelii.
1. Jezus Chrystus jest tym czystym barankiem. Oto Baranek BoĪy,
który gáadzi grzech Ğwiata (Jan 1, 29)
2. Zostaá o¿arowany za nieczystych w oczach Boga. Chrystus raz
za grzechy cierpiaá, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was przywieĞü
do Boga (1 Ptr. 3, 18).
3. Kto nie záoĪy tej o¿ary, bĊdzie
potĊpiony. Kto nie sáucha Syna, nie
ujrzy Īywota, lecz gniew BoĪy ciąĪy
na nim (Jan 3, 36).
Wielu ludzi wątpi w wiarygodnoĞü
Biblii i autentycznoĞü jej przekazu.
Zadajmy pytanie: w jakie wiadomoĞci
wierzymy? OczywiĞcie w takie, które
pochodzą ze Ĩródáa godnego zaufania,
a wiĊc komu nie moĪemy uwierzyü,
Bogu? Apostoá Jan napisaá: JeĞli Ğwiadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym
bardziej Ğwiadectwo BoĪe, które jest
wiarygodniejsze, a to jest Ğwiadectwo
Boga, Īe záoĪyá Ğwiadectwo o swoim
Synu. Kto nie wierzy, uczyniá go káam-

cą, gdyĪ nie uwierzyá Ğwiadectwu,
które Bóg záoĪyá o Synu swoim.
Bóg, który wie wszystko, znaá teĪ
wszystkie grzechy, które popeániĊ i juĪ
wczeĞniej záoĪyá je na swego Syna.
DziĊki temu jestem uwolniony i mogĊ
Īyü na wieki z Nim w niebie. Czy wierzysz w to?
Tylko w Panu Jezusie Chrystusie
jest ratunek przed naleĪną Tobie karą
piekáa wiecznego.
CO MASZ CZYNIû, ABYĝ
BYà ZBAWIONY?
Pan Jezus Chrystus: Jedyny bez
grzechu - wziąá na siebie Twoje grzechy. Umará na drzewie krzyĪa zamiast
Ciebie. MoĪesz skorzystaü z tego doskonaáego dzieáa Pana Jezusa.
Jak?
UWIERZ W PANA JEZUSA
CHRYSTUSA, A BĉDZIESZ ZBAWIONY!
7 sierpnia 2017 (poniedziaáek),
o godz. 17.00
ZAPRASZAMY na spotkanie
ewangelizacyjne z wykáadem
biblijnym pod tytuáem:
PEWNOĝû i RADOĝû
ZBAWIENIA
Miejsce spotkania:
GALERIA WIERUSZOWSKIEGO
DOMU KULTURY,
ul. Rynek 8/9,WIERUSZÓW
WSTĉP WOLNY
JeĞli chcesz rozpocząü korespondencyjny kurs biblijny lub chcesz otrzymaü bezpáatnie Nowy Testament Pana
Jezusa Chrystusa, napisz, wyĞlij sms
lub zadzwoĔ:
R.L.Ch., ul. FABRYCZNA 18, 98400 WIERUSZÓW,
tel. 791 214 963
e-mail: mat18_20@wr.onet.pl

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

W upalny dzieĔ na ostrzeszowskim kąpielisku

W tym roku lato nas nie rozpieszcza. Prawie caáy miniony tydzieĔ byá deszczowy. Na szczĊĞcie
w niedzielĊ sáoĔce postanowiáo
wyjrzeü zza chmur i pozwoliáo poczuü, Īe mamy Ğrodek lata.
W drugiej czĊĞci cyklu o pobliskich akwenach, przedstawiamy,
powstaáy w latach 30. ubiegáego
wieku, ostrzeszowski basen, znajdujący siĊ na terenie OSIR-u przy
ul. Kąpielowej.
Na przestrzeni lat ostrzeszowskie kąpielisko systematycznie siĊ
zmieniaáo. Na zdjĊciach sprzed ponad 60 lat moĪna zaobserwowaü
drewniany mostek i káadkĊ, z której

moĪna byáo skakaü do wody. DziĞ
w ich miejscu znajduje siĊ murowany
mostek z drabinkami oraz dwupoziomowa trampolina. Dodatkowo
pojawiáo siĊ miejsce z maáymi zjeĪdĪalniami dla najmáodszych oraz
z wiĊkszą, 50-metrową, dla tych
trochĊ starszych.
Pani Ewa, która pojawiáa siĊ na
naszym basenie z rodziną, na pewno
jeszcze tutaj wróci: DuĪa piaszczysta plaĪa i czysta woda zachĊcają do
wizyt na ostrzeszowskim kąpielisku.
Co prawda my jesteĞmy tutaj po raz
pierwszy, jednak zdecydowanie bĊdziemy czĊstszymi goĞümi. Dzieciom
siĊ podoba - mają do wyboru maáą

post. Oskar Wawrzyniak, post. Piotr
Zimny, post. Martyn Kowalczyk.
Za wzorową realizacjĊ zadaĔ
sáuĪbowych nagrodą pieniĊĪną
Komendanta Gáównego Policji wyróĪnieni zostali: sierĪ. sztab. Korne-

W tym roku zmianie ulegáy ceny.
Dla osób kwali¿kujących siĊ do biletów ulgowych koszt jednokrotnego wstĊpu to 7 zá, karnetu 53 zá,
a sezonowej karty wstĊpu 120 zá.
Bilety normalne kosztują 9 zá za jednorazowe wejĞcie, 68 zá za karnet
dziesiĊciu wejĞü i 180 zá za sezonową kartĊ wstĊpu. Przygotowana
zostaáa równieĪ oferta dla rodzin
(dwoje rodziców i dwoje dzieci lub
jeden rodzic i troje dzieci) - za jednorazowy wstĊp rodzinny trzeba
zapáaciü 22 zá.
Akurat teraz nastaáa fala upaáów,
warto wiĊc odwiedziü ostrzeszowski
basen, gdzie czeka na nas plaĪa,
áaweczki, zjeĪdĪalnie, a przede
wszystkim czysta woda, w której
z przyjemnoĞcią moĪna siĊ ocháodziü…
K.P.

lub duĪą zjeĪdĪalniĊ, a dodatkowo,
dziĊki podziaáowi basenu na czĊĞü
páytką i gáĊboką, mogą bawiü siĊ
w wodzie, nawet gdy ja czy mąĪ
siedzimy przy brzegu. Do przyjazdu
przekonali nas znajomi z Ostrzeszowa, którzy pojawiają siĊ tutaj
z dzieümi w kaĪdy pogodny dzieĔ
wakacji. Podoba mi siĊ równieĪ to,
Īe po kaĪdej stronie basenu znajduje siĊ przynajmniej jeden ratownik,
czuwający nad bezpieczeĔstwem.
Ostrzeszowskie kąpielisko jest
czynne od 10.00 do 18.00, jednak
godziny te mogą ulec zmianie, w zaleĪnoĞci od panujących warunków
atmosferycznych. Godziny otwar-

ĝWIĉTO POLICJI W OSTRZESZOWIE

DokoĔczenie ze str. 5.
- na stopieĔ sierĪanta: st. post. Damian Kaczocha, st. post. Radosáaw
ĝniadecki, st. post. Dawid Szmaj,
- na stopieĔ starszego posterunkowego: post. Grzegorz Kątny,

lia Graetz, má. asp.
Magdalena HaĔdziuk,
sierĪ. Paweá Kozáowski, sierĪ. Piotr Pawáowski oraz pracownik
policji p. Danuta Dąbrowska.
Nagrodami pieniĊĪnymi wyróĪniá
funkcjonariuszy
równieĪ Komendant
Wojewódzki Policji.
Otrzymali je: asp.
sztab. Robert CiĊĪki, má. asp. Krystian
HarĊĪa, st. sierĪ.
Romana Kaczmarek-Stasiak, má. asp.
Katarzyna Karczewska, st. sierĪ. Bartáomiej Karolak, asp.
sztab. Piotr Matysek,
podkom. Bernadetta
Maury, sierĪ. Paweá
Mucha oraz pracownicy cywilni - p. Urszula
Wojtas i p. Adam Franikowski.
Policjantom z KPP w Ostrzeszowie
Īyczymy satysfakcji z pracy i powodzenia w Īyciu osobistym.
A. àawicka

cia to jedyna rzecz,
na którą narzekają
odwiedzający. JuĪ
przy kasie moĪna
usáyszeü sáowa
niezadowolenia, Īe
basen otwarty jest
tak krótko.
Osoby lubiące aktywnie spĊdzaü czas równieĪ
znajdą tu coĞ dla
siebie. Do dyspozycji miáoĞników
siatkówki plaĪowej
przygotowane są
odpowiednie boiska, natomiast osoby, które wolą piákĊ
noĪną, mogą rozstawiü maáe bramki na koĔcu plaĪy.
Dla dzieci jest plac
zabaw i zjeĪdĪalnie wodne.
Na terenie kąpieliska znajduje
siĊ bar z szybkimi
przekąskami i napojami, natomiast tuĪ
obok - restauracja.
Jest takĪe miejsce
do grillowania.

