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MIAŁ
SZCZĘŚCIE
O dużym szczęściu może
mówić 29-letni kierowca
BMW, który stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu, przekoziołkował, uderzył w płot posesji
oraz w skrzynkę wysokiego
napięcia, która, roztrzaskana, wbiła się w pojazd (kable
zostały zerwane i znajdowały się
na wierzchu). Mimo tylu niebezpiecznych okoliczności, kierowca
wyszedł z samochodu o wła-

Fot. S. Szmatuła

snych siłach, jakimś cudem nie
został porażony prądem.
Założono mu kołnierz ortopedyczny i odwieziono do szpitala na
obserwację.
Do wypadku doszło w samo

południe - 28 maja - przy ul.
Kępińskiej w Doruchowie. 29-letni
mieszkaniec gm. Doruchów jechał
w stronę Zalesia.
Za spowodowanie wypadku
został ukarany mandatem.

KRAKSA W BOBROWNIKACH

Fot. S. Szmatuła

Fot. S. Szmatuła

Do groźnego wypadku z udziałem
dwóch peugeotów doszło w poniedziałkowe popołudnie (30 maja) w Bobrownikach.
Kierująca samochodem marki Peugeot (58-letnia mieszkanka gm. Grabów),
wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i doprowadziła do zderzenia z drugim peugeotem,

którym kierował 54-letni mężczyzna, również mieszkaniec gm. Grabów. Jedno z aut
roztrzaskało się na drzewach w lesie.
W wypadku ucierpiały dwie osoby, przewieziono je do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
Gdy oddawaliśmy ten numer do druku,
na miejscu pracowali jeszcze policjanci,
którzy ustalali okoliczności zdarzenia.

DACHOWANIE ROVERA

NAWAŁNICA
W OSTRZESZOWIE

Fot. S. Szmatuła

SZKOŁA DWA RAZY DROŻSZA
Od kilku miesięcy mówi się o budowie nowej szkoły podstawowej. Ma ona
stanąć przy ul. Czarnieckiego, czyli na
pograniczu Ostrzeszowa z Rojowem. Jednym z celów wybudowania tej szkoły jest
zastąpienie przez nią dotychczasowych
szkółek w Rojowie i Olszynie, a także SP
nr 3 w Ostrzeszowie. W tym roku mają
rozpocząć się prace, a niebawem ogłoszony zostanie przetarg. Tymczasem okazało się, że planowane na około 12 mln zł
koszty inwestycji wzrosną dwukrotnie!
Dlaczego tak się stało? Czy szkoła,
która ma kosztować 20, a może nawet 25
mln zł będzie w ogóle mogła powstać?
Czy Ostrzeszów stać na taki „luksus”? to pytania, które przedstawiłem burmistrzowi Mariuszowi Witkowi.
Podane wcześniej sumy to były wstępne,
koncepcyjne wyliczenia. To, że one wzrosły
nie jest czymś nowym - dla przykładu przystępując do planów związanych z krytą pływalnią, rozpoczynaliśmy od kwoty 8 mln zł,
później padała kwota 10-12 mln, a kosztorys (już po zrobieniu projektu) był na ok.
23 mln zł. To dopiero projekt określa szczegółowo, ile jakiego rodzaju budulca (cegły,

metalu, okien) będziemy potrzebować. Jest
to tzw. kosztorys inwestorski. Ten kosztorys faktycznie netto wynosi 20 mln zł,
brutto - blisko 25 mln, czyli dużo więcej niż
planowane 12-15 mln zł.
Skąd taka rozbieżność?
Koncepcja to tylko rysunek, a teraz
mamy projekt, gdzie wszystko jest szczegółowo obliczone. Przygotowujemy specyfikację dotyczącą planowanego zespołu
przedszkolno-szkolnego, ogłosimy przetarg. Jestem w miarę spokojny o tę inwestycję - oczywiście chciałbym wydać o wiele
mniej. Sądzę, że ostateczna kwota oferty,
która będzie najkorzystniejsza, co nie znaczy najtańsza, będzie jednak o wiele niższa. Przypuszczam, że to są typowe prace
budowlane, typowe prace ziemne, typowy
budynek, więc zapewne dużo firm będzie
zainteresowanych przystąpieniem do przetargu. Jak wynika z innych przetargów,
gdzie występuje konkurencja, ceny spadają
od 20 do nawet 40%. Miejmy nadzieję, że to
będzie dobra firma, oferująca dobrą jakość
za o wiele niższe pieniądze.
Dokończenie na str. 2.

28 maja, ok. godz. 15.00 nad Ostrzeszowem i okolicznymi miejscowościami
przeszła nawałnica - ulewa, połączona
z wichurą i gradem, w ciągu kilkudziesięciu minut zalała ulice miasta - spowodowało to szereg problemów i sporo
zniszczeń.
Strażacy aż 30 razy wyjeżdżali do
zdarzeń związanych z burzą - przede
wszystkim wypompowywali wodę
z różnych pomieszczeń, najczęściej
z garaży i piwnic. Konieczne też było
wypompowanie wody z całkowicie zalanego parkingu przy Intermarche. Ucierpiało przejście podziemne pod „11”.
Strażacy zostali wezwani do kilku posesji na tzw. „Diabłach”, jeździli też w okolice ul. św. Mikołaja, Wieluńskiej, „oberwało się” także ul. Zamkowej. Ostatnie
wezwanie odnotowano o godzinie 18.06.
W działaniach oprócz PSP udział
wzięły jednostki OSP z okolicznych miejscowości.

Fot. R. Pala
Dwie
osoby
zostały
ranne
w wypadku, do którego doszło
w minioną sobotę (28 maja) w Rejmance. Kierowca Rovera stracił panowanie nad autem i zjechał z drogi,
samochód dachował. Ostrzeszowska
policja ustala dokładne okoliczności
tego zdarzenia.
- Skierowani na miejsce policjanci
wstępnie ustalili, że samochodem marki
Rover kierował mieszkaniec gm. Ostrzeszów. 20-latek, jadąc prostym odcin-

Parapety, Schody, Blaty
Granit, Marmur, Konglomerat

PPHU Wróbel
Kaliszkowice Ołob.
tel. 783 084 992

kiem, stracił panowanie nad autem i zjechał z drogi; pojazd dachował - mówi
Ewa Jakubowska, rzecznik policji.
Kierowca i pasażer zostali przewiezieni do szpitala. Jeszcze tego samego
dnia mężczyźni wypisali się z niego na
własne żądanie. Od kierowcy pobrano
krew do badania na zawartość alkoholu. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
samochód, którym podróżowali, został
kupiony dzień wcześniej.
Trwa dochodzenie w tej sprawie.
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KTO TAK NAPRAWDĘ WINNY JEST TEJ SYTUACJI?
- Zadzwoniłam do pani, bo już nie
daję sobie rady - powiedziała podczas
naszego spotkania pani Anna. - Ostatnio
nie wpuściłam do domu opieki społecznej, zagrozili, że podadzą mnie do sądu.
Mieszkanka gm. Grabów jest matką
trójki dzieci. Najstarsza z córek ma dwadzieścia lat - w tym roku kończy szkołę
zawodową, najmłodsza w maju przystąpiła do I komunii. Rodzina od lat boryka
się z problemami finansowymi. Mąż pani
Ani pobiera rentę rolniczą, do tego dochodzi rodzinne na córki i pieniądze, które
dziewczyny otrzymują z odbywanych
poza szkołą praktyk. Suma ta nie jest jednak powalająca - pięcioosobowa rodzina
musi się utrzymać za 1600 złotych miesięcznie. Jak mówi mieszkanka gm. Grabów - nie jest lekko. Czasem wydatków
jest tyle, że nie starcza na chleb...
- Staram się nieraz dorobić parę groszy z córką. A gdy już naprawdę nie
mamy, to idę po pomoc do opieki. Nie-

kiedy dorzucą 200 złotych na święta. Ale
i to nie zawsze. Na komunię mojej córki
odmówili mi pomocy. Komunia odbyła
się w domu, przyjechali tylko chrzestni,
nie stać nas było przecież na restaurację. Ostatnio strasznie pokłóciłam się
z panem z MGOPS-u, który do nas przyjeżdża. Zarzuca mi, że chciałam go oszukać. Wiadomo, że żeby dostać jakiekolwiek pieniążki to najpierw trzeba wypełnić szereg pism, dostarczyć zaświadczenia. Zażądano ode mnie, abym przyniosła do opieki zaświadczenie o kwocie, jaką otrzymuje moja córka za praktyki. Zaniosłam im pokwitowanie, to
mnie wyśmiali. Okazało się, że jej pracodawca musiał wypełnić specjalny druk.
Na druczku, którym ja im dostarczyłam,
widniała kwota 134 złotych. Pracodawca
wypisał, że córka zarabia 148 złotych, tj.
14 złotych więcej aniżeli ja podałam. Na
tym polegało moje kłamstwo. Byłam rozgoryczona. Nie wpuściłam ich do domu.

Teraz grożą, że zabiorą mi moje najmłodsze dziecko, że jesteśmy rodziną z problemem alkoholowym, że dzieci chodzą
brudne. Owszem są skromnie ubrane, ale
czy brudne? Jedna z nauczycielek powiedziała nawet, że od mojej córki śmierdzi
- żali się pani Ania.
Najstarsza córka pani Anny od kwietnia przestała chodzić na praktyki do piekarni w Grabowie. Zachorowała. Lekarz
rodzinny stwierdził, że to najprawdopodobniej świerzb. Na wizytę u specjalisty
20-latka musi poczekać aż do lipca. Niestety, choć od wizyty u lekarza minęło
już trochę czasu, w domu wciąż leżą niewykupione recepty... Tej dziewczynie na
pewno potrzebna jest pomoc!
- Za co ja mam wykupić te lekarstwa,
jak nie mam nawet co do garnka włożyć?
- pyta jej matka.
Co na to wszystko MGOPS, który
sprawuje opiekę nad rodziną?
- Mogę jedynie zaprzeczyć zarzutom,
które kierowane są pod adresem MGOPS
- mówi p. Grzegorz Łępa. - Nie prowadzimy żadnego postępowania mającego
na celu odebranie pani Annie dziecka.
Nic takiego się nie dzieje. Nigdy nie sugerowaliśmy tej rodzinie, że jest tam problem z alkoholem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię pomocy, to ta pani często
odmawia nam pokazania dokumentacji, którą posiada, chodzi tutaj o decyzje
na temat przyznawanych świadczeń. Bez
tego ciężko jest nam przyznać zasiłek.
Ta rodzina jest pod naszą stałą opieką,
znamy się nie od dzisiaj i nigdy nie zostawiliśmy jej bez pomocy - tyle pracownik
socjalny sprawujący opiekę nad rodziną
z gm. Grabów.
A. Ławicka
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SZKOŁA DWA RAZY DROŻSZA
Dokończenie ze str. 1.
Gdyby jednak skończyło się na wspomnianych 20 mln zł, czy gminę będzie
stać na realizację tej inwestycji w planowanym terminie?
Oczywiście, że będzie, ale liczymy, że
jakieś pieniądze pozyskamy też z zewnątrz.
Jesteśmy w stałym kontakcie z departamentem wdrażania WRPO, więc jak będzie
jakiś nabór, to wystąpimy z odpowiednim
projektem. Mamy wszystkie dokumenty,
pozwolenia na budowę, jesteśmy przygotowani, by taki wniosek złożyć. Technicznie
nie ma żadnych kłopotów - jeżeli ogłosimy
przetarg, podpiszemy umowę, to wykonanie takiego obiektu jest możliwe do końca
przyszłego roku. Zakładamy, że będziemy
się posiłkować kredytem czy ewentualnie pieniędzmi pozyskanymi z zewnątrz.
Zrezygnowaliśmy z zaplanowanego na ten
rok kredytu na 3,7 mln zł. Pieniądze te już
można odłożyć na budowę szkoły. Zadłużenie gminy jest na niewielkim poziomie,
a tegoroczną ratę kredytu już spłaciliśmy.
Harmonogram działań związanych
z inwestycją?
Z początkiem czerwca zamierzamy ogłosić przetarg - damy dwa miesiące na złożenie ofert. Mam nadzieję, że jeszcze
przed wakacjami je otworzymy. Oczywiście kwestia rozstrzygnięcia trochę potrwa,
bo podejrzewam, że spłynie więcej ofert
i trzeba będzie je spokojnie przejrzeć. Zakładam, że na przełomie sierpnia i września
podpiszemy umowę, więc prace fundamentowo-ziemne, których jest sporo, powinny
się rozpocząć jeszcze w tym roku. Cały
przyszły rok będzie trwać budowa obiektu,
a prace wykończeniowe mogą się odby-

wać na przełomie 2017-2018. Potem już
tylko kosmetyka, wybór dyrektora i podjęcie koniecznych uchwał. 1 września 2018
roku otwieramy nową szkołę.
A jednocześnie ulegają likwidacji
szkoły w Rojowie, Olszynie i „Trójka”?
Wszystko na to wskazuje. Nie wiemy
wprawdzie, jaki model szkolnictwa w kraju
zostanie przyjęty. Jeżeli przyjmiemy model:
4-4-4, o którym się bardzo dużo mówi, dla
niektórych szkół, gdzie i tak brakuje roczników, to będzie wyrok.
Czy ma Pan pomysł na zagospodarowanie opuszczonych budynków?
Mam pewne przemyślenia - jeżeli chodzi
o budynki szkół wiejskich, to one, po jakichś
drobnych pracach adaptacyjnych idealnie
nadadzą się na mieszkania, bo są w bardzo
dobrym stanie. Co do „Trójki” przy Norweskiej to albo będzie ta działka wystawiona
na przetarg, albo pozostanie w dyspozycji
gminy. Jeżeli chodzi o budynek przy policji, na ul. Zamkowej - jest to piękny obiekt
i powinien pozostać jako własność miasta
i gminy - niewykluczone, że w części tego
budynku znajdzie swe lokum Urząd Stanu
Cywilnego.
*
Wygląda na to, że przewidywane wyższe koszty inwestycji burmistrz przyjmuje
dość spokojnie, licząc na korzystny przetarg i środki zewnętrzne. Warto jednak
pamiętać, że przystępując do budowy krytej pływalni także spodziewano się środków
zewnętrznych, a ostatecznie wszystko spadło na barki gminy. Oby tym razem tak się
nie stało.
K. Juszczak

Serdeczne podziękowania
Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom, Księżom oraz wszystkim,
którzy zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim
pożegnaniu

śp.

Floriana Sznajdra
składa
żona z rodziną

1.06.2016
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POLICJA 997
Agresywny mąż
Był pijany i agresywny, nie reagował
na polecenia funkcjonariuszy, swoim
zachowaniem stwarzał zagrożenie dla
rodziny - mowa o 55-letnim mieszkańcu Szklarki Myślniewskiej, którego
23 maja zatrzymali policjanci.
55-latek wszczął awanturę domowąkrzyczał na żonę, używając wulgarnych
słów. Przeprowadzone badanie wykazało u niego 3 promile alkoholu. Mężczyzna nie chciał się uspokoić, dlatego
policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu
go w areszcie, do wytrzeźwienia.

jadąc samochodem marki Mazda, holowała na lince simsona, którym kierował
jej 13-letni syn (prawdopodobnie moto-

Kolizja w Kotowskim
We wtorek, 24 maja, doszło do kolizji w Kotowskim. Do zderzenia doprowadził 41-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego, kierujący dacią duster. Mężczyzna, na prostym odcinku drogi, zaczął

Uciekał przed policją
24 maja policjanci z ostrzeszowskiej
drogówki podjęli pościg za kierującym
motocyklem marki Honda - mężczyzna
nie zatrzymał się do kontroli.
Po krótkim pościgu uciekiniera udało
się zatrzymać w Giżycach.
Okazało się, że jednośladem kierował
26-letni mieszkaniec gminy Grabów.
26-latek nie miał w ogóle prawa jazdy
kat. A, nie miał też przy sobie dowodu
rejestracyjnego oraz ubezpieczenia na
motor.
Teraz czeka go sąd.

Uderzył w zaparkowane bmw
W nocy, 26 maja, na jednym z prywatnych parkingów w Kobylej Górze kierujący volkswagenem passatem uderzył
w zaparkowane bmw. Sprawcę - 20-letniego mieszkańca gm. Ostrzeszów policjanci ukarali mandatem.

Wypalał trawę w pobliżu domów
W środę - 25 maja, po godz. 17.00
dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że
w Pisarzowicach, w pobliżu domów jednorodzinnych jakiś mężczyzna wypala
trawę.
Skierowali na miejsce policjanci
potwierdzili ten fakt. 50-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra ugasił ogień
w obecności funkcjonariuszy. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem.

Dachowanie
w Kochłowach
24-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości
oraz za naruszenie przepisów o bezpie-



rower uległ awarii). W pewnym momencie nastolatek stracił panowanie nad
motorem, na skutek czego przewrócił
się na lewą stronę pobocza, a następnie
wpadł do przydrożnego rowu.
Chłopiec został ranny, przewieziono
go do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

wyprzedzać samochód marki VW Golf;
nie zauważył, że jest już wyprzedzany
przez mercedesa. W efekcie doszło do
zderzenia aut. Ponadto dacia duster uderzyła w wyprzedzanego golfa.
Sprawcę ukarano mandatem i 6
punktami.

czeństwie w ruchu drogowym.
Mężczyzna, kierując oplem astrą,
stracił panowanie nad nim i wjechał do
przydrożnego rowu - samochód dachował. Okazało się, że kierowca był nietrzeźwy (ponad 1,5 promila alkoholu).
Do zdarzenia doszło w nocy, 30 maja,
w Kochłowach.

15-latek sprawcą
kolizji w Ostrowie
15-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, kierując motorowerem marki
Yamaha, nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu i doprowadził do zderzenia z oplem vectrą, którym kierował mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego.
Nastolatek odniósł obrażenia, został
przewieziony do szpitala. Jak się okazało, nie miał on uprawnień do kierowania motorowerem.
Nieoficjalnie mówi się, że chłopak
chciał kupić yamahę i odbywał tzw.
jazdę próbną. Policjanci przeprowadzili
rozmowę z młodym kierowcą w obecności jego rodziców.
Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ulic
Ledóchowskiego i Jasnej w Ostrowie
Wielkopolskim.
Fot. Marek Radziszewski

Mogło skończyć się tragicznie
13-letni chłopiec ucierpiał w zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło
w miniony piątek (27 maja) w Kotłowie.
Jak ustalili policjanci, 40-letnia
mieszkanka powiatu ostrowskiego,

Oplem w mercedesa
24 maja w Szklarce Myślniewskiej
kierujący samochodem marki Opel Insignia (66-letni mieszkaniec pow. ostrow-

skiego) podjął nieprawidłowy manewr
wyprzedzania i uderzył w mercedesa,
którym kierował 45-letni mieszkaniec
pow. ostrowskiego. Sprawcę ukarano
mandatem.

Zderzenie trzech aut w Rojowie
Potrójna kolizja na „11”
Po południu, 30 maja, na krajowej „11” w Ostrzeszowie (w
pobliżu os. Piastów) zderzyły się trzy samochody.
47-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego, kierując samochodem marki Fiat Ducato, zatrzymał się przed przejściem dla
pieszych. Jadąca za nim fordem fiestą 57-letnia mieszkanka
Ostrzeszowa nie zdążyła wyhamować i uderzyła w tył jego
pojazdu. Na tym jednak się nie skończyło, bo kierowca ciężarowego mercedesa (mieszkaniec pow. pleszewskiego), który
jechał za fordem, również nie zdążył wyhamować i najechał
na jego tył.

STRAŻ
Bocian, owady, drzewa, kolizje...
23 maja strażacy zostali wezwani do
nietypowego zdarzenia - z bocianiego
gniazda znajdującego się w Pisarzowicach wypadło pisklę - strażacy umieścili
małego bociana w jego domu.
28 maja zostali wezwani na ul. Wierzbową w Ostrzeszowie - tam drzewo
tarasowało drogę.
25 maja strażacy usunęli gniazdo szerszeni - ul. Kąpielowa w Ostrzeszowie.
27 maja usunęli rój os w Kobylej Górze.
Tego samego dnia zostali też wezwani do
kościoła farnego w Ostrzeszowie - tam
na elewacji zagnieździł się rój pszczół.
Tym razem problem pomógł rozwiązać
pszczelarz, który „zabrał” owady.

Również w poniedziałkowe popołudnie (30 maja) doszło
do wypadku w Rojowie.
Kierujący seatem ibizą (mieszkaniec pow. oleśnickiego)
nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go
renault scenica i najechał na jego tył. Siła uderzenia była tak
duża, że scenic, którym kierował 21-letni mężczyzna, przemieścił się i uderzył w tył samochodu marki Ford Galaxy - tutaj
poszkodowana została 24-latka (oboje są mieszkańcami
naszego powiatu).
W wypadku ucierpiały dwie osoby, zostały przewiezione do
szpitala.
Sprawcę ukarano mandatem.
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Strażacy obecni byli też przy zdarzeniach drogowych: 23 V - Rojów, 24 V Kotowskie, 28 V - Rejmanka oraz Doruchów, ul. Kępińska.

Pożary w gminie Kraszewice
23 maja zapaliło się poszycie leśne
w Jaźwinach - ogień objął 0,5ha
powierzchni. Na miejsce wysłano 5
zastępów strażaków. Przyczynę tego
pożaru ustala policja - nic nie wskazuje
na to, by było to przypadkowe zaprószenie.
Dzień później podobny pożar
wybuchł na Końcu Świata - ogień objął
powierzchnię 10 arów.
Z kolei 27 maja strażacy otrzymali

zgłoszenie o pożarze poszycia leśnego
w Głuszynie - tym razem paliło się 0,5ha
powierzchni.
Jako przyczynę dwóch ostatnich
pożarów podaje się zaprószenie ognia
przez nieustalone osoby.

Pożar w Skrzynkach
Jednym
ze
zdarzeń
związanych z burzową aurą był także pożar
w Skrzynkach - tam od uderzenia pioruna zapaliła się altana niezamieszkałego domu. Pożar rozprzestrzenił się też
na budynek mieszkalny, panowało spore
zadymienie, dodatkowe zagrożenie
stwarzała, znajdująca się w budynku,
butla z gazem.
Najprawdopodobniej od uderzenia pioruna zapaliła się instalacja elektryczna - na miejsce wezwano pogotowie energetyczne.
Straty oszacowano na 40.000 zł.

Busem w barierki
ochronne
Do tego zdarzenia doszło 29 maja, tuż
przed godz. 10.00 w Rojowie.

Lodziarnia

MALWINA

w Ostrzeszowie - Rynek

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy
na pyszne lody włoskie „Bambino”

Dla przedszkolaków lody
„Baby” GRATIS!