Nowy samochód dla OSP Grabów
Ochotnicza StraĪ PoĪarna z Grabowa
nad Prosną otrzymaáa samochód marki
Renault Clio III wczeĞniej uĪywany przez
Wojewódzki OĞrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu. W miniony piątek odbyáo siĊ
o¿cjalne przekazanie samochodów do
wybranych jednostek OSP przez wicemarszaáka województwa wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego - oraz
dyrektora WORD w Kaliszu - Stanisáawa
Piotrowskiego. Oprócz straĪy z Grabowa
samochody otrzymaáo jeszcze 8 innych
jednostek z poáudniowej Wielkopolski.
O komentarz dotyczący okolicznoĞci
przekazania pojazdu oraz zakáadanych
celów jego wykorzystania poprosiáam Tomasza JabáoĔskiego - prezesa Zarządu
Powiatowego Ochotniczej StraĪy PoĪarnej.
Wojewódzki OĞrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu od lat wspiera dziaáania
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statutowe jednostek OSP i PSP. Co roku
zakupuje sprzĊt związany z ratownictwem
drogowym, miĊdzy innymi sprzĊt do zabezpieczania miejsc wypadku oraz narzĊdzia
hydrauliczne.
WORD co 5 lat wymienia samochody
uĪywane w celach egzaminacyjnych i przekazuje je na dziaáalnoĞü OSP. W tym roku
na terenie naszego powiatu musieliĞmy
wytypowaü jedną jednostkĊ, która taki samochód otrzyma. Pod uwagĊ braliĞmy m.in.
warunki garaĪowe oraz to, by pojazd sáuĪyá
nie tylko jednostce OSP, ale równieĪ caáej
gminie. Trudno powiedzieü, czy samochód
zostanie oznakowany numerem operacyjnym i wyposaĪony w radiostacjĊ. Raczej
tak, ale na razie bĊdzie wykorzystywany do
celów szkoleniowych i udziaáu w zawodach.
K.P.

Flota pojazdów OSP Grabów - pierwszy od prawej to najnowszy nabytek.

fot. OSP Grabów nad Prosną
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Awaryjne ujĊcie w Mąkoszycach
Niebieskie miejsca parkingowe
Ostrzeszów dostosowuje miejsca parkingowe dla niepeánosprawnych do nowych przepisów. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, znak poziomy P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepeánosprawnej)
musi byü umieszczony na nawierzchni barwy niebieskiej. Dodatkowo wery¿kacji ulegają równieĪ wymiary takich
miejsc - szer. co najmniej 3.6m, dá. 5m. Dla miejsc takich, usytuowanych wzdáuĪ jezdni, wymagana dáugoĞü wynosi
6m, a szer. 3.6m, (jedynie, gdy zapewnione jest skorzystanie z przylegającego dojĞcia lub ciągu pieszo-jezdnego
istnieje moĪliwoĞü ograniczenia szerokoĞci do 2.3m).
Z powodu wery¿kacji wymiarów np. na
pl. Kazimierza z trzech
dotychczas istniejących miejsc dla niepeánosprawnych, zostaáy
tylko dwa.
Naszym zdaniem
zmiany jak najbardziej
na plus - niepeánosprawny, dziĊki niebieskiej
barwie, áatwiej odnajdzie miejsce, gdzie bĊdzie mógá zaparkowaü,
a peánosprawni kierowcy
nie zajmą takiego placu
przez pomyákĊ - przynajmniej w teorii.

W istniejącym w Mąkoszycach ujĊciu wody prowadzony byá odwiert nowej, awaryjnej studni gáĊbinowej. Specjalistyczna maszyna wwierciáa siĊ na
gáĊbokoĞü blisko 100m. UjĊcie zaopatruje w wodĊ Mąkoszyce, Pisarzowice,
Rybin, LigotĊ, Baádowice i FruĪów.

Nowe boisko w budowie
Prace na KoĞciuszki

W rejonie ul. Kąpielowej i TĊczowej w Ostrzeszowie budowane jest nowe, peánowymiarowe boisko ze sztuczną
murawą. Obiekt planuje siĊ oddaü do uĪytku do koĔca marca 2018 r.

JUBILEUSZOWY MURAL W MIKSTACIE
Na Ğcianach budynku przy nowym parkingu w Mikstacie pojawiá siĊ historyczny mural z jubileuszową
pieczĊcią 650-lecia miasta i datą jego zaáoĪenia.
ZbliĪa siĊ 16 sierpnia - dzieĔ patrona Mikstatu, Ğw. Rocha. Podczas tradycyjnego odpustu u podnóĪa sanktuarium
Ğw. Rocha odbĊdzie siĊ, tradycyjnie, widowiskowe ĞwiĊcenie
zwierząt, jedyne takie w kraju, praktykowane od wieków.
Jak co roku, w tym dniu do Mikstatu przyjedzie wielu goĞci,
Īeby wziąü udziaá w uroczystoĞciach, które zostaáy wpisane
na krajową listĊ niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Uczestnicy bĊdą mogli zobaczyü duĪe zmiany, jakie
nastąpiáy w okolicy sanktuarium. W roku ubiegáym zostaáy

zmodernizowane schody, prowadzące do zabytkowego
drewnianego koĞcioáa Ğw. Rocha, oraz wybudowano w pobliĪu
nowy parking z miejscami dla 33 pojazdów. W tym roku
zostaáa wyremontowana ulica Ğw. Rocha, która otrzymaáa
zupeánie nową nawierzchniĊ. Wáadze miasta zadbaáy teĪ
o poprawĊ estetyki: zasadzone zostaáy nowe drzewa i krzewy ozdobne, pojawiáy siĊ trawniki i pergole. Ale elementem
najbardziej rzucającym siĊ w oczy jest wymalowany na
Ğcianach budynku komunalnego efektowny mural w barwach
narodowych, przypominający historyczną datĊ zaáoĪenia
miasta (rok 1366), z jubileuszową pieczĊcią, nawiązującą stylistycznie
do starego herbu
Mikstatu.
Autorem projektu plastycznego
i wykonawcą muralu jest mikstaczanin
Krzysztof Wróbel,
plastyk, grafik
k o m p u t e r o w y,
wspóátwórca portalu historycznego
starymikstat.pl.
PK

Na ul. KoĞciuszki, od strony szkoáy drzewnej w kierunku al. Wojska
Polskiego budowany jest nowy chodnik. Stare, kwadratowe páyty betonowe
zostaáy juĪ zdemontowane, osadzane są nowe krawĊĪniki, a nastĊpnie
uáoĪona zostanie kostka.

Pierwsze kroki
na edukacyjno-historycznej
ĞcieĪce
O ĞcieĪce edukacyjno-historycznej, która bĊdzie
wiodáa wzdáuĪ zalewu w Kobylej Górze - od parkingu aĪ
do tamy (ok. 800m), wypowiadaá siĊ na áamach „CzO”
(nr 20.) wójt W. Berski. Nareszcie rozpoczĊáy siĊ prace
przy realizacji tych planów
- w lesie okalającym zalew
od strony szosy widaü juĪ
spore fragmenty wytyczonej
ĞcieĪki, wysypanej Īóátym
piaskiem. Jest szansa, Īe
bĊdzie moĪna udaü siĊ tam
na jesienny spacer, posáuchaü Ğpiewu ptaków i „liznąü”
trochĊ historii regionu.
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TàUMY NA FESTYNIE DZIELNIC W OSTRZESZOWIE

W DRODZE DO JASNOGÓRSKIEJ PANI

bardzo spodobaá wystĊp máodych muzyków. NastĊpnie zmieniono trochĊ styl i na
scenie zaprezentowali siĊ Rogaszanie,
porywając publicznoĞü do taĔca. Taki
sam efekt uzyskali panowie z zespoáu
Lewiniacy, którzy do Ostrzeszowa przyjechali aĪ z Lewina Brzeskiego.
Przyjemnym przerywnikiem byáy
zabawne anegdoty, opowiadane przez
Lecha Grafa.
Wreszcie, po 20.00 przyszedá czas
na „Dinozaury Rocka”, na których wystĊp
czekaáa zdecydowana wiĊkszoĞü publicznoĞci. Panowie z zespoáu przygodĊ
z muzyką rozpoczĊli w latach swojej
máodoĞci, a teraz postanowili raz jeszcze
wskrzesiü dawne czasy. Trzeba przyznaü,
Īe wyszáo im to Ğwietnie i nadal potra¿ą
poruszyü wszystkie pokolenia.
Na zakoĔczenie coĞ dla wytrwaáych zabawa taneczna przy muzyce wyko-