62-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego, kierując citroenem jumperem,
nie dostosował prędkości do warunków
panujących na drodze, wpadł w poślizg
i uderzył w barierki ochronne.
Sprawcę ukarano mandatem.
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Ceglarska, Prusa, Sosnowa i Graniczna.
Zaś jeśli chodzi o przebudowę chodników, prace będą prowadzone przy ulicach:
Hetmańskiej, Grunwaldzkiej, Towarowej,
Leśnej, Pocztowej. Będzie też robiona
droga na Potaśni - od drogi powiatowej
w kierunku Myj.

KRÓTKA SESJA

Przed tygodniem pisaliśmy nt. sesji
Rady Powiatu, na której obradowano
ponad sześć godzin. Z diametralnie inną
sytuacją mieliśmy do czynienia podczas ostatniej - XIX - sesji Rady Miejskiej
Ostrzeszów - trwała ok. półtorej godziny,
a radni nie zgłosili nawet jednej interpelacji.

SOŁTYSI PYTAJĄ
Sytuację „uratowali” sołtysi, którzy jednak mieli sprawy do załatwienia. Pierwszy wystąpił Z. Lizakowski. Sołtysa wsi
Kochłowy interesowało, czy w tym roku
przewiduje się tzw. roboty interwencyjne.
Sugerował też, aby odpowiednie służby
z większą dokładnością wycinały krzewy
i trawę na poboczach dróg. Z kolei sołtys Olszyny, M. Kokot, prosił, by w jakiś
widoczny sposób oznakować słup stojący przy jednej z ulic w Olszynie. W ciągu
pół roku, odkąd go ustawiono, już czterokrotnie - jak twierdzi sołtys - wjeżdżały
w niego różne pojazdy. A może całkiem
zrezygnować z tego słupa, bo wygląda na
to, że posiada jakąś wielką moc przyciągania kierowców.

WODY NIE POWINNO ZABRAKNĄĆ
Zwykle raz w roku radni wysłuchują
sprawozdań prezesów spółek należą-

cych do miasta. W większości były to
sprawozdania ściśle finansowe, a ponieważ zarówno Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
jak też Wodociągi Ostrzeszowie uzyskały
w minionym roku wyniki dodatnie, to
skwitowano je bez zbędnej dyskusji. Jedynie prezesa WO pytano, czy nie zabraknie
wody, gdyby rok 2016 był równie suchy
jak ubiegły. Adam Noculak daleki był od
zapewniania, że wody nie zabraknie, choć,
według niego, doświadczenia roku 2015
pozwalają z optymizmem spojrzeć na
wodny problem. W kwestii tej wypowiadał
się też burmistrz, podkreślając, że na tle
ościennych gmin mieliśmy sytuację bardzo stabilną. Zaznaczył jednak, że różne
rzeczy mogą się zdarzyć, bo nikt nie ma
wpływu na aurę.

zł, teraz mówi się o kolejnych sześciu - oby
się ta inwestycja udała - mówił radny A.
Ogórkiewicz.
Z kolei burmistrz zauważył, że Strzegowa wchodzi w etap „wytężonej działalności finansowej”.
Trzeba zgodzić się z prezesem Lewkiem, który podkreślał, że wszystkie
koszty spółka pokrywa z własnych pieniędzy, nie umniejszając budżetu gminy. Ale
w przyrodzie nic nie ginie i można się spodziewać, że straty te odbiją się na cenach
usług świadczonych przez spółkę.

ULICA MALINOWA W POTAŚNI
Jednogłośnie i bez dyskusji radni podjęli
kilka uchwał. Dokonano zmian w budżecie
na 2016 r. oraz w „Wieloletniej progno-

zie MiG Ostrzeszów na lata 2016-2022”.
Rada przyjęła też regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta
i gminy, a także wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości. Nadano też nazwę
drodze wewnętrznej w Potaśni (ul. Malinowa). W ostatniej z uchwał radni udzielili pełnomocnictwa burmistrzowi Witkowi
do reprezentowania Rady Miejskiej przed
WSA w Poznaniu i NSA w Warszawie.

PLANOWANE ROBOTY DROGOWE
Przewodniczący
komisji
gospodarki komunalnej - K. Bacik, poinformował o przyjętych przez komisję zamierzeniach inwestycyjnych. W zakresie remontów nakładek bitumicznych na terenie miasta zostały wymienione ulice: Stodolna,

Grabów nad Prosną

KOLEJNE ZMIANY W BUDŻECIE
Szybko, sprawnie i spokojnie przebiegła XVII sesja Rady Miejskiej w Grabowie, która odbyła się 24 maja.
Ponieważ tym razem radni nie zgłosili żadnych interpelacji, nie było też
chętnych do dyskusji w punkcie - wolne

głosy i wnioski, to zaraz po sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego, które
przedstawił burmistrz Cegła, przystąpiono do podjęcia uchwał.
Jedna z ważniejszych dotyczyła zmian
w budżecie na 2016 rok. Po wprowa-

KŁOPOTY SPÓŁKI STRZEGOWA
Mniej komfortową od poprzedników
sytuację miał prezes spółki Strzegowa Zenon Lewek. Spółka poniosła straty, a źle
zrealizowana suszarnia osadów ściekowych sprowadziła na nią nie tylko kłopoty
finansowe, ale i słuszny gniew mieszkańców regularnie „podsmradzanych”.
- Inwestycja kosztowała ponad 11 mln

500+ ZDECYDOWANIE NA PLUSIE
Przewodniczący Rady E. Skrzypek
przytoczył na koniec dane dotyczące
realizacji w naszym powiecie „Programu
500+”. Od 1 kwietnia wpłynęło 1556
wniosków, w tym 313 przez Internet.
Tutaj, niestety, 17% wniosków wymagało
poprawki. Do tej pory MGOPS wydał 763
decyzje. Jako ciekawostkę można dodać,
że największa wypłata w naszym powiecie w „Programie 500+” wynosi 4000
zł. Nietrudno policzyć, że jest to wypłata
na ośmioro dzieci. Najważniejsze, że
wszystko przebiega właściwie, w czym
duża zasługa MGOPS, który zajmuje się
tym programem.
K. Juszczak
dzeniu poprawek łączna kwota dochodów wyniesie 25.132.560,47 zł. Z kolei
łączna kwota wydatków planowana jest
na 24.887.999,47zł. Nadwyżka budżetu
w wysokości 244.561 zł przeznaczona
zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rada Miejska ustaliła również łączną kwotę planowanych
przychodów - 1.365.659 zł, zaś rozchody sięgać mają 1.614.640 zł.
Kolejna uchwała, jaką podczas sesji
zatwierdzili radni, dotyczyła naniesienia zmian w sprawie powołania komitetu
organizacyjnego na 600-lecie Grabowa.
Chodzi tutaj głównie o to, że skład osobowy komitetu ustali burmistrz - będzie
on mógł wytypować „swoje” osoby.
A.Ł.

Nietrzeźwi na drogach powiatu
24.05., Ostrzeszów ul. Powstańców
Wlkp., 26-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów, prawie 1‰ alkoholu; kierował
motorowerem,
28.05., Renta, 41-letni mieszkaniec
gm. Kraszewice, ponad 1‰ alkoholu;
kierował audi a6,
28.05., Kraszewice, 24-letni mieszkaniec gm. Kraszewice, ponad 0,5‰ alkoholu; kierował fiatem brava,

28.05., Kraszewice, 22-letni mieszkaniec gm. Kraszewice (0,10mg/l); kierował fiatem sieną,
29.05., Zmyślona Ligocka, 22-letni
mieszkaniec
pow.
ostrowskiego
(0,10mg/l); kierował kią,
29.05., Kobyla Góra ul. Sikorskiego,
65-letni mieszkaniec gm. Doruchów,
prawie 1‰ alkoholu; kierował multikarem

Fot. S. Szmatuła

Pożar w Lipniku
24 maja, ok. godz. 14.00, w Kobylej
Górze (Lipnik) wybuchł pożar - zapalił się budynek mieszkalny połączony
z budynkiem produkcyjnym. Jak podaje
rzecznik KPP, do pożaru doszło podczas prac spawalniczych, wykonywanych w budynku gospodarczym przez
26-letniego właściciela posesji. Mężczyzna ten podczas próby gaszenia
ognia doznał poparzeń I i II stopnia twarzy i szyi oraz poparzeń II stopnia obu
dłoni. W związku z tym został przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
Spaleniu uległy drewniane drzwi

do budynku gospodarczego, kozły
dachowe,
blachodachówka,
okno
dachowe, instalacja elektryczna - najbardziej ucierpiało poddasze budynku.
Straty oszacowano na 45.000 zł.
Z żywiołem przez ponad 2,5 godziny
walczyło 5 zastępów straży pożarnej.

W dzisiejszym numerze przedstawię Państwu mocną i wydajną Serię
6 kosiarek trawnikowych VIKING. Seria 6 została zaprojektowana przez
inżynierów firmy VIKING w celu spełnienia najwyższych wymagań dotyczących pielęgnacji trawnika. Seria ta spełnia sześć najważniejszych
kryteriów. Są nimi: moc, funkcjonalność, ergonomia, trwałość, komfort
i wzornictwo. Kosiarki z Serii 6 charakteryzuje się dużą mocą i wydajnością koszenia oraz wyjątkowo komfortową obsługą.
Poniżej przedstawię Państwu atuty wyposażenia seryjnego kosiarki
z Serii 6 model MB 650 VS. Jest to mocna, wielofunkcyjna kosiarka spalinowa do koszenia trawników o powierzchni do 2000m2. Dzięki zastosowaniu obudowy aluminiowej i noży ze specjalnej stali, cechuje ją duża trwałość. Jest możliwość pracy z koszem, wyrzutem tylnym lub jako z kosiarką
mulczującą. Ułatwia pracę dzięki zastosowaniu napędu Vario z płynną
regulacją. Idealna do uniwersalnych zastosowań na dużych trawnikach.
- Centralna regulacja wysokości koszenia. - Za pomocą uchwytu
umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić
wysokość koszenia. Wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.
- Funkcja mulczowania. - Jeśli zdemontowany zostanie kosz na
trawę, a zamontowana przysłona do mulczowania, to kosiarka może
pracować w trybie mulczowania. Skoszona trawa jest w tym przypadku
dokładnie rozdrabniana i równomiernie rozrzucana po trawniku, co
likwiduje konieczność opróżniania kosza. Takie rozwiązanie gwarantuje
oszczędność czasu, a trawnik odzyskuje substancje odżywcze i wilgoć.
- Innowacyjny kosz na trawę. - Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się
do góry, co pozwala utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę.
Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego
otwieranie i opróżnianie.
- Napęd Vario. - Dźwignia umieszczona
na uchwycie umożliwia płynną regulację prędkości kół. W ten sposób można
indywidualnie dostosować prędkość pracy do własnych potrzeb oraz
wysokości i gęstości trawy. Regulacja

prędkości sprawdza się doskonale szczególnie w przypadku mulczowania.
- Silnik DOV z systemem ReadyStart. - Pojedyncze krzywki na
wałku rozrządu przesuwają kolejno specjalnie uformowane, opatentowane dźwigienki bezpośrednio połączone z zaworami za pośrednictwem dźwigni. Większa niezawodność i niższy poziom hałasu dzięki
mniejszej ilości ruchomych elementów. Bardziej równomierna praca
silnika, przyjemniejsze brzmienie.
- Uchwyt transportowy. - Uchwyt został zintegrowany z przodu
obudowy. Umożliwia łatwy załadunek i pochylanie urządzenia. Dodatkowo służy jako zderzak i chroni obudowę w przypadku najechania
na przeszkodę.
- Uchwyt z regulacją wysokości. - Odpowiednia regulacja - łatwe
koszenie: w zależności od wysokości użytkownika uchwyt sterujący
można łatwo i szybko ustawić na jednym z trzech poziomów, zachowując jednocześnie stabilność i zwrotność kosiarki.
- Wymienne listwy ochronne. - Wykonane z tworzywa sztucznego stanowią dodatkowe zabezpieczenie obudowy podczas koszenia wzdłuż murów i krawędzi. Zniszczone listwy bez problemu można
zastąpić nowymi.
- Napęd kół. - Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień. Wystarczy sięgnąć do dźwigni obsługi i następuje uruchomienie kosiarki. W zależności od modelu
kosiarki VIKING wyposażone są w jeden lub trzy biegi do jazdy do przodu.
- Nóż wielofunkcyjny. - Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu
trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. W przypadku zamontowanego kosza na trawę kosiarki wielofunkcyjne VIKING
zbierają trawę do kosza, a w przypadku zastosowania przysłony do mulczowania, rozdrobniona trawa zostaje ponownie rozrzucona na trawniku.
- Obudowa aluminiowa. - Obudowę aluminiową charakteryzuje
niewielki ciężar i duża stabilność. Lakierowane proszkowo powierzchnie są odporne na działanie paliwa oraz korozję i przez długi czas
zachowują ładny wygląd.
- Podwójnie łożyskowane koła. - Koła jezdne wyposażone
w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła napędowe zostały wyposażone w profile stabilizujące tor
i kierunek jazdy kosiarki.
- Silnik ReadyStart. - Zdecydowana zaleta: łatwe, niemęczące
i bezpieczne uruchamianie. System automatycznego ssania ułatwia
uruchomienie kosiarki zarówno przy zimnym, jak i rozgrzanym silniku.
- Zintegrowany wskaźnik napełnienia kosza. - Wszystkie kosiarki
trawnikowe VIKING z wyrzutem tylnym wskaźnik napełnienia mają
zintegrowany z koszem na trawę. Wskaźnik sygnalizuje odpowiedni
moment do opróżnienia kosza.
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INSPIRUJĄCO I WESOŁO
Tydzień Bibliotek w Czajkowie

Tegoroczny
Ogólnopolski
Tydzień Bibliotek przebiegł pod
hasłem
„Biblioteka
inspiruje”.
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Czajkowie przyłączyła się do tej
ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich już po raz trzynasty.
We wtorek, 10 maja, spotkała
się grupa czytelników, aby stworzyć „Stworki z rolki”. Uczestnicy
dali upust swojej wyobraźni i zrobili bardzo fajne prace (do obejrzenia w bibliotece).
Natomiast w czwartek, 12 maja,

dzieci z przedszkoli i klas 1-4 ze
szkoły podstawowej udały się
do smerfowego lasu. Aktorzy
z teatrzyku Edu-Artis z Krakowa
przygotowali dla naszych czytelników spektakl „Z wizytą w smerfowym lesie”. Uczestnicy spotkania
mieli nie lada problem, gdyż trzeba
było pomóc Smerfetce przepędzić trującą chmurę kierującą się
w stronę ich wioski, którą przygotował im zły i podstępny Gargamel.
Na szczęście wszystko skończyło
się dobrze, jak to w bajkach bywa.
Arkady Paweł Fiedler, wnuk

autora „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera, wybitnego pisarza
i podróżnika, był gościem biblioteki 13 maja. Nosi takie samo
imię jak jego sławny dziadek i tak
samo jest pasjonatem podróżowania i odkrywania świata. Podróżuje
samochodem (nie innym jak nasz
dobry mały fiat), jest producentem filmów podróżniczych i foto-

SONDA

Leon Dobrowolski
Lubię we wszystko się bawić z kolegami. Najlepiej jak chłopaki uciekają
na rowerkach, a dziewczyny nas gonią
na rolkach i nie mogą nas złapać,
wtedy krzyczą, bo nie mogą nakręcić. Czasem bawimy się na podwórku
u mnie albo u kolegów i huśtamy
się; na podwórku jest dużo zabawek. Najlepiej bawimy się w chowanego albo w policjantów (Leon pokazuje rączką ulicę przy domu i rozległe
łąki). W domu bawię się z mamą albo
z babcią, albo z moim psem Bastim i z
siostrą. Sam nie wolę, ale jak nikogo
do zabawy nie ma, to się bawię sam.
Z tatą jeździmy na motorze i na rowerach, i samochodem. W przedszkolu
bawię się z Michałem, lubię samochodziki i układamy zamki klockami. Koło
domu lubię pobawić się z pieskiem
Arnoldem, bo on mnie lubi.

grafem. Pomysłodawca i organizator projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze”: 2009 - „Maluchem wzdłuż granic Polski”, 2014
- „Maluchem przez Afrykę” (projekt
nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic), 2016
- „Maluchem przez Azję”.
To właśnie o wyprawie maluchem przez Afrykę, o tym, jakie
spotkały go przygody i jakie napotykał trudności, opowiadał na spotkaniu z gimnazjalistami Arkady
Paweł Fiedler. Mówił także o tym,
że podróżowanie stało się jego
sposobem na życie, kiedy to po
11 latach pracy w Londynie rzucił karierę korporacyjną i oddał się
pasji odkrywania świata i kultywowania tradycji podróżniczych Fiedlerów. Mieszka i pracuje w Puszczykowie. Owocem wyprawy do
Afryki jest książka pt. „Maluchem
przez Afrykę”, dostępna w naszej
bibliotece, zapraszamy do czytania.
Ewa Jangas

W co się bawią dzieci?

Kornelia Pisula
Moją ulubioną zabawką jest tor
wyścigowy - dostałam go od Mikołaja.
Lubię też bawić się kucykiem i moją
myszką Mini - przebieram je i udaję, że
idą razem na bal albo urodziny. Lubię
też skakać na trampolinie, a na placu
zabaw zjeżdżać na linie, na takim kółku.
Najbardziej w przedszkolu lubię się
bawić z Wiktorią i z Olgą - z Wiktorią bawię się w dzidziusia albo w panią
doktor, a z Olgą też bawię się w dzidziusia albo małymi dinozaurami. Olga uczy
mnie też różnych śmiesznych wyliczanek. Lubię też bawić się z moimi kuzynkami i kuzynami - cieszę się, gdy do
mnie przyjeżdżają.
Lubię też książeczki z naklejkami,
kolorowanki, klocki i różne gry - najbardziej chyba domino, myszki i grzybki.
Moim wymarzonym prezentem jest
jeszcze maszyna do farbek, maszyna
do pisaków i tor na piloty.

Radek Baczyński
Lubię bawić się zabawkami, ale najbardziej kablami - łączę je, podłączam
do krzeseł. Mam też takie zabawkowe narzędzia, którymi coś rozkręcam i naprawiam. Z tatą coś razem
robimy, naprawiamy. Tata mi rozkręcił
zabawkę i później zakręcił, a ja lubię
mu pomagać. W przedszkolu bawię
się z Norbertem, a tak lubię sam się
bawić albo z mamą. Lubię wychodzić
na dwór, bo tam jest lepsze powietrze. Bawię się na huśtawce przy blokach albo w parku. Wtedy najbardziej
ulubiona jest fontanna - pluskam się
w wodzie i myję ręce. W parku robię
też ćwiczenia, bo tam na końcu, jakby
się wychodziło i wchodziło, są takie
urządzenia. Ćwiczę, by wzmocnić
kości. Jeżdżę na rowerku i po prostu
sobie biegam - nie tylko tak sobie dla
zabawy, ale nawet na zawodach.

Sara Janicka
Najbardziej to ja lubię lalki - Barbie
i Elsę, ale ciocia Basia kupiła mi lalkę
Annę i ona została u mamy w piekarni, teraz mama musi mi ją przywieźć, bo nie mogę się nią bawić.
Lubię się bawić lalkami z mamusią
albo tatusiem, ale czasem przyjeżdża też do mnie dziewczynka z przedszkola i wtedy razem bawimy się
w Annę, Elsę i kuchenkę.
Mam też misie, puzzle i inne
zabawki i nimi też lubię się bawić.
I lubię oglądać świnkę Peppę. I lubię
chodzić na tańce, bo ja kiedyś chcę
zostać tancerką. Na tańcach mam
dużo koleżanek i pani puszcza nam
fajne piosenki.
Już więcej nie chce mi się mówić.

Szymon Jarosz

na zdjęciu z siostrą Dorotką
Najbardziej lubię się bawić traktorem w farmę. Do traktora mam różne
maszyny, na farmie mam też zwierzątka
- krówki, kurki i świnki. Lubię pomagać
dziadkowi w gospodarstwie, najbardziej
lubię jeździć traktorem.
Chodzę do przedszkola - mam dużo
kolegów, z którymi się bawię: Dawid
Ratajski, Dawid Stępień, Nikodem Wieczorek. Bawimy się albo w farmę, albo
niektórzy są mechanikami. Ja też czasami bawię się w mechaników, ale bardziej wolę w farmę. Na placu zabaw bawię
się w piaskownicy, robię babki i jeżdżę
ciągnikami, przyczepami, koparką i przewożę piach.
Lubię też układać klocki - buduję
samochody, traktory i garaże. Układam
też czasami puzzle - z samochodami,
ciągnikami, zwierzątkami i lasami. Lubię
oglądać bajki o smokach i samochodach
wyścigowych, najbardziej „Super Auta”
i „Zygzaka Mcqueena”.


Świąteczne, niezwykłe,
a nawet dziwne
i nonsensowne dni czerwca
Wszystkie święta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej spojrzeć na otaczających nas ludzi
i docenić zjawiska, na które normalnie
nie zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
11111223344455566667888999910 10 -

Dzień Dziecka
Dzień bez Alkoholu
Święto Bułki
Światowy Dzień Mleka
Święto Służby Ruchu Lotniczego
Dzień bez Krawata
Europejski Dzień Sąsiada
Dzień Dobrej Oceny
Dzień Wycieku Ropy
Międzynarodowy Dzień Dzieci
Będących Ofiarami Agresji
Dzień Demokracji i Wolności
Dzień Drukarza
Dzień Chemika (pierwsza niedziela czerwca)
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Dzień Leśnika i Drzewiarza
(lokalnie również 1. niedz. IV i 1.
niedz. V)
Święto Wojsk Chemicznych
Światowy Dzień Pocałunku
Argentyna - Dzień Polaka
Dzień Dziękczynienia
Międzynarodowy Dzień Seksu
Światowy Dzień Oceanów
Święto Uwalniania Książek
Dzień Informatyka
Dzień Księgowego
Dzień Przyjaciela
Międzynarodowy Dzień Archiwów; Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek
Dzień Wspomnień Zimowych
Dzień Straży Granicznej
Międzynarodowy Dzień Heraldyki

ZAPRASZAMY KIBICÓW SIATKÓWKI

2016 EUROPEAN LEAGUE
/KOBIETY/
TWARDOGÓRA
3-5 czerwca 2016
3.06.2016
17.00 - POLSKA - ALBANIA
20.00 - BIAŁORUŚ - SŁOWACJA
4.04.2016
15.30 - ALBANIA - SŁOWACJA
18.30 - POLSKA - BIAŁORUŚ
5.06.2016
15.30 - ALBANIA - BIAŁORUŚ
18.30 - POLSKA - SŁOWACJA
Hala Sportowo-Widowiskowa
ul. Wrocławska 39, TWARDOGÓRA.
Bilety dostępne na stronie: bilety.
gosir.twardogora.pl oraz w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji tel. (71) 313-99-10
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Powstaje książka o historii Mikstatu

PODRÓŻUJĄCY HOLENDER
Trwają prace nad zarysem dziejów
Mikstatu, który w tym roku świętuje
swoje 650-lecie. Książkę przygotowuje
Jerzy Aleksander Splitt, znany kaliski
historyk. Publikacja zostanie wydana
w tym roku i już teraz można powiedzieć, że będzie zawierała kilka sensacyjnych odkryć.
W roku jubileuszu 650-lecia miasta
skromna bibliografia Mikstatu wzbogaci
się o cenną pozycję, w której przybliżone
zostaną dzieje miasta od średniowiecza
do współczesności. Na zlecenie burmistrza Mikstatu, na podstawie zebranych
materiałów, nad książką pracuje Jerzy
Aleksander Splitt, znany historyk z Kalisza, wieloletni dyrektor Muzeum OkręgoDEBIUTANCI ROKU WEDŁUG RADIOWEJ TRÓJKI W OSTRZESZOWIE!