W ĞrodĊ, 26 lipca, po mszy Ğw. po
raz 21. wyruszyliĞmy na szlak pielgrzymkowy, by uczciü Jasnogórską Panią
w trzechsetną rocznicĊ Jej koronacji

w cudownym wizerunku. JuĪ nastĊpnego
dnia wieczorem stanĊliĞmy przed obliczem Czarnej Madonny, prosząc o áaski
i dziĊkując, Īe przywiodáa nas tutaj, Īe
nie posáuchaliĞmy gáosów nakáaniających
nas do zrobienia przerwy po 20. - jubileuszowej pielgrzymce.
A DROGA BÓG WIE GDZIE
Prace remontowe prowadzone na
„11” zwery¿kowaáy trasĊ naszego biegu,
dlatego teĪ GórĊ KrzyĪa Jubileuszowego
zastąpiáa Baáczyna. Tutaj zatrzymaliĞmy
siĊ, by odmówiü KoronkĊ do miáosierdzia
BoĪego. Po raz pierwszy teĪ przebiegaliĞmy przez Rogaszyce, a potem juĪ
tradycyjnie zameldowaliĞmy siĊ w Mikorzynie, by poĞród zieleni tamtejszych
ogrodów odprawiü DrogĊ KrzyĪową.

Pokrzepieni ¿zycznie i duchowo pobiegliĞmy dalej. Lekki wietrzyk cháodziá
zmĊczone gáowy, a tajemnice róĪaĔca,
odmawiane podczas biegu, dodawaáy
siá. Przed 17.00 byliĞmy juĪ w Wieluniu
u sióstr antoninek. Tam
odpoczynek, a po nim
nauka rekolekcyjna.
Po porannym naboĪeĔstwie poĪegnaliĞmy goĞcinne siostry.
Mijali nas przechodnie
i samochody - jakiĞ
klakson, uĞmiech
i przyjazny gest dodawaáy siá. Kapliczka
Serca Jezusowego
na wzgórzu za Dziaáoszynem to ostatni
juĪ przystanek przed
Jasną Górą. Ale tym
razem nie modlimy
siĊ tu sami - są z nami
paĔstwo Janina i Jan
Kubiakowie, którzy
przyjechali z Ostrzeszowa, by nam towarzyszyü w drodze
i modlitwie.
PRZED OBLICZEM MATKI
I KRÓLOWEJ
Wreszcie ta najbardziej radosna
chwila - gdzieĞ na horyzoncie migocze
jasnogórska wieĪa i z kaĪdym kilometrem coraz wyraĨniej „zbliĪa siĊ do
nas”. JuĪ jesteĞmy u podnóĪa Jasnej
Góry. Trudno opisaü to uczucie, kiedy
pot miesza siĊ ze ázami, a uczestnicy
pielgrzymki i witający nas mieszkaĔcy
Ostrzeszowa padają sobie w ramiona.
Od kilku lat do Czarnej Madonny przybywają tego dnia ostrzeszowianie, by
spotkaü siĊ z nami i wspólnie wziąü
udziaá we mszy przed cudownym obrazem Matki Boskiej CzĊstochowskiej.
Z serca im za to dziĊkujemy, i za pyszne
ciasto, którym zawsze nas czĊstują.

IDħMY I GàOĝMY
Motto przewodnie tegorocznego
pielgrzymowania, to próba podjĊcia
wezwania papieĪa Franciszka. „IdĨmy
i gáoĞmy” - nie znaczy wcale, by byü kaznodzieją, lecz by dobrym przykáadem,
godnym zachowaniem czy Īyczliwym
gestem przekonywaü, Īe jesteĞmy godni
nazywaü siĊ dzieümi BoĪymi. Dla umoc-

nienia nas w tym dziele, otrzymaliĞmy od
ks. Pawáa krzyĪyki z wygrawerowanym
mottem pielgrzymkowym.
TRZECH ĝWITONIÓW I INNI
W tym roku grupa pielgrzymów nie
byáa zbyt liczna, za to szybko siĊ zintegrowaáa, tworząc atmosferĊ ĪyczliwoĞci
i zrozumienia. Przewodnikiem grupy zawsze jest duszpasterz, od wielu lat jest
to ks. Paweá MaliĔski, który nie szczĊdziá
siá, jadąc na rowerze, a odpoczywaá…
biegnąc. 150km na rowerze przejechaá
Andrzej Jen - nasz niezawodny cyklista.
Tegorocznym rekordzistą
przebiegniĊtych kilometrów byá Zbyszko Roszko.
Co prawda nie o liczby
tutaj chodzi, lecz poko-

nanie w dwa dni 90km - robi wraĪenie.
W gronie pielgrzymów tylko dwie dziewczyny: Nikola - juĪ nie taka malutka jak
przed laty, kiedy czĊsto „korzystaáa”
z tatowych pleców. Tym razem i biegáa,
i jechaáa na rowerze, a nade wszystko
piĊknie Ğpiewaáa psalmy podczas mszy
w Wieluniu i na Jasnej Górze. Teresa zabiegana i zatroskana o wszystkich.
Nawet nie spostrzegáa, Īe w ciągu tych

dwóch dni przebiegáa wiĊcej, niĪ wynosi
dystans maratonu.
W tym roku niecodzienna sytuacja - biegáo z nami trzech ĝwitoniów,
kolegów o tym samym nazwisku, choü
niespokrewnionych. Weteran biegów,
Marian z Bukownicy, mógá przebiec tylko początkowy odcinek - do Baáczyny.
Dzielnie „zastąpiá go” Dominik, który
w ostatniej chwili doáączyá do ekipy. Trzeci ze ĝwitoniów - Darek, startujący po
raz pierwszy, cieszyá siĊ, Īe trasa prowadzi przez jego rodzinne Rogaszyce i z
dumą niósá pielgrzymkowy transparent.
W tym zadaniu towarzyszyá mu kolejny debiutant - Bartek Zgadzaj. RównieĪ Marcin Kasperczyk pierwszy raz
uczestniczyá w pielgrzymce biegowej.
Na pewno siĊ nie oszczĊdzaá, a mimo

to dwa dni póĨniej wystartowaá w Biegu
Powstania Warszawskiego!
DobiegliĞmy do celu - pokáoniliĞmy
siĊ Pani Jasnogórskiej, zanosząc Jej
swoje radoĞci, troski, proĞby i podziĊkowania. Obiecując Maryi (i sobie), Īe
za rok znowu bĊdziemy pielgrzymowaü.

W sobotĊ dziedziniec baszty wypeániáa muzyka i atmosfera dobrej

W. Juszczak

zabawy. KaĪdy mógá znaleĨü tu coĞ
dla siebie. MiáoĞnicy muzyki popularnej mieli okazjĊ posáuchaü
máodych talentów z zespoáu wokalnego Dominki
i Szkoáy Zespoáów Adama
Fulary. Natomiast dla lubiących muzykĊ „bardziej
swojską”, ludową swój repertuar zaprezentowaá zespóá z Rogaszyc oraz kapela
„Lewiniacy”. ZaĞ fani starego, ciĊĪkiego brzmienia
mogli posáuchaü „Dinozaurów Rocka”.
Na dziedziĔcu baszty
przed godziną 16.00 zebraáy
siĊ táumy, chcące uczestniczyü w II Festynie Dzielnic,
zorganizowanym przez wáadze ostrzeszowskich dzielnic
oraz Ostrzeszowskie Centrum
Kultury. Atrakcji, zarówno dla
dzieci, jak i dorosáych, nie
brakowaáo. Organizatorzy
zapewnili uczestnikom sáodki

poczĊstunek i pyszne kieábaski z grilla.
Dzieci mogáy skorzystaü m.in. z basenu
z kulkami oraz dmuchanego zamku.

O wraĪenia muzyczne zadbali wykonawcy z zespoáu wokalnego Dominki
i Szkoáy Zespoáów Adama Fulary. Gromkie brawa nie pozostawiáy wątpliwoĞci, jak

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĉ
Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
dn. 16.08.2017 r. organizuje.
wycieczkĊ na trasie:
• Waábrzych - kopalnia muzeum,
• Krzeszów - opactwo Cystersów,
• Osówka - podziemne miasto.
Koszt: 100 zá czáonkowie koáa,
110 zá - pozostali
(w cenie bilety wstĊpu,
przewodnicy, parkingi,
ubezpieczenie).

W TEGOROCZNEJ PIELGRZYMCE
UCZESTNICZYLI: ks. Paweá MaliĔski,
Artur Busz, Nikola Busz, Andrzej Jen,
Marcin Kasperczyk, Filip Kosmala,
Teresa OkoĔ, Zbyszko Roszko, Dariusz ĝwitoĔ, Dominik ĝwitoĔ, Marian
ĝwitoĔ, Mirosáaw ZakrĊt, Bartáomiej
Zgadzaj i Wáodzimierz Juszczak.

Wpáaty do 7.08.2017 r. w kaĪdy
poniedziaáek, w godz. 12.00 - 14.00
w UMiG Ostrzeszów, pok. nr 14,
I piĊtro.

PODZIĘKOWANIE
Organizator pielgrzymki - Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „SZCZĘŚCIE”
dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli dobroczyńcom, firmom, instytucjom, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji XXI Pielgrzymki Biegowej OSTRZESZÓW - CZĘSTOCHOWA.

nywanej przez KapelĊ Olka z Korpys.
II Festyn Dzielnic moĪna uznaü za
udany. Dopisaáa i publicznoĞü, i pogoda,
co tego lata wcale nie jest tak oczywiste.
K.P.

Wyjazd: godz. 7.00 - parking
„Dworek”.
Zarząd Koáa

Emeryci z NiedĨwiedzia ciepáo i wesoáo powitali cháodne lato

8 lipca PZERiI, Koáo nr 12 w NiedĨwiedziu, zorganizowaáo spotkanie z okazji powitania lata. Uczestniczyli w nim

czáonkowie i goĞcie z sąsiednich kóá.
Swoją obecnoĞcią zaszczyciá nas, jak
w zwyczaju bywaáo, nowo przybyáy na

naszą para¿Ċ ks. proboszcz Waldemar
Wiertelak, którego serdecznie witamy
w gronie spoáecznym i para¿alnym.

WrĊczono legitymacje czáonkowskie
dla nowo wstĊpujących
czáonków - p. M. Papiewskiej i pp. Z.Z. Lisów.
Obchodzono równieĪ
Jubileusz 80-lecia naszej dáugoletniej czáonkini zarządu - p. J. Pieprz,
której wrĊczono skromny
upominek i kwiaty, Īycząc
„Sto lat” peánych zdrowia
i szczĊĞcia.
Spotkanie upáywaáo
w miáej i radosnej atmosferze przy suto zastawionych stoáach, do póĨnego
wieczoru.
Zarząd Koáa dziĊkuje
wszystkim uczestnikom
spotkania za przybycie
i stworzenie miáej atmosfery.
Zarząd Koáa
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LATO W GRABOWIE

Pod starym Wawelem i w smerfowej wiosce,
czyli wakacyjne atrakcje dla najmáodszych
z chustą animacyjną,
taĔce i wiele innych
atrakcji - nie sposób
byáo siĊ nudziü, nawet
przez chwilĊ.
Zarówno spektakl, jak i smerfowe
animacje odbyáy siĊ
w ramach wakacyjnych zajĊü dla dzieci
pod hasáem „Lato
w mieĞcie” 2017.
Centrum Kultury
w Grabowie
nad Prosną

We wtorek, 25 lipca, do Centrum
Kultury w Grabowie nad Prosną przybyli aktorzy krakowskiego teatru „Maska” ze wspaniaáym i wbrew pozorom
zabawnym widowiskiem „Pod starym
Wawelem przygód bez liku”.
Spektakl ten to na nowo napisana
legenda o smoku wawelskim i sprytnym szewczyku. Pewnego dnia do
pieczary pod Wawelem wprowadza

siĊ niechciany goĞü, czyli smok. Poczwara od razu bierze siĊ do roboty pali, niszczy i poĪera wszystko, co
spotka na swej drodze. Dobra i mądra
królewna ma prawdziwy problem. Aby
pozbyü siĊ smoka, daje ogáoszenie za zgáadzenie poczwary moĪna liczyü
na póá królestwa i „rentĊ” królewny.
W inscenizacji nie brakowaáo
zabawnych i Īywych dialogów oraz

barwnych postaci - dzieci
byáy zachwycone.
Po przedstawieniu
odwiedziáy nas smerfy.
Wesoáa atmosfera i bajkowe zabawy - to wszystko przygotowali dla nas
animatorzy z Krakowa.
Byá smerfowy quiz, sprawdzian zwinnoĞci, zabawy

Wakacje w bibliotece są super!
Za nami kolejne wakacyjne zajĊcia w oddziale dla dzieci Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Pogoda za oknem nie najáadniejsza,

a u nas jak zawsze - peáno radoĞci
i Ğmiechu. W czwartek (13 lipca) starsze
dzieci „wybraáy siĊ” na wycieczkĊ do
królewskiego Krakowa, a we wtorek

(18 lipca) - máodsi uczestnicy - patrzyli
na Ğwiat oczami pszczóáek. Byáy gry,
zabawy ruchowe, malowanie farba-
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ZnajdĨ 15 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 11 sierpnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

mi, czytanie ksiąĪek.... Obok smoków
wawelskich w oddziale dzieciĊcym za-

ROZWIĄZANIE

mieszkaáy pszczóáki, zarówno te narysowane, jak i te stworzone z tektury.
Dorota Owczarczak

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 26., nagrodĊ otrzymuje Zosia Wróbel z Mikstatu. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

2.08.2017
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A w szkoáach - wakacje!

PÓàKOLONIE Z ROBOTAMI

Przez caáe wakacje w budynku
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
odbywają siĊ tzw. „póákolonie z robotami” dla maáych mieszkaĔców
powiatu ostrzeszowskiego. Podczas
zajĊü dzieci uczą siĊ konstruowaü
roboty z klocków Lego Mindstorms
NXT. Jeden turnus liczy dwanaĞcie
osób i trwa piĊü dni - jak zapewniają organizatorzy, to wystarczy, aby

zdobyü podstawowe umiejĊtnoĞci
z programowania.
- Budujemy roboty z klocków Lego
Mindstorms NXT, są to specjalne zestawy robotyczne. Praktycznie róĪnią
siĊ od Lego Technic tylko tym, Īe są
rozszerzone o silniki, o róĪnego rodzaju
sensory, czujniki podczerwieni, dotyku
i inne, oraz o kostkĊ EF3, tzw. mózg
robota. To ona wydaje robotowi polecenie, kiedy ma uruchomiü silniki, odbiera

bodĨce z tych czujników - mówi Magdalena RosiĔska z ¿rmy TwójRobot.pl,
opiekun póákolonii.
- Tak jak mózg steruje ciaáem czáowieka, tak ta kostka jest odpowiednikiem mózgu robota.
Na początku uczestnicy spotkaĔ
budują robota, nastĊpnie go programują
przy uĪyciu komputerów. Gdy konstrukcja jest juĪ gotowa, dzieci sprawdzają,
czy ich roboty wykonują takie polece-

nia, jakie zostaáy zaplanowane przy
ich tworzeniu.
- Urządzamy róĪnego rodzaju bitwy,
wyĞcigi, walki, emocji jest przy tym
mnóstwo.
Do ciekawszych konstrukcji, zbudowanych przez „póákolonistów”, naleĪą
m.in.: kobra, która wydaje dĨwiĊk i pokazuje zĊby, skorpion strzelający jadem,
áazik marsjaĔski czy transportowiec
przewoĪący áadunki.

realizowaü jakiĞ nowy projekt. Uczymy
programowania, ale przy tym dzieci rozwijają wyobraĨniĊ, uczą siĊ logicznego
myĞlenia, rozwiązywania problemów.
ZajĊcia bĊdą odbywaü siĊ juĪ od
wrzeĞnia, zarówno w Ostrzeszowie, jak
i w Mikstacie oraz Grabowie.
Pierwsze, to tzw. darmowa lekcja
pokazowa - wówczas rodzic bĊdzie
mógá zdecydowaü czy chce, aby jego

- Tak naprawdĊ jest to przedsmak
tego, co bĊdziemy robiü w ciągu roku
szkolnego. Planujemy zorganizowaü
zajĊcia roczne, chcemy spotykaü siĊ
raz na dwa tygodnie i za kaĪdym razem

dziecko uczestniczyáo w kolejnych spotkaniach i czy warto inwestowaü w tego
typu zajĊcia.
A. àawicka

WAKACYJNE REKOLEKCJE DLA DZIECI
Na wspaniaáy pomysá zorganizowania wakacyjnych rekolekcji dla
dzieci wpadá ks. Piotr Kowalek - proboszcz para¿i Ğw. Jadwigi Królowej
w Ostrzeszowie.
Organizacją dwutygodniowych
kolonii zająá siĊ wikariusz Mateusz
Kasprzak, a we wszystkim pomogli
mu siostra Kanizja oraz klerycy: Artur i Sebastian.
Rekolekcje rozpoczĊáy siĊ 15 lipca
i odbywaáy siĊ w domu stowarzyszenia
„DoroĞli dla dzieci” przy ul. Chrobrego.
To wáaĞnie tam na 17 dni zamieszkaáy
dzieci z powiatu ostrzeszowskiego wspólnie siĊ modliáy i bawiáy.