Pendofsky

Ostrzeszów - kawiarnia Baszta
(ul. Zamkowa 6),
sobota, 4 czerwca 2016,
godz. 20.00.
Bilety - 15 zł w przedsprzedaży
i 25 zł w dniu koncertu.
https://www.facebook.com/borowkamusic
https://www.facebook.com/KawiarniaBaszta

PIKNIK U MIESZKA I DOBRAWY
Warsztat Terapii Zajęciowej i Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Doruchowie przygotowują „Piknik
u Mieszka i Dobrawy”.
Impreza odbędzie się 2 czerwca,
o godzinie 10.00 w WTZ w Doruchowie.
W programie: liczne gry i zabawy,
turniej łuczniczy o podpłomyk księżnej
Dobrawy oraz wspólne biesiadowanie,
muzykowanie i pląsy. Zapraszamy!
TEATR W MAŁYM MIEŚCIE

FIN AMOR
MIŁOŚĆ DWORNA

5 czerwca 2016,
około godz. 21.30,
park im. Jana Pawła II.
„Fin Amor - miłość dworna” - jeden
z piękniejszych, kostiumowych spektakli o miłości; zrozumiały w treści, piękny i widowiskowy w formie
(szczudła, ogień, taniec, duża dynamika scen) - oczaruje każdego!
Zapraszamy!
Organizator OCK

cji, że w 1363 r. przez Mikstat przejeżdżał holenderski rycerz Johann van Blois
podróżujący z Pragi przez Wrocław do

wego Ziemi Kaliskiej, autor wielu
prac i publikacji historycznych.
- To renomowany historyk,
posiadający ogromną wiedzę,
doświadczenie i warsztat niezbędny przy przeszukiwaniu źródeł, w docieraniu do dokumentów
i pisaniu takiej publikacji. To bardzo ważne, bo dotychczas Mikstat nie posiadał takiego opracowania, które w sposób profesjonalny opisywałoby jego historię.
Jerzy A. Splitt (z lewej) i Grzegorz Pawlak
Mam nadzieję, że będzie to także
książka ciekawa dla zwykłego
czytelnika, po którą sięgać będą również Królewca.
- To sensacyjne odkrycie, które
nauczyciele i uczniowie - mówi burmistrz
otwiera pole do dalszych badań nad dzieHenryk Zieliński.
Podczas niedawnej wizyty w Miksta- jami miasta. Z dokumentu, który zaprecie w rozmowie z burmistrzem i Grzegorzem Pawlakiem - sekretarzem mia31 maja - Światowy Dzień
sta i gminy, J. A. Splitt przedstawił efekty
swojej dotychczasowej pracy. Autopod hasłem
rowi udało się dotrzeć m.in. do informa-

1956 - 2016
60 LAT KOŁA
POLSKIEGO ZWIĄZKU
WĘDKARSKIEGO
W OSTRZESZOWIE
Zarząd Koła PZW Ostrzeszów ma
zaszczyt zaprosić wszystkich kolegów wędkarzy Koła PZW Ostrzeszów
na wędkarską biesiadę, która odbędzie 5 czerwca br. przy zbiorniku
wodnym „Pogodna”.
Jednocześnie zapraszamy do
udziału w zawodach wędkarskich,
rozpoczynających obchody 60-lecia
naszego Koła.
Program uroczystości:
• godz.6.00 do 12.00 - zawody wędkarskie,
• godz. 13.00 - oficjalne otwarcie
uroczystości,
• godz. 14.00 - wręczenie pucharów
i nagród,
• godz. 14.30 - rozpoczęcie biesiady.
Zapisy na zawody wędkarskie
można składać w sklepie wędkarskim
WOBLER.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zapisów.
Metoda dowolna, jedna wędka
z kołowrotkiem.
Zarząd Kola PZW
w Ostrzeszowie
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zentował Jerzy Splitt, wiemy, że na trasie
podróży van Bloisa, na odcinku między
miejscowościami Schildberg (Ostrzeszów) i Kalisch (Kalisz), znajdował
się Muggenstadt (Mixstadt), czyli
Mikstat. Mam nadzieję, że w przygotowywanym zarysie dziejów
naszego miasta to odkrycie zostanie szerzej opisane, i że podobnych ciekawych i dotychczas nieznanych faktów będzie w tej publikacji jeszcze więcej - dodaje H.
Zieliński.
Książka opisująca historię Mikstatu ma być ukończona i wydana
przed świętem patrona miasta
- św. Rocha, które przypada 16
sierpnia. Dzień wcześniej od lat
organizowana jest sesja popularnonaukowa w Mikstacie, podczas
której w tym roku - jubileuszowym
- planowana jest oficjalna premiera i promocja pracy J.A. Splitta.
PK

bez Tytoniu

„Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych fakty i wyzwania”
(tytuł oryg.: Get ready for plain packaging).

Światowy Dzień bez Tytoniu jest istotnym elementem planu Europy wolnej od
dymu tytoniowego, przyjętego na Konferencji WHO w roku 1988 w Madrycie.
Corocznie WHO stara się w tym dniu zwrócić uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych,
społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Każdego roku organizatorzy koncentrują się na innym aspekcie walki z paleniem tytoniu. Tegorocznej akcji
przyświeca hasło „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania”.
Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów są:
• podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego, wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie,
• dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań,
• zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych
• z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania,
promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
• pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego
• w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań.
Podsumowanie konkursu
„Palić, nie palić - oto jest pytanie?”
W miesiącach luty - kwiecień dla uczniów klas V szkół podstawowych został zorganizowany konkurs pt. „Palić, nie palić - oto jest pytanie?”.
Do tej pory odbyły się dwa etapy: szkolny i powiatowy.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie samodzielnie przygotować mem o tematyce antynikotynowej. Mem to dowolna, chwytliwa porcja informacji, która może
przybrać wiele form. Memy występują pod postacią obrazków, zdań, słów. Mem
miał dotyczyć pozytywnych aspektów niepalenia tytoniu lub negatywnych skutków
palenia papierosów.
Laureatami etapu powiatowego zostali:
I miejsce - Bartłomiej Kajser ze Szkoły Podstawowej w Rojowie,
II miejsce - Mikołaj Kunc ze Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze,
III miejsce - Aleksandra Duszyńska ze Szkoły Podstawowej w Grabowie n. Prosną.
Pracę Bartłomieja Kajsera wysłano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu na etap wojewódzki.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrzeszowie

ROWERZYSTÓW
ZAPRASZAMY NA
UROCZYSTOŚCI DO MIKSTATU
W piątek, 3 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, w Mikstacie, po mszy św.
o godz. 18.30, przejdzie procesja do
znajdującej się na Rynku figury Serca
Pana Jezusa.
W tym roku przeżywamy 80. rocznicę postawienia tej figury. Przed
figurą ponowiony zostanie akt
poświęcenia się Sercu Pana Jezusa,
wypowiedziany 80 lat temu przez
ówczesnego burmistrza miasta.
W związku z tymi uroczystościami
Stowarzyszenie
Katolicko-Sportowe „Szczęście” organizuje wyjazd
rowerowy do Mikstatu. Ruszamy
sprzed kościoła Chrystusa Króla
w Ostrzeszowie o godz. 17.30.
ZAPRASZAMY!

Działając na podstawie § 22 ust. 2
Statutu Klubu, Zarząd Klubu Piłkarskiego VICTORIA Ostrzeszów zwołuje
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu, które
odbędzie się 31 maja 2016 r. (wtorek),o godz. 17.30 w sali nr 17 Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
(wejście od ul. 21 Stycznia).
Zapraszamy członków oraz osoby
zainteresowane działalnością Klubu.
Zarząd

5 czerwca
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Jolanta Szmatuła

Stanisław Szmatuła

Krzysztof Juszczak

Włodzimierz Juszczak

Artur Waszkielewicz

Robert Pala

Agnieszka Pisula

Maria Szmatuła

Marcin Łagódka

Anna Ławicka

KUPON KONKURSOWY
Jolanta Szmatuła

- fot. nr ....................

Stanisław Szmatuła

- fot. nr ....................

Krzysztof Juszczak

- fot. nr ....................

Maria Szmatuła

- fot. nr ....................

Marcin Łagódka

- fot. nr ....................

Anna Ławicka

- fot. nr ....................

TAK WYGLĄDALIŚMY, GDY BYLIŚMY MALI

Proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres:

Włodzimierz Juszczak - fot. nr ....................

..............................................................................................

Artur Waszkielewicz

- fot. nr ....................

..............................................................................................

Robert Pala

- fot. nr ....................

..............................................................................................

Agnieszka Pisula

- fot. nr ....................

..............................................................................................

Nawiązując do cyklu „Spojrzeć na starą fotografię” oraz do Dnia Dziecka,
mamy dla Państwa zabawę - konkurs, którą zresztą w przeszłości już kilka
razy proponowaliśmy.
Zamieszczamy nasze, czyli redakcji „Czasu”, zdjęcia z dzieciństwa oraz
aktualne (aby był punkt odniesienia). Zabawa polega na przypisaniu zdjęcia
z dzieciństwa konkretnej osobie.
Rozwiązanie prosimy wpisać na zamieszczonym niżej kuponie i dostarczyć
go do redakcji do 10 czerwca br. Spośród prawidłowych rozwiązań rozlosujemy atrakcyjne nagrody. Miłej zabawy!
Pracownicy „Czasu” (wg stażu); w miejsca wykropkowane prosimy wpisać
nr zdjęcia z dzieciństwa, na którym znajduje się (zdaniem Państwa) wymieniona osoba.
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kiem kolportera
Zbyt się rozrosły

Uwaga na dziurę

Fot. S. Szmatuła

Tama nie do ruszenia
- Jak była powódź przed kilku laty, to tu na
całych polach, aż po lasy, stała woda - opowiada p.
Zenon Nikodem, wskazując na majaczące gdzieś
na horyzoncie drzewa. Ale te czasy minęły, teraz
coraz częściej doskwiera rolnikom susza.
Dochodzimy do tamy w Mieleszówce. Jest
wprawdzie śruba od wału korbowego urządzenia,
ale korby brak.
- A właśnie z jej pomocą tamę się podnosiło
i opuszczało - tłumaczy p. Nikodem.
Samej zapory spiętrzającej wodę także nie ma podobno wzięli ją do konserwacji, ale to przecież już
któryś rok konserwują. Najśmieszniejsze jest to, że
pracownicy z Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych co rok malują poręcze, cały wał
(bez korby), niedługo trawę by pomalowali, a naprawić urządzenia nie chcą.
- Wyrzucone pieniądze, skoro to nie ma niczemu
służyć - sugeruje nasz rozmówca. - Jak jeszcze zajmowałem się jazem, dorobiłem tulejkę, by można
jakoś wał kręcić. Przyjechał konserwator - starał
się to odkręcić, zmarnował pół dnia, w końcu, gdy
mu się to udało, rzucił ze zdenerwowania do rzeki.
Przecież tama jest po to, by jej wysokością regulować wodę. Kiedy podniosę zaporę, wówczas woda
w górnej części rzeki się spiętrzy i zacznie wpływać
w rowy odprowadzające wodę z nurtu rzeki na pola.
Nawet gdyby któryś z rolników uważał, że jego pole
jest dobrze nawodnione i wody nie potrzebuje, to
na rowach odprowadzających są zrobione zastawki
i nimi reguluje się stopień nawodnienia pola.

Praca przy tamie do lekkich nie należy. Trzeba
czasem i 50 razy pokręcić korbą, by podnieść
poziom wody o 10 cm, a ile trzeba się narobić, by
podnieść tamę o pół metra czy metr.
- Kiedyś, może pięć lat temu, przyszedłem na
tamę, a tam nie było nawet osłony na korbę - mówi
p. Nikodem. - Pomyślałem, że pewnie złomiarze
wszystko rozkręcili. Zaczęliśmy szukać, dzwonimy…
W końcu dowiedzieliśmy się, że nikt nie ukradł,
tylko ludzie z WZ Melioracji Urządzeń Wodnych
z oddziału w Ostrowie „zaopiekowali” się tymi urządzeniami i zabrali je do regeneracji. Później dowiedziałem się od p. Mateckiej, że urządzenie jest zregenerowane, leży u nich, ale go nie montują, bo my
najpierw musimy okazać się pozwoleniem wodno-prawnym. Nonsens. Rzeka i tama podlega pod
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
a wały i tzw. międzywał podlegają komuś innemu,
zaś rowy należą do spółek wodnych… Jedni chcą,
ale są bezsilni, a RZGW chce, żebyśmy posiadali
prawo wodne. Rolnik musi cierpieć.
Nigdy nie było tu spokojnie - pan Zenon jeszcze przed reorganizacją całego systemu zarządzania przez kilkadziesiąt lat opiekował się tamą. Łatwo
nie było, a to głównie z powodu kłusowników, którzy nieraz spuszczali wodę. Zawsze jednak, w zależności od potrzeb melioracyjnych, osoby uprawnione
mogły tę tamę regulować.
To, ile dałoby podniesienie zagrody zaporowej
choćby o kilkadziesiąt centymetrów, najlepiej widać
na przykładzie rowu znajdującego się sto metrów
przed tamą - obecnie jest on suchy, a woda z rzeki
wcale do niego nie wpływa. Gdy jednak podniesie
się poziom wody, to rowy napełniają się, a zamonto-

We wtorek, 24 maja, na ul. Łąkowej w Ostrzeszowie
strażacy obcinali gałęzie, które stanowiły zagrożenie
dla linii energetycznej.
wane na nich w kilku miejscach zastawki powodują,
że wodę w nich można spiętrzyć i spowodować rozlewiska na łąkach. Jest to bardzo ważne, gdy uprawom zagraża susza.
Stoję przy przepuście nr 11 - wlot jest otwarty,
cóż z tego, skoro woda z rzeki do niego nie wpływa.
- Tu nie chodzi o jakieś moje ambicje - mówi p.
Nikodem. - Ja wcale tą tamą nie muszę się opiekować. Niech to robi kto inny, chodzi tylko o to, by było
to z pożytkiem dla naszej wioski i okolicznych wsi. Na
razie łąki są zielone, ale gdy będzie susza jak przed
rokiem, to szkoda pól i wody płynącej bezużytecznie.
Jesteśmy w UE, tam wykorzystują każdy strumień,
a tutaj tyle wody przelewa się po próżnicy i marnuje tyle energii. To nie ja powinienem interweniować, tylko spółki wodne i gmina. Ja przecież jestem
tylko rolnikiem.

O wypowiedź w tej sprawie poprosiłem też
Grzegorza Wyrwasa - podinspektora ds. drogownictwa, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony
środowiska w Urzędzie Gminy Doruchów.
- Możemy niewiele, bo urządzenie nie należy do
gminy, jego właścicielem jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej, oni to urządzenie zdemontowali.
Rozmawiałem w tej sprawie z panem Nikodemem.
Jako gmina przygotowujemy pismo, które wystosujemy do RZGW, z prośbą o umożliwienie normalnego
funkcjonowania tego jazu. Nie mnie się wypowiadać, dlaczego oni, jako zarządcy rzeki, nie są zainteresowani, by jaz normalnie funkcjonował. Jeśli tama
zostanie przywrócona, cały system nawadniania pól
będzie działał. Liczymy, że przynajmniej otrzymamy
jasną odpowiedź w tej sprawie.
Po co woda ma jedynie przepływać Prosną, skoro mogłaby
być bardzo przydatna do nawodnienia pól? Po co odnawia się,
maluje i remontuje tamę, skoro
potem zarządcy zabierają przysłowiową korbę i sprawiają, że
urządzenie jest bezużyteczne?
Na te i na inne nasuwające się
pytania trudno na razie znaleźć
odpowiedź, bo zarządzający
tamą „nabrali wody w usta”.
A to, że także nasze, społeczne
pieniądze przepływają z nurtem
Prosny, najwidoczniej nie jest
dla nich ważne.
K. Juszczak

Na ul. Sikorskiego można natknąć
się na niezbyt duże, ale groźne wgłębienie w asfalcie. Aż dziw, że nikt
z tłumów idących tamtędy w procesji Bożego Ciała nie zahaczył się o tę
dziurę. Jednakże drogowcom doradzamy, by dłużej nie kusić losu, bo
i łaskawość niebios ma swoje granice.

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Tegoroczne święto Bożego Ciała
skumulowało w sobie kilka szczególnych okazji, jak choćby Dzień Matki.
Dlatego też jak Polska długa i szeroka, także na Ziemi Ostrzeszowskiej, w miniony czwartek przed południem wszędzie słychać było śpiewy,
pobrzmiewały ministranckie dzwonki,
a na ich dźwięk dziewczynki w białych sukienkach sypały kwiatki. Po
tak ukwieconych ulicach szły procesje
z Bożym Ciałem, zatrzymując się przy

Fot. W, Juszczak



czterech ołtarzach.
Ostrzeszowska procesja wyruszyła
z ul. Grunwaldzkiej, gdzie znajdował
się pierwszy ołtarz. Następnie rzesze
wiernych, poprzedzone przez dzieci
i grupy modlitewne niosące sztandary i feretrony, przekroczyły „autostradę”, by ul. Piastowską, 21 Stycznia i Zamkową przejść pod harcerską „Lilijkę”. Tu, przy drugim ołtarzu,
odprawiona została, uroczysta msza
św. koncelebrowana przez wszystkich


ostrzeszowskich kapłanów, uświetniona śpiewem chóru z klasztoru. Po
mszy procesja ruszyła w kierunku
figury Najsłodszego Serca Marii, gdzie
nastąpiło zakończenie uroczystości.
Idealna pogoda nie zmęczyła słońcem i nie zmoczyła deszczem. Przyjemnie szło się do czterech ołtarzy,
trudniej już nam ten piąty ołtarzyk dla
Boga i bliźnich zbudować w sercu.
K.J.

Boże Ciało w Parzynowie

Procesja Bożego Ciała
Kapłański jubileusz - uroczyście i piknikowo
na początku uroczystej mszy.
Zaś na końcu, jak to przy jubileuszowych uroczystościach bywa,
przyszedł czas na życzenia. Rozpoczął je - oczywiście śpiewająco - ostrzeszowski góral Marek.

25 lat kapłaństwa obchodził
w minioną niedzielę proboszcz
parafii Chrystusa Króla w Ostrzeszowie - ks. Paweł Maliński. Jubileuszową mszę świętą sprawował w asyście księży z dekanatu, jak i tych, co kiedyś pełnili służbę w parafii ostrzeszowskiej. Było uroczyście, lecz także

piknikowo, bowiem niemal przez
cały dzień na placu za kościołem
trwał piknik dla parafian, ale nie
tylko dla nich, bo każdy, kto chciał
tu przyjść, posłuchać śpiewu
zespołu „Magnificat” lub organisty Macieja Zadki, skosztować
przysłowiowej kiełbaski lub któregoś z pięćdziesięciu ciast przy-

gotowanych przez parafianki, był
mile widzianym gościem.
- Bóg tak chciał, żebym właśnie ten piękny jubileusz przeżywał tutaj wraz z wami, swoją najbliższą rodziną, swoimi przyjaciółmi, swoją wspólnotą parafialną… I was wszystkich ogarniam modlitwą - zapewniał jubilat

Pięknie, miło i pobożnie przebiegła tegoroczna uroczystość Bożego Ciała w Parzynowie Brawo parafianie, brawo szanowni
księża, ukłony dla dzieci i ich rodziców!
Zbigniew Kajser

Warsztaty taneczne w Bukownicy

Potem były pełne ciepła słowa od
najmłodszych - przedszkolaków,
nieco starszych uczniów - gimnazjalistów i licealistów. Były też
kwiaty, upominki i okolicznościowe życzenia od grup modlitewnych i stowarzyszeń działających przy parafii, jak też sióstr
nazaretanek - także przecież parafianek. W imieniu własnym oraz
władz samorządowych życzenia złożył burmistrz M. Witek.
Zarówno burmistrz, jak i później
ks. proboszcz podkreślali bardzo
dobrą współpracę przy organizacji przedsięwzięć religijno-patrio-

tycznych.
Ksiądz Paweł Maliński 18 lat
swego kapłańskiego życia spędził w Ostrzeszowie - 12 jako
proboszcz u Chrystusa Króla,
a wcześniej sześć jako wikariusz
w parafii NMP Wniebowziętej.
Widać Ostrzeszów jest mu pisany.
Należy do księży realizujących się
w działaniu, słynie z wielu inicjatyw i pewnie nieraz jeszcze zaskoczy swych parafian jakimś remontem, pomnikiem, pielgrzymką czy
festynem, jak choćby ten z okazji
jubileuszu.
K. Juszczak

17 maja w Bukownicy odbyły się
warsztaty taneczne pod przewodnictwem Sebastiana Kowalczyka, zorganizowane przez Martynę Batóg przy
wsparciu i pomocy Angeliki Calińskiej.
Sebastian to 23 letni tancerz, który
swoją przygodę z tańcem rozpoczął
w wieku 16 lat. Uczestnik „Mam talent”,

twórca projektu „Cool dance”, który ma
na celu zainteresować tańcem dzieci
i młodzież w całej Polsce.
27 młodych osób zebrało się w sali
Domu Młodego Rolnika w Bukownicy, by
wziąć udział w dwugodzinnych warsztatach. Sebastian poprowadził zajęcia
profesjonalnie, rozpoczynając od roz-

grzewki, a na nauce trudnych kroków
tańca hip hop, kończąc.
Zajęcia zakończyły się wspólnym
zdjęciem, był też czas na autografy
i rozmowę.
B.B.
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OSTRZESZOWSKIE SPOTKANIE
TEATRALNE PRZEDSZKOLAKÓW
Cztery przedszkola z Ostrzeszowa wzięły udział w „Spotkaniu teatralnym przedszkolaków”, które odbyło się
w czwartek (19 maja) na placu zabaw przy ul. Malińskiego.
Pomysłodawcą imprezy była Rada Dzielnicy nr 3
z Przedszkolem im. Misia Uszatka.
Pogoda dopisała - było gwarno, teatralnie i wesoło.
Mali aktorzy zaprezentowali na scenie prawdziwe sztuki
teatralne, grali z zacięciem, werwą i dziecięcym zaangażowaniem, a barwne stroje i scenografia przyciągały oko
widzów, którzy oklaskiwali popisy dzieci.
A że każdy występ bardzo się podobał, jury postanowiło wszystkim przedszkolom przyznać pierwsze miejsca.
Za wyjątkową kreację artystyczną dyplomy i drobne
upominki otrzymali:
Nikodem Dorsz z Przedszkola nr 6 - za postać wilka;
Anastazja Sikora z Przedszkola nr 1 - za postać czarownicy w złotym kapeluszu
Maja Wieczorek z Przedszkola Sióstr Nazaretanek - za
postać wróżki
Paweł Nowak z Przedszkola nr 5 - za postać kota
w butach.
Dyplomy:
- za zespołową grę aktorską otrzymał zespól z Przedszkola nr 1
- za nowatorską formę interpretacji - Przedszkole Sióstr
Nazaretanek
- za scenografię, choreografię, muzykę - Przedszkole nr 6
- za szczególne wydarzenie artystyczne - Przedszkole nr 5.
A. Ł.