Od kilku miesiĊcy dla dzieci, które
ukoĔczyáy czwartą klasĊ szkoáy podstawowej, przy koĞciele pw. Ğw. Jadwigi
Królowej w Ostrzeszowie, dziaáa tzw.
Oaza Dzieci BoĪych
- Spotkania z dzieümi, które odbywaáy siĊ w naszej para¿i od marca, miaáy na celu przygotowaü je do
tych wakacyjnych rekolekcji - mówi
ks. Mateusz Kasprzak. - Uczestnikami
17-dniowego turnusu są dzieci z róĪnych para¿i, nie tylko z Ostrzeszowa,
ale i NiedĨwiedzia, Bledzianowa, Mikorzyna, a nawet Dziadowej Káody.
Uczestnicy rekolekcji nie narzekają
na nudĊ.

Harcerskie
pozdrowienia z obozu
w Wisełce przesyłają
harcerze z Hufca Ziemi
Ostrzeszowskiej im.
Szarych Szeregów
Czuj, czuwaj!

Pozdrowienia z wakacyjnego
wypoczynku nad morzem
dla redakcji „Czasu
Ostrzeszowskiego” i jego
czytelników
przesyłają
Dawid i Paweł Suchalcowie
z rodzicami, ciocią
i dziadkami

Gorące pozdrowienia
ze słonecznego
Niechorza dla
redakcji „Czasu
Ostrzeszowskiego” jak
również czytelników
przesyłają
Gosia i Paweł
z Rudniczyska

- Rozpoczynamy dzieĔ od porannej
modlitwy, póĨniej idziemy na Ğniadanie.
Przed poáudniem wspólnie spotykamy
siĊ na tzw. szkole liturgii, gdzie zgáĊbiamy tajemnice Eucharystii i róĪnych
naboĪeĔstw, a takĪe uczymy siĊ postaw
i zachowania w koĞciele. Dzieci uwielbiają Ğpiewaü
pieĞni - wtedy
kleryk Artur
przygrywa im
na gitarze.
Jest równieĪ
czas na rozmaite zabawy.
Po poáudniu
odmawiamy
KoronkĊ do
BoĪego Miáosierdzia,
idziemy na
mszĊ ĞwiĊtą
do koĞcioáa.
Ponadto organizujemy
róĪne wyprawy - byliĞmy
w muzeum,
odwiedziliĞmy koĞcióáek
w Rojowie.

DzieĔ koĔczymy zazwyczaj Apelem
jasnogórskim - dodaje ks. Mateusz.
Kiedy zapytaliĞmy dzieci, co najbardziej podoba im siĊ w tych rekolekcjach,
odpowiadaáy, Īe wáaĞciwie wszystko.
- Mamy pyszne jedzenie, uczymy
siĊ nowych pieĞni, jest czas na modli-

twĊ, ale i na zabawĊ. Czujemy siĊ tutaj
jak w domu, ksiĊĪa, którzy siĊ nami
opiekują, są bardzo fajni. AĪ nie chce
siĊ stąd odjeĪdĪaü.
A. àawicka
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

A kiedy w tċczy n
na niebie rozpoznasz kolorów īycia odbicie, to znaczy po
prostu, īe kochasz īycie...

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
JeĞli tylko trochĊ siĊ postarasz i nie
pozwolisz wspomnieniom z przeszáoĞci
rzutowaü na teraĨniejszoĞü, to bĊdzie
bardzo dobry tydzieĔ. Nie zastanawiaj
siĊ nad tym, co byáo, myĞl raczej, co
bĊdzie i staraj siĊ wszĊdzie szukaü
pozytywów - jest ich teraz wokóá Ciebie naprawdĊ mnóstwo. Pod koniec
tygodnia moĪesz byü Ğwiadkiem
nerwowych sytuacji, ale nie dolewaj
oliwy do ognia, postaraj siĊ zaáatwiü
wszystko uĞmiechem i dobrym sáowem.
W weekend postaw na szczeroĞü, ale
uwaĪaj, by nie zrobiü komuĞ przykroĞci.
MiáoĞü - dbaj o to. Finanse - raz z górki,
raz pod górkĊ.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Dobry nastrój i nowe perspektywy
w pracy sprawią, Īe bĊdziesz miaá
wyjątkową áatwoĞü w nawiązywaniu
nowych znajomoĞci. Poznasz ludzi,
którzy zainspirują CiĊ do twórczych
dziaáaĔ, uwaĪaj jednak na odwaĪne
pomysáy nowo poznanego pana Skorpiona. W ĞrodĊ i czwartek bĊdziesz
nieco roztargniony, ale nie poddawaj
siĊ i postaraj siĊ zrealizowaü wszystkie
plany. Kreatywne pomysáy zdradzaj tylko najbliĪszym i zaufanym, bo w przeciwnym razie ktoĞ moĪe Ci je szybko
podkraĞü. MiáoĞü - unikaj konfrontacji.
Finanse - nie bądĨ áatwowierny.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Ten tydzieĔ przyniesie Ci duĪo pracy,
obowiązków, ale i... zmian. JeĞli tylko
podejmiesz ryzyko i odwaĪysz siĊ przekroczyü swoją strefĊ komfortu, moĪesz
„ugraü” bardzo duĪo. Nowa sytuacja
bĊdzie od Ciebie wymagaü zdecydowania i pewnoĞci siebie. Nie bĊdziesz
mógá siĊ zawahaü. Pod koniec tygodnia

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

moĪesz stanąü przed koniecznoĞcią
powiedzenia komuĞ caáej - niezbyt
przyjemnej - prawdy prosto w oczy.
Zrób to moĪliwie najbardziej dyplomatycznie. MiáoĞü - korzystaj z tego, co
masz. Finanse - idĨ do przodu.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W najbliĪszych dniach w pracy duĪo
moĪe zaleĪeü wáaĞnie od Ciebie.
MoĪesz odkryü powaĪne uchybienie
i zostaü postawionym w dziwnej sytuacji. Postaraj siĊ zaáatwiü tĊ sprawĊ bez rozgáosu. Nie generuj plotek
i pomówieĔ. Najlepiej udaj siĊ od razu
do sprawcy caáego zamieszania, by
wyjaĞniü sprawĊ. W weekend, nawet
jeĞli bĊdziesz zmĊczony, postaraj siĊ
zebraü siáy i wybraü ze znajomymi nad
wodĊ, czeka CiĊ bardzo dobra zabawa.
MiáoĞü - powiedz „tak”. Finanse - nie
Īaáuj.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
To dobry czas, by zadbaü o swoje zdrowie psychiczne i ¿zyczne. „Przyjrzyj
siĊ” bliĪej znajomym. JeĞli jest wĞród
nich ktoĞ, kto „dzieli siĊ” z Tobą tylko negatywną energią i ciągle pisze
Ci o swoich problemach, zastanów
siĊ, czy nie ograniczyü albo nawet
caákiem nie zrezygnowaü z tej znajomoĞci. Sprzyjający ukáad gwiazd
wpáynie szybko na poprawĊ Twojego
samopoczucia, poczujesz siĊ pewny
i atrakcyjny. Samotne Lwy zdecydowanie powinny wykorzystaü to i wybraü
siĊ na randkĊ. MiáoĞü - uĪyj swojego
uroku. Finanse - nie jest Ĩle.

póĨniej i zająü siĊ sobą i naleĪnym
Ci odpoczynkiem. JeĞli niektórymi
obowiązkami w pracy podzielisz siĊ
ze wspóápracownikami, to teĪ Ğwiat siĊ
nie skoĔczy. JeĞli nie masz zaplanowanego urlopu, koniecznie skorzystaj
chociaĪ z jednego, caákowicie wolnego
weekendu. MiáoĞü - spĊdĨcie trochĊ
czasu tylko we dwoje. Finanse - odpocznij.

dziü sobie z nieoczekiwaną sytuacją,
w której znajdziesz siĊ zupeánie przypadkiem. Postaraj siĊ nie byü stronniczy i nie kierowaü siĊ sympatią czy
dawnymi urazami, a tylko i wyáącznie
obiektywną oceną sytuacji. Nawet
jeĞli znajoma Panna bĊdzie wywieraü
na Tobie duĪą presjĊ, zaufaj sobie.
MiáoĞü - nie traü czasu. Finanse gorszy moment.