MALUCHY
DLA SWOJEGO MIASTA
Z

N

A

J
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Na pewno nie tak długie jak historia
miasta, ale za to równie bogate, ciekawe i godne jubileuszu było przedstawienie mikstackich przedszkolaków
z okazji 650-lecia Mikstatu.
Wierszyki, piosenki, tańce ludowe,
wystawa prac plastycznych, sadzenie krzewów - z okazji obchodzonego
w tym roku 650-lecia Mikstatu mikstackie przedszkolaki przygotowały specjalne
jubileuszowe przedstawienie. Pokaz
odbył się w czwartek, 12 maja, w pro-

Znajdź 16 szczegółów, którymi różnią się te dwa
obrazki. Na rysunku dolnym zaznacz kółeczkiem
miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij go,
naklej na kartkę i przynieś lub przyślij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 10 czerwca br. Zadanie
dla dzieci do lat 11.
Przypominamy, że spośród kartek z rozwiązaniami co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca zestaw klocków LEGO. Czeka też na Was nagroda
roku. Zapraszamy do udziału w zabawie!

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie różnic na
dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 19., nagrodę
otrzymuje Oliwka Kamińska z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody.

mieniach ciepłego, majowego słońca,
w obecności rodziców, dziadków i zaproszonych gości.
- Jestem pod wrażeniem talentów
i pracowitości, zarówno samych przedszkolaków, jak i ich opiekunek. Pragnę
pogratulować autorom i wykonawcom
tego wspaniałego, kolorowego, wesołego i wzruszającego widowiska. Rodzice
i dziadkowie naszych przedszkolaków
mogą być dumni ze swoich pociech. Bardzo wysoko oceniam pracę całej kadry

Publicznego Przedszkola w Mikstacie,
doceniam zaangażowanie, entuzjazm
i serce, które panie nauczycielki okazują
naszym dzieciom - powiedział po spektaklu burmistrz Henryk Zieliński.
Na pamiątkę wizyty włodarz miasta
razem z innymi oficjelami zasadził na
przedszkolnym podwórku, ufundowane
przez przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mikstacie młode tuje. Będą rosły razem
z dziećmi.
PK
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
Wojtyły, wspomnieli jego dzieciństwo, dorosłość,
dzień, w którym został papieżem. Mieliśmy też
okazję usłyszeć utwory, nawiązujące do patrona,
wykonane przez zespół Dominki pod batutą
p. Iwony Suchorskiej-Kurzawy.
Następnie odbyło się przyznanie „Lolków” według wielu najciekawsza impreza w naszej szkole,
przygotowana przez samorząd pod opieką p. Beaty
Gabryś oraz p. Krzysztofa Kuchty. Podczas tej uroczystości wyłaniani są najlepsi uczniowie spośród
nominowanych w poszczególnych dziedzinach, np.
Słowik Szkolny, Młody Pitagoras czy Biolog Roku.
Wszystko poprzedzone jest głosowaniem. Laureat
otrzymuje statuetkę „Lolka”. Wyniki do ostatniej
chwili nie są znane i wszyscy z niecierpliwością czekają na ich ogłoszenie. Laureata typują nauczyciele
związani z daną dziedziną. Dyrekcja wybiera najlepszego ucznia. W tym roku „Lolka” w kategorii Uczeń
Roku otrzymała Teresa Franc z klasy 1b.
Agnieszka Radajewska

Dzień Patrona w Gimnazjum nr 2

„LOLKI” 2016

LOLKI 2016 ROZDANE

18 maja w Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły
w Ostrzeszowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona. Rozpoczęliśmy ją mszą świętą
w kościele Chrystusa Króla.

Młody Einstein - Agnieszka Radajewska
Geograf Roku - Agnieszka Radajewska
Szkolny Picasso - Kaja Michalak
Komputerowy Maniak - Fabian Kala
Fotograf Roku - Weronika Wróbel
Sportowiec Roku - Gracjan Kaczmarczyk
Szkolny Slowik - Natalia Nasiadek
Muzyk Roku - Aleksy Ruszkowski
Uśmiech Roku - Ewa Kozłowska
Mistrz Humoru - Maciej Pelka
Wolontariusz Roku - Zuzanna Wojtaszek
Mistrz Savoir-Vivru - Katarzyna Kocińska
Drużyna Roku - AKCJA

Po powrocie do szkoły uczestniczyliśmy w akademii, poprzedzonej wystąpieniem dyrektor szkoły,
p. Marii Kapelańczyk.
Później uczniowie zaprezentowali postać Karola

Uczeń Roku - Teresa Franc
Humanista Roku - Samanta Miś
Mól Książkowy Roku - Karolina Baraniecka
Lingwista Roku - Marcel Lortz
Historyk Roku - Maciej Pelka
Biolog Roku - Mikołaj Grabarczyk
Alchemik Roku - Michalina Gania
Młody Pitagoras - Agnieszka Radajewska

Teresa Franc - Uczennica Roku z dyrektor szkoły p. M. Kapelańczyk.

Gimnazjaliści z Grabowa po raz trzeci goszczą młodzież z Rossdorf
W dniach 9 - 13 maja 2016 r. po raz
trzeci gimnazjaliści z Grabowa nad Prosną gościli grupę młodzieży z Rossdorf
w ramach wymiany uczniowskiej.
Koordynatorem
projektu
była
nauczycielka j. niemieckiego pani Halina
Nowak przy współpracy pani Lidii Geppert i Katarzyny Niełacnej. Pierwszego
dnia goście zwiedzili nasze miasto podczas gry miejskiej, a w kolejnym uczestniczyli w bogatym programie artystycznym przygotowanym przez uczniów
gimnazjum z okazji 600-lecia nadania
praw miejskich Grabowowi. Goście byli
zachwyceni występem uczniów, ponieważ w ich szkole podobne inscenizacje
nie są wystawiane. Trzeci dzień został
przeznaczony na wycieczkę, w ramach
której uczniowie poznawali dzieje Kalisza oraz historię Pałacu Myśliwskiego
w Antoninie i Zamku w Gołuchowie. Był
też czas na realizację zadań projektowych. Uczniowie w grupach przygotowywali krótkie dialogi w j. polskim i nie-

mieckim. Ważnym punktem tego dnia
były również rozgrywki sportowe oraz
lekcja języka angielskiego.
Ostatniego dnia młodzież udała się
do Wrocławia, gdzie zwiedziła Ostrów
Tumski i wrocławski Rynek, uczestniczyła w lekcji historii w Panoramie
Racławickiej, a na koniec podziwiała
panoramę miasta z punktu widokowego Sky Tower. Na lotnisku ze łzami
w oczach pożegnano gości, którzy bardzo miło wspominali te kilka dni oraz
podkreślali serdeczność i gościnność
polskich rodzin. Młodzież z Grabowa już
we wrześniu 2016 roku złoży rewizytę
i pojedzie do Niemiec.
Projekt został dofinansowany przez
Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz przy zaangażowaniu rodziców i wsparciu dyrekcji naszego gimnazjum.
Koordynator projektu
Halina Nowak

RECYTATORSKIE ZMAGANIA W WOJENNYM KLIMACIE
W maju, jak co roku, w Gimnazjum
w Kraszewicach odbył się Konkurs Poezji
o Wojnie i Okupacji, upamiętniający
zakończenie II wojny światowej.
W tym roku zaproszenie do udziału
w nim przyjęli nauczyciele i uczniowie
z Ostrzeszowa, Siedlikowa oraz Kobylej
Góry. Organizatorem była pani Maria Ciołek - bibliotekarka i nauczycielka języka
polskiego.
W swoich prezentacjach uczniowie
przywołali atmosferę wojennych wydarzeń, skłonili publiczność do refleksji.
Wszystkie występy zostały nagrodzone
gromkimi brawami, ponieważ uczestnicy
prezentowali wysoki poziom.
Uatrakcyjnieniem
konkursu
był
popis wokalno-instrumentalny naszych
uczniów, którzy zaprezentowali poezję
śpiewaną Marka Grechuty.

Najbardziej oczekiwanym momentem
dla uczestników było ogłoszenie wyników, tak:
I miejsce - Julia Idzikowska - Gimnazjum w Kraszewicach (utwory: Krystyna
Chigier Dziewczynka w zielonym sweterku; Kazimierz Paszkowski Oświęcim);
II miejsce - Monika Sulgan - Gimnazjum w Kraszewicach (utwory: Tomasz
Wróbel Ostatni dystans; Władysław Broniewski Ballady i romanse);
III miejsce - Sebastian Kozłowski Gimnazjum w Kobylej Górze (utwory:
Tadeusz Różewicz Lament; Władysław
Szpilman Pianista).
Ponadto w konkursie wystąpili: Luiza
Piekarska, Artur Koszmider - oboje
z Gimn. nr 1 w Ostrzeszowie, Nicola Baś
- Gimn. w Kobylej Górze, Izabella Danielska, Agata Łuczak - obie z Gimn. nr 2

w Ostrzeszowie, Julia Kończak - Gimn.
w Siedlikowie.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody
i dyplomy, a nauczyciele - podziękowania.