SKORPION

KOZIOROĩEC

24 paĨdziernika - 21 listopada

22 grudnia - 20 stycznia

Uda Ci siĊ w koĔcu udowodniü komuĞ, Īe miaáeĞ racjĊ. To poprawi Ci
samopoczucie, ale przyniesie teĪ wiele
pochwaá i uznanie. PamiĊtaj jednak,
by nie popaĞü w zbyt duĪy samozachwyt, to moĪe odbiü siĊ na efektach
Twojej pracy. W weekend uda Ci siĊ
odpocząü od monotonii. Z niczego nie
rezygnuj, ale i postaraj siĊ nie zawaliü
waĪnego, poniedziaákowego spotkania, od którego moĪe duĪo zaleĪeü.
MiáoĞü - zrób coĞ dla siebie. Finanse moĪe to dobry pomysá?

Poczujesz siĊ nieco zmĊczony nadmiarem obowiązków, zwáaszcza
zarządzaniem i ustaleniami. ZnajdĨ
chwilĊ dla siebie i koniecznie zaplanuj
chociaĪ krótki urlop. Postaraj siĊ teĪ
mniej przejmowaü drobiazgami. JeĞli
nie bĊdziesz czuwaü nad wszystkimi
i wszystkim, naprawdĊ nic siĊ nie
stanie. BądĨ dla siebie bardziej wyrozumiaáy, a zobaczysz, Īe wszystko
zacznie ukáadaü siĊ o wiele lepiej
i proĞciej. MiáoĞü - znajdĨ dla niej
trochĊ czasu. Finanse - odpuĞü sobie
czasem.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ.
Zwáaszcza jego początek mocno da
Ci siĊ we znaki. BĊdziesz musiaá pora-

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Poczujesz, Īe w koĔcu wszystko zaczyna siĊ ukáadaü tak, jak sobie tego

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
BĊdziesz peána optymizmu i wigoru.
Poczujesz potrzebĊ zmian w swoim otoczeniu, a dodatkowa energia
pomoĪe Ci w realizacji wszystkich
zamierzeĔ. W nowym towarzystwie
zabáyĞniesz elokwencją i wiedzą z ulubionej dziedziny. To zaowocuje ciekawą
znajomoĞcią z przebojowym Strzelcem. W pracy bĊdziesz miaá wiele
pomysáów, które postaraj siĊ powoli
i z rozsądkiem wprowadzaü w Īycie.
Nie daj siĊ ponieĞü euforii. MiáoĞü - to
dobry czas. Finanse - a co by byáo
gdyby...?

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

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

ĪyczyáeĞ. BĊdziesz miaá duĪo energii,
ale i spokoju oraz cierpliwoĞci, co
niedáugo zaowocuje spektakularnymi
efektami. Twoje pozytywne nastawienie i pewnoĞü siebie pomogą Ci
zaaklimatyzowaü siĊ w caákiem nowym miejscu i Ğrodowisku. PamiĊtaj,
by nie robiü nic na siáĊ i niczego nie
przyspieszaü, ale decyzje staraj siĊ
podejmowaü od rĊki. MiáoĞü - kaĪdy
szczegóá ma znaczenie. Finanse cierpliwoĞci.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W tym tygodniu bĊdziesz miaáa ochotĊ poczuü siĊ luksusowo. Zastanów
siĊ, z czego moĪesz zrezygnowaü,
a co przyniesie Ci wiele radoĞci, i zrealizuj swój plan bez wyrzutów sumienia. Zakupy albo SPA czy chociaĪ
zwykáa wizyta u dobrej kosmetyczki
lub fryzjera bardzo poprawi Ci humor
i samopoczucie. W pracy, zwáaszcza
w piątek, dojdzie Ci kilka obowiązków,
ale poradzisz sobie z nimi sprawnie
i szybko. MiáoĞü - uwaĪaj na Byka.
Finanse - zainwestuj w dobre samopoczucie.
Kochajmy īycie i nie tylko w tċczy zauwaīajmy jego przepiċkne barwy
Wasza wróīka

NA RODZINNYM GRUNCIE

PANNA

W najbliĪszych dniach moĪesz poczuü
siĊ zmĊczona codziennymi obowiązkami. BĊdziesz miaáa potrzebĊ niektóre z nich, te mniej pilne, odáoĪyü na
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W czasie deszczu dzieci siĊ nudzą… Ale nie w wakacje i nie w Biskupicach Zabarycznych i Kobylej
Górze, gdzie realizowany jest program „Grunt to Rodzina!”. Uczestnicy jeĪdĪą na wycieczki, biorą udziaá
w warsztatach ¿lmowych i teatralnych, mogą skorzystaü z porad
dietetyka, psychologa i prawnika.
Projekt bĊdzie realizowany
do 31 marca 2019 roku na terenie
gminy Kobyla Góra i Mikstat. Jego
wnioskodawcą jest
Wielkopolskie Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

którego spiritus movens są panie:
Iwona Páocka oraz Ewa Kanabus-Koszal. W ramach projektu utworzono
m.in. placówki wsparcia dziennego
dla grupy 25 dzieci i máodzieĪy oraz
ich rodziców.
W Biskupicach Zabarycznych
(gmina Mikstat) w realizacjĊ projektu
zaangaĪowaáo siĊ Stowarzyszenie
Przyjacióá Kotáowa i Okolic „Wspólne
Dobro”, które dysponuje wáasną Ğwietlicą. To tutaj od póá roku odbywają siĊ
zajĊcia, to stąd uczestnicy programu
wyruszają na wycieczki.
- W roku szkolnym 2-3 razy
w tygodniu organizujemy zajĊcia dla
dzieci i máodzieĪy, zapraszamy tak-

Īe rodziców
na spotkania
z psychologiem, prawnikiem czy
dietetykiem.
Teraz, w wakacje Ğwietlica
jest otwarta od
9 do 17, oczywiĞcie, kiedy
nie wyjeĪdĪamy na wycieczki - mówi
Dominika Dera-Kalina ze
Stowarzyszenia „Wspólne Dobro”.
Niedawno
uczestnicy
programu byli
w Warszawie
i Poznaniu,
odwiedzili teĪ
mikstacki magistrat. (…)
W
Kobylej Górze
natomiast,
w roku szkolnym, ale takĪe w okresie
wakacyjnym dzieci i máodzieĪ korzystają z ciekawych warsztatów ¿lmowych i teatralnych w Kobylogórskim
OĞrodku Kultury, prowadzonych pod
okiem m.in. Witolda Pelki, który dba
o wzbogacenie warsztatu aktorskiego
uczestników projektu. Nad prawidáowym przebiegiem pozostaáych zajĊü
oraz nad organizacją zajĊü sportowych
i plastycznych czuwa Artur Franikowski, który jest koordynatorem projektu.
DuĪym zainteresowaniem máodzieĪy
cieszyáa siĊ wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale takĪe
do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
oraz Kórnika. Planowany jest takĪe
wyjazd do kina i teatru.
Wszystkie warsztaty,
zajĊcia oraz wyjazdy w ramach programu „Grunt to
Rodzina” są ¿nansowane
ze Ğrodków unijnych EFS.
- Skoro pilotaĪowy
projekt, realizowany w Kobylej Górze oraz Mikstacie,
cieszy siĊ tak duĪym zainteresowaniem, to naleĪy podobnymi dziaáaniami
i zajĊciami objąü wszystkie
gminy w powiecie ostrzeszowskim - mówi Mikoáaj
Grzyb, wspóápomysáodawca projektu.
PK

21

2.08.2017

17.11.2010

UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

KATARZYNA ĩAK
wraz z zespoáem
Witold Pelka - sáowo
W programie: piosenki Wojciecha Máynarskiego, Agnieszki
Osieckiej, Piotra Bukartyka,
Magdy CzapiĔskiej itp.

Eē
PI

Pt. „Bardzo
przyjemnie jest Īyü”
z cyklu
„Muzyka miĊdzy
niebem a ziemią”

ER
SI

Kobylogórski OĞrodek Kultury
serdecznie zaprasza na
KONCERT

1.08 (wtorek) - Gry zabawy i inne waĪne
sprawy: POSOLONE POMYSàY
3.08 (czwartek) - PodróĪe maáe i duĪe:
plac „Pod DĊbem" wycieczka do Przedborowa
4.08 (piątek) - CZYTANIE NA DRUGIE ĝNIADANIE
8.08. (wtorek) - Gry zabawy i inne waĪne sprawy:
KOLOROWO I ZAGADKOWO
10.08. (czwartek) - PodróĪe maáe i duĪe: MAàA WIELKA
STOPA - wyjazd do kina Amber w Kaliszu, koszt. 15 zá
ZajĊcia we wtorki odbywaü siĊ
bĊdą w godz. 11.00-14.00 na sali
Centrum Kultury (budynek OSP,
ul. Kolejowa 3), natomiast zajĊcia
piątkowe w Bibliotece Publicznej
(ul. Kaliska 22), równieĪ w godz. 11.0014.00.
Informacje dodatkowe tel. 62 730-53-46

5 sierpnia 2017,
godz. 20.00
Aula Gimnazjum w Kobylej
Górze - ul. Tetmajera

WSTĉP WOLNY!
Lato 2017
z OSiRem
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)
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

Dunkierka
Belgia, Francja, dramat wojenny,
106 minut.
Piątek - 4 VIII, godz. 19.15
Sobota - 5 VIII, godz. 19.15
Niedziela - 6 VIII, godz. 19.00
Wtorek - 8 VIII, godz. 19.15
ĝroda - 9 VIII, godz. 19.15

Wieczór poezji uczestników
XX Pleneru Malarskiego
im. Antoniego SerbeĔskiego.

MOĩLIWOĝû WSTĄPIENIA W SZEREGI NASZEGO STOWARZYSZENIA

W czwartkowe popoáudnie sala
klubowa Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury zapeániáa siĊ miáoĞnikami
poezji i malarstwa. Spotkanie byáo
zwieĔczeniem 20. Pleneru Malarskiego im. Antoniego SerbeĔskiego.
Swoje wiersze zaprezentowaáo wielu
utalentowanych artystów
Marek SzulczyĔski, witając uczestników spotkania, przypomniaá historiĊ

Maáa wielka stopa
Belgia, Francja, animacja, komedia,
przygodowy, 92 minuty.
Piątek - 4 VIII, godz.11:00, 17:30
Sobota - 5 VIII, godz. 17.30
Niedziela - 6 VIII, godz. 17.00
Poniedziaáek - 7 VIII, godz. 11.00
Wtorek - 8 VIII, godz.11:00, 17:30
ĝroda - 9 VIII, godz.11:00, 17:30

Rock Dog. Pies ma gáos!
Chiny, USA, animacja, komedia, przygodowy, 80 minut.
Wtorek - 1 VIII, godz.11:00, 17:30/3D
ĝroda - 2 VIII, godz.11:00/3D, 17:30
Czwartek - 3 VIII, godz. 11.00, 17.30/3D
Alibi.com
Francja, komedia, 90 minut.
Wtorek - 1 VIII, godz.19:15
ĝroda - 2 VIII, godz.19:15
Czwartek - 3 VIII, godz. 19.15
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

W PROGRAMIE
• PROFESJONALNY POKAZ KASKADERSKI
JAZDY KONNEJ ZE STAJNI UàAN
• POKAZ ZESPOàU TANECZNEGO
MADAR
• PRZEJAĩDĩKI KONNE NA KUCYKACH
I HUCUàACH
• ZDJĉCIA Z ALPAKAMI LUB KONIKAMI
• LOTERIA FANTOWA Z ATRAKCYJNYMI
NAGRODAMI
• KONKURSY RODZINNE
• ZAPLATANIE KOLOROWYCH WARKOCZYKÓW
• GRY I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSàYCH
• DMUCHANY ZAMEK
kawa,
• MALOWANIE TWARZY
domowe
ciasto,
wata
• DUĩE BAēKI MYDLANE
cukrowa,
• WSPÓLNA ZUMBA NA PLAĩY
sáodkoĞci

plenerów. Tegoroczna edycja zostaáa poĞwiĊcona malarstwu Antoniego
SerbeĔskiego i Edwarda Haladyna malarzy związanych z Ostrzeszowem.
Obu twórców dzieliáo pokolenie, ale tak
siĊ záoĪyáo, Īe w tym roku przypada
60. rocznica Ğmierci Antoniego SerbeĔskiego oraz 10. rocznica Ğmierci
Edwarda Haladyna.
Magiczny wieczór poezji rozpoczĊáa
Maágorzata P¿sterer, która w nasze
strony przyjechaáa aĪ z Krakowa. Pani
Maágorzata zahipnotyzowaáa publicznoĞü zarówno sáowem, jak i obrazami.
Zdzisáawa Gacek, która równieĪ
pochodzi z Krakowa, uczestniczyáa
w ostrzeszowskim plenerze po raz
pierwszy. Zaprezentowaáa kilka wierszy,

które znajdą siĊ w wydanych wkrótce
tomikach - „Paleta czasu” oraz „Sercem
malowane”. Artystka, zachwycona ziemią ostrzeszowską, prezentacje swoich
utworów rozpoczĊáa odczytaniem trzech
wierszy, stworzonych podczas pleneru.
WĞród wystĊpujących nie zabrakáo
równieĪ ostrzeszowian. Nastrojowy wieczór umiliáa Krystyna Szlafke. Wiersze
pani Krystyny dotyczą zarówno codzien-

MOĩLIWOĝû DOàĄCZENIA DO BAZY DAWCÓW SZPIKU DKMS

niedziela 6 sierpnia 2017 r. godz. 14.00
Kobyla Góra przy zalewie i Drewnianej Chaáupie
nych spraw, jak i bardziej osobistych,
rodzinnych tematów.
Kolejną osobą, która przedstawiáa swoje piĊkne utwory, byáa p. Barbara Dembna
z Ostrzeszowa.
Wierszami w gwarze
poznaĔskiej
i jarociĔskiej
rozbawiá publicznoĞü
p. Andrzej
Janusz Stanisáawski z Suchego Lasu.
Choü gwara
ostrzeszowska
podobna jest do

poznaĔskiej, to okazaáo siĊ, Īe zrozumienie niektórych sáów byáo bardzo
trudne.
Jako ostatni z poetyckiego grona wiersze wypowiedziaá i wyĞpiewaá
ostrzeszowski regionalista - Bolesáaw
Grobelny.
O muzyczne „przerywniki” zadbaáa
pani Ewa Buksalewicz-Moskal z Mosiny. Wykonaáa miĊdzy innymi piosenki
„Relaksu czas”, „Gdy mnie kochaü
przestaniesz”, „Goniąc kormorany”.
Na zakoĔczenie wystĊpujący artyĞci otrzymali pamiątkowe ksiąĪki
i tomiki poezji, a publicznoĞü nie kryáa
zadowolenia z tak miáego wieczoru.
Wszyscy wyrazili chĊci i nadziejĊ na
podobne spotkanie w przyszáym roku
K.P.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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NASI KIBICOWALI ĩUĩLOWCOM W WIELKIEJ BRYTANII

Roman i Bastian Przygoda na jednej z ulic Cardiff
ĩuĪel w Polsce jest bardzo popularną dyscypliną. Niektóre
Ĩródáa podają, Īe pod wzglĊdem iloĞci kibiców na jednym meczu
ĪuĪel wyprzedza nawet polską ekstraklasĊ w piáce noĪnej.
Okazuje siĊ, Īe i w Ostrzeszowie jest zagorzaáa grupa kibiców,
która od wielu lat związana jest z tym sportem. Normalną sprawą
jest, Īe w sezonie wyjeĪdĪają na wiĊkszoĞü meczów rozgrywanych
w naszym kraju, ale zdarza siĊ równieĪ, Īe, aby zobaczyü fascynujące rozgrywki, pokonują kilkaset kilometrów i kibicują naszym
w zawodach poza granicami kraju.
Grand Prix Indywidualnych Mistrzostw ĝwiata na ĩuĪlu jest to
coroczny cykl, organizowany przez MiĊdzynarodową FederacjĊ
Motocyklową gáównie w Europie, w paĔstwach, gdzie sport ĪuĪlowy
jest popularny.

W sobotĊ, 22 lipca, taki
turniej odbywaá siĊ w Wielkiej
Brytanii, w Cardiff (stolica i najwiĊksze miasto Walii). Przypadkiem na Facebooku natknĊliĞmy
siĊ na zdjĊcia z tego wydarzenia
i okazaáo siĊ, Īe byli tam równieĪ ostrzeszowianie.
Pan Roman Przygoda
z Ostrzeszowa, który uczestniczyá w tym wydarzeniu, zgodziá
siĊ z nami krótko porozmawiaü.
- ĩuĪlem interesujĊ siĊ od
ok. 20 lat, tym sportem „zarazili”
mnie koledzy. Tu, w Ostrzeszowie mamy staáą ekipĊ kibiców
ĪuĪla (ok. 15 osób). Od początku byliĞmy mocno związani
z Tomaszem Gollobem, naszym
zdaniem jest to ikona polskiego ĪuĪla, jeĨdziliĞmy wszĊdzie
tam, gdzie startowaá. Obecnie
Gollob walczy o powrót do zdrowia po wypadku na treningu
motocrossowym. ĩyczymy mu
wytrwaáoĞci w tej walce.
Bilet na turniej w Walii dostaáem w prezencie od syna Bastiana, który 4 lata temu wyjechaá z Ostrzeszowa do pracy w Anglii.
Bastian równieĪ uwielbia ĪuĪel, od dzieciĔstwa interesuje siĊ tym
sportem, zapewne to moja zasáuga.
Impreza w Cardiff to niesamowita sprawa, superatmosfera,
wielkie emocje, tym bardziej Īe zwyciĊĪyá nasz - Maciej Janowski,
jeĪdĪący na co dzieĔ w Betardzie Sparta Wrocáaw. W „generalce”
Janowski jest na drugiej pozycji, prowadzi Australijczyk Jason
Ze zwyciĊzcą turnieju Maciejem Janowskim
Doyle, trzeci jest równieĪ Polak - Patryk Dudek. Cháopaki robią
dobrą robotĊ.
Cieszymy siĊ, Īe Ostrzeszów zaakcentowaá swoją obecnoĞü na
Oprócz mnie i syna byáo bardzo duĪo Polaków. 26 sierpnia
waĪnych zawodach w Wielkiej Brytanii. Trzymamy kciuki za naszych.
turniej Grand Prix odbĊdzie siĊ w Polsce, w Gorzowie - zapewne
teĪ tam bĊdĊ. Bastek równieĪ planuje przyjechaü.
Rob.

JEħDZIMY, BO LUBIMY
W niedzielĊ, 23 lipca,
odbyá siĊ wakacyjny rajd
rowerowy pt. „JeĨdzimy, bo
lubimy”, zorganizowany przez
policjantów z KPP w Ostrzeszowie w ramach autorskiego programu prewencyjnego
„Seniorzy i máodzieĪ - dwa
pokolenia, jeden cel”.
Tegoroczny rajd, zorganizowany po raz kolejny przez
funkcjonariuszy z Wydziaáu Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Ostrzeszowie dla spoáecznoĞci lokalnej, zwáaszcza
seniorów, rozpocząá siĊ w niedzielĊ, 23 lipca o godzinie 8.30
na ostrzeszowskim Rynku.
Trasa przebiegaáa przez
Grabów nad Prosną, gdzie na
ostrzeszowską grupĊ czekaáa
kolejna ekipa miáoĞników dwóch
kóáek. Stamtąd 78-osobowy
peleton ruszyá w dalszą drogĊ,
która prowadziáa przez Kaliszkowice Kaliskie, Oáobockie,
Kotáów, Mikstat, do placu „Pod

DĊbem” w Przedborowie, gdzie
zaplanowano poczĊstunek.
W piĊknej scenerii przedborowskiego lasu uczestnicy
rajdu spĊdzili czas na rozmowach oraz wymianie wraĪeĔ,
a takĪe posilili siĊ, by nabraü
siá na dalszą jazdĊ.
Organizator przygotowaá dla
rowerzystów drobne upominki,
byáy to przewodniki turystyczne,
przekazane przez Wydziaá Promocji UMiG w Ostrzeszowie.
Watro podkreĞliü, Īe najmáodszym uczestnikiem rajdu
byá trzylatek, natomiast najstarszy miaá 79 lat.
Organizatorzy serdecznie
dziĊkują za tak duĪe zainteresowanie, zaufanie oraz miáe
sáowa kierowane do policjantów
i innych osób uczestniczących
w zabezpieczeniu trasy. DziĊkujemy równieĪ wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
siĊ do zorganizowania rajdu.

GOàĉBIE
LOTY (13)
Oddziaá SYCÓWOSTRZESZÓW
(sekcja nr 3)
LOT nr 13: BORKEN II 23.07.2017 r.
Do ostatniego lotu przystąpiáo tylko 9 hodowców, zgáaszając do udziaáu w zawodach ledwie 134 goáĊbie.
Niewykluczone, Īe to maratoĔski dystans - 766km - przestraszyá hodowców,
ale byü moĪe wszyscy odczuwają juĪ
zmĊczenie sezonem. Nie dotyczy to
goáĊbi lidera klasy¿kacji - Wiesáawa
Kempy, którego goáĊbie zajĊáy osiem
miejsc w czoáowej dziesiątce: 1, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10. Do walki wmieszaáy siĊ
tylko goáĊbie Jacka Grabarka (2, 3).
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
trzynastu 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 trzynastu 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.
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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.

POD BASZTĄ
JAK W OPERZE

W niedzielĊ - 30 lipca - mieszkaĔcy naszego miasta znów mieli
okazjĊ poczuü siĊ jak w prawdziwej
operze. Wszystko to dziĊki Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury, które
miáoĞnikom muzyki operowej kolejny
raz zafundowaáo koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego
z Poznania.
ImprezĊ prowadziá tenor Mirosáaw
Niewiadomski, który bawiá publicznoĞü
nie tylko piĊknie Ğpiewanymi ariami,
ale takĪe ciekawymi i wesoáymi anegdotami. W wystĊpach towarzyszyli
mu: Karolina GarliĔska i Agnieszka
Wawrzyniak.

2.08.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

PrzepiĊkne gáosy artystów, czy to
w utworach solowych, czy duetach,
wprawiaáy w drĪenie mury kazimierzowskiej baszty, a publicznoĞü wprowadzaáy
w zachwyt.
Podczas koncertu zaĞpiewano
kilkanaĞcie utworów z kilku oper i musicali, m.in. - „KsiĊĪniczkĊ Czardasza”
„KrainĊ uĞmiechu”, „DziĊkujĊ ci, Ewo”,
a nawet przeboje Elvisa Presleya.
Wspaniaáe gáosy, stroje i doskonaáy
kontakt artystów z publicznoĞcią uczyniáy to niedzielne poáudnie wyjątkowym.
A. à.

Natalia i Mateusz
Miáo nam poinformowaü, Īe 17 czerwca 2017 roku w koĞciele pw. Ğw. Józefa w Dziaáoszy na Ğlubnym
kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Natalia Marciniak i Mateusz Wieczorek
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!

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet
dziwne i nonsensowne dni sierpnia
Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
1 - Narodowy DzieĔ PamiĊci Powstania
Warszawskiego (DzieĔ PamiĊci Warszawy)
1 - 7 - ĝwiatowy TydzieĔ Karmienia
Piersią
2 - DzieĔ PamiĊci o Zagáadzie Romów
5 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Piwa
i Piwowara (w Polsce teĪ 25 maja)
6 - DzieĔ Musztardy
6 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PrzyjaĨni
(1. niedziela sierpnia)
8 - Wielki DzieĔ Pszczóá

Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre
potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią. Janusz Korczak

Fabian - synek paĕstwa Moniki i Jacka Zapartów z Mirkowa, ur. 24.07.2017r.,
waga 3900g
Zuzanna - córeczka paĕstwa Pauliny i Przemysâawa Chrapków z Sycowa,
ur. 25.07.2017r., waga 3280g
Zuzia - córeczka paĕstwa Karoliny i Marcina Homiĕskich z Ostrzeszowa,
ur. 27.07.2017r., waga 3620g
córeczka paĕstwa Eweliny i Konrada Ptaków z Bukownicy, ur. 27.07.2017r.,
waga 2640g
Amelka - córeczka paĕstwa Angeliki i áukasza Szâapków z Mostek, ur. 27.07.2017r.,
waga 2770g
Tymon - synek paĕstwa Eweliny i Tomasza Kempów z Bierzowa, ur. 27.07.2017r.,
waga 3520g

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

8 - DzieĔ Transportu
9 - MiĊdzynarodowy DzieĔ LudnoĞci
Tubylczej na ĝwiecie
10 - DzieĔ Przewodników i Ratowników
Górskich
11 - DzieĔ Struktury
11 - DzieĔ Konserwatora Zabytków
12 - MiĊdzynarodowy DzieĔ MáodzieĪy
(ONZ)
12 - DzieĔ Pracoholików
13 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Osób
LeworĊcznych
14 - DzieĔ Energetyka
15 - ĝwiĊto Wojska Polskiego; rocznica
Cudu nad Wisáą
15 - WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Maryi
Panny (katolickie)
16 - DzieĔ ĝwiĊtego Rocha - Patrona
Mikstatu - ĞwiĊcenie zwierząt
17 - DzieĔ Pozytywnie ZakrĊconych
18 - DzieĔ Latarni Morskiej
19 - DzieĔ Pomocy Humanitarnej
19 - ĝwiatowy DzieĔ Choroby
ĩoáądkowej
20 - DzieĔ Komara
20 - DzieĔ Przepieprzonych z Hukiem
Lat
20 - DzieĔ Wyznawania MiáoĞci
20 - DzieĔ Latarni Morskich
(3. niedziela sierpnia)