Nagrody ufundowało Starostwo
Powiatowe w Ostrzeszowie, za co serdecznie dziękujemy. Recytatorom gratulujemy umiejętności, życzymy dalszych

sukcesów i zapraszamy na kolejne zmagania.
Julia Białas, Julia Piekielna
Uczennice Gimnazjum w Kraszewicach

PODCHODY Z KOŁEM ŁOWIECKIM „ŻURAW”
14 maja uczniowie szkoły Podstawowej SPSK w Torzeńcu
uczestniczyli w podchodach. Zabawę znaną starszym pokoleniom,
ale niekoniecznie dzisiejszej młodzieży preferującej raczej gry komputerowe, zorganizowało Koło Łowieckie „Żuraw” w Jutrosinie.
Punktem docelowym była „Biesiadówka”, znajdująca się
w pobliżu lasu. By tam dotrzeć, dzieci musiały pokonać trasę, kierując się strzałkami i wykonując po drodze różne polecenia. Jak się
okazało, zarówno młodsze dzieci, jak i te ze starszych klas, świetnie się przy tym bawiły i bez większych problemów rozwiązywały
niełatwe zadania.
Po dotarciu do celu, na uczniów czekała miła niespodzianka pieczone kiełbaski i słodycze. Podczas biesiadowania dzieci miały
okazję wysłuchać różnych ciekawostek na temat pracy łowczych
oraz życia leśnych zwierząt.
Tego dnia został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.
„Wspomnienia z Biesiadówki”. Laureaci otrzymali piękne nagrody.
Dziękujemy Kołu Łowieckiemu „Żuraw” w Jutrosinie za dzień
pełen wrażeń.
wychowawczyni Paulina
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Horoskop
Motto na nadchodzący tydzień:
Powtarzaj często swoim dzieciom, że są wspaniałe i że masz do
nich zaufanie. H. Jackons Brown

DZIŚ HOROSKOP DLA NASZYCH
NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW

STRZELEC 22 listopada - 21 grudnia
Strzelec strzelać umie bardzo ładne minki,
więc jest ulubieńcem nie tylko rodzinki.
Potrafisz wszystkich rozweselić i sprawić, że
nawet gdy rodzice mają jakieś kłopoty, to nie
mogą długo się martwić. Jesteś ich prawdziwą
pociechą.

LEW 23 lipca - 23 sierpnia
Bo jak lew tylko ryknie,
To wróg natychmiast zniknie.
Lewku, wcale nie musisz tak ciągle „ryczeć”.
Masz dużo do powiedzenia, a kiedy będziesz
mówić troszkę ciszej, wszyscy będą Cię chętnie i z zainteresowaniem słuchali. Jesteś przecież bardzo mądrym Lwem.

KOZIOROŻEC 22 grudnia - 20 stycznia
Koziorożec ma rogi, ale nimi nie bodzie,
Biega sobie i skacze, jest wciąż na swobodzie…
Lubisz biegać i skakać, i to bardzo dobrze. Dzieci
muszą mieć dużo ruchu. Tylko uważaj,
żeby nie skręcić nóżki, bo wtedy wszyscy by się
bardzo martwili.

BARAN 21 marca - 20 kwietnia
Baran lubi tańczyć, bawić się wesoło,
więc go uwielbiają wszyscy naokoło.
Mały Baranku, jesteś miły dla swoich kolegów
z przedszkola czy szkoły, więc wszyscy chętnie
się z Tobą bawią. Bo kto nie lubi tak sympatycznego Baranka jak Ty?

PANNA 24 sierpnia - 22 września
Panna tańczyć lubi, i śpiewać wesoło,
Więc w jej towarzystwie chcą być wszyscy
wkoło.
Jesteś towarzyską i lubianą osóbką. Ty też bądź
dla wszystkich miła, wtedy sympatii jeszcze Ci
przybędzie. Ciesz się ze swoich sukcesów, ale
się nimi nie przechwalaj.

BYK 21 kwietnia - 20 maja
Pewien byczek, chwat nad chwaty,
nie chciał słuchać swego taty…
Myślę, Byczku, że to nie o Tobie jest wierszyk,
bo przecież Ty zawsze słuchasz i mamusi, i tatusia. I niech tak pozostanie, bo nie tylko Byczki,
ale wszystkie dzieci powinny słuchać starszych.

WAGA 23 września - 23 października
Waga waży i rozważa
A kłamczuchów nie poważa.
Jesteś bardzo sympatyczną i wesołą Wagą.
Mówisz zawsze prawdę i nie lubisz, gdy inni kłamią. I staraj się zawsze taka być. Rodzice są
z Ciebie dumni.

BLIŹNIĘTA 21 maja - 21 czerwca
Bliźniak ma naturę taką,
że wszystko robi dwojako...
Masz wiele fantastycznych pomysłów i dużą
wyobraźnię. Dzięki temu każda wykonana przez
Ciebie praca jest bardzo ciekawa i ładna. Potrafisz zaskoczyć wszystkich. Gratulacje!

SKORPION 24 października - 21 listopada
Skorpion czasem się zasmuci, tylko na
chwileczkę
Potem się wesoło śmieje - koniec ze smuteczkiem.
Kochany Skorpioniku, niepotrzebnie się tak
wszystkim przejmujesz, przecież i rodzice,
i dziadkowie, i koledzy wszyscy wprost przepadają za Tobą. Więc uśmiechaj się jak najwięcej.

RAK 22 czerwca - 22 lipca
Idzie rak, nieborak,
jak uszczypnie, będzie znak…
Nie zaczepiaj kolegów, nie bądź taki „uszczypliwy”, czasami trzeba się po prostu wycofać,
Raczki przecież to potrafią. A Ty jesteś wyjątkowo miłym, ślicznym, rozsądnym Raczkiem.
I na pewno nie „szczypiesz” kolegów.
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WODNIK 21 stycznia - 19 lutego
Wodnik wodę w dzbanie nosi
Da każdemu, kto poprosi…
Jesteś bardzo uczynnym Wodnikiem i dlatego
wszyscy Cię chwalą i lubią. Dzieci też mogą
zrobić wiele dobrego, a nawet nauczyć czegoś
dorosłych. Tobie się to udaje.
RYBY 20 lutego - 20 marca
Każda rybka lubi wodę,
Dba o zdrowie i urodę.
A czy Ty, mała Rybko, lubisz się myć i kąpać?
Słyszałam, że czasami grymasisz. Ale to pewnie
nieprawda, bo przecież wszystkie Rybki lubią
lśnić czystością. Szczególnie takie ładne i sympatyczne Rybki jak Ty.
Wszystkim kochanym dzieciom dużo słońca, uśmiechu i miłości
oraz wspaniałego Dnia Dziecka
życzy wróżka
i cała redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”

MŁODZI STRAŻACY NA RAJDZIE

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WLeluĔVNa %

:iĊcej s]c]egyáyZ pod adreseP
ZZZalergoPedicapl

tel. 603 857 030

W minioną sobotę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Myj uczestniczyła
w XVII Rajdzie MDP na ziemi żerkowsko
- czeszkowskiej w powiecie jarocińskim.
Rajd, na który zgłoszonych zostało 40
drużyn, organizował Zarząd Wojewódzki
ZOSP RP. Podczas wędrówki panowała
atmosfera zabawy i rywalizacji.
Nasi reprezentanci uplasowali się na
28. miejscu; znaleźli się też w gronie
dziesięciu wyróżnionych zespołów, którym pogratulowano wiedzy z dziedziny
ratownictwa medycznego!
W Rajdach MDP chodzi głównie o to,
by poznawać nowe miejsca, parki krajobrazowe, spędzić przyjemnie czas
w grupie, poznać nowych ludzi i obco-

wać z przyrodą i historią, rywalizacja
schodzi na dalszy plan.
Drużyna z Myj już drugi raz uczestniczyła w tych zawodach, a dzięki otwartości i pozytywnemu nastawieniu naszej
młodzieży, została zaproszona na
kolejne spotkanie za rok.
5 czerwca MDP z Myj weźmie udział
w rajdzie, tym razem w miejscowości
Świba.
OSP Myje serdecznie dziękuje darczyńcom oraz sponsorom, bez pomocy
których wyjazd na XVII Rajd MDP byłby
niemożliwy.
Dziękujemy!

II MIEJSCE ZESPOŁU „JUBILO”
23 maja br. odbył się w Kobiórze (pow.
pszczyński) XIII Regionalny Konkurs Gry na
Flecie Podłużnym. W gronie ok. 70 uczestników wystąpił także Zespół Muzyki Dawnej
„JUBILO”, który w kategorii zespołów zajął
II miejsce. Ostrzeszowscy muzycy wystąpili w składzie: Estera Ates, Martyna Bacik
i Danuta Słupianek. Uczestnicy mogli zaprezentować się również indywidualnie i w
duetach, w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-IV, klasy V-VI oraz gimnazja. W przesłuchaniach indywidualnych pierwszej kategorii wiekowej ex aequo II miejsce zajęli
Oskar Gomółka i Anna Moskwa, natomiast
w kategorii gimnazjów III miejsce zajęła Martyna Bacik. Oskar i Anna wystąpili również
w duecie, zdobywając wyróżnienie.
Zespół „JUBILO” działa przy klasztorze
Nazaretanek w Ostrzeszowie, a opiekę nad
nim sprawuje siostra Lidia Hałas. Pomysłodawcą powstania tego zespołu był pan
Witold Pelka.
Martyna Bacik
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SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO Z WIZYTĄ W ROJOWIE
W majowy weekend (21 i 22) na zaproszenie Piotra Więcka przyjechały do
Rojowa dziewczęta ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku.
- Połączyliśmy wycieczkę do Wrocławia z turniejem piłki plażowej u Piotra
Więcka - mówi Grzegorz Wagner. - We
Wrocławiu dziewczyny zobaczyły Panoramę Racławicką, odbyły rejs statkiem
i zwiedziły afrykarium.
Turniej plażówki w Rojowie potraktowaliśmy jako sportowy relaks, odskocznię od codzienności i nagrodę za ciężką
pracę. Dziewczęta trenują od początku
roku szkolnego, 6 dni w tygodniu, tygodniowo 20-22 godziny, średnio 3-4
godziny dziennie.
Szkoła liczy 32 dziewczyny - z trzeciej
klasy gimnazjum oraz pierwszej i drugiej
klasy liceum. Są to reprezentantki Polski

Fot. S. Szmatuła

Fot. S. Szmatuła

kadetek i juniorek. Teraz juniorki przygotowują się do eliminacji do mistrzostw
Europy.
To jest nasz drugi pobyt w Ostrzeszowie. Pierwszy raz zatrzymaliśmy się
tu, kiedy jechaliśmy na mecz ligowy do
Murowanej Gośliny. Wtedy na hali sportowej Gimnazjum nr 2 przeprowadziliśmy pokazowy trening, potem była
chwila odpoczynku, obiad i w drogę.
Myślę, że teraz będziemy się spotykać
w Rojowie co roku właśnie w maju. Jest
tu naprawdę pięknie, za każdym razem
podziwiam to miejsce i widzę, że dziewczynom też się tutaj bardzo podoba.

Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze MDP

KORNEL
WARSZAWSKI
POJEDZIE DO
TBILISI
Podczas pobytu na zgrupowaniu kadry narodowej
w Warszawie 16-letni Kornel
Warszawski - zawodnik LKS
Orkan Ostrzeszów, wystartował na mistrzostwach Mazowsza w swojej konkurencji - rzucie dyskiem 1,5kg, uzyskując 57,08m. Wynik ten jest o 6
metrów lepszy od poprzedniego rekordu życiowego Kornela i kwalifikuje go do startu
w Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych w Tbilisi.
Serdeczne gratulacje.
Trener
Antoni Winny

Natalia Murek - kapitan drużyny,
wypowiada się w podobnym tonie:
- Piękne miejsce, niesamowite
warunki do uprawiania piłki plażowej.
Naprawdę podziwiamy pana, który nas
zaprosił i pozwolił nam spędzić tu czas.
Serdecznie mu za to dziękujemy. Teraz
przygotowujemy się do eliminacji do
mistrzostw Europy. Jesteśmy optymistkami, będzie dobrze.
Ostrzeszowa jeszcze nie zwiedziliśmy, ale zrobimy to następnym razem,
bo będziemy tutaj częściej przyjeżdżać,
jest naprawdę super.
sm

Kornel Warszawski z trenerem Antonim Winnym.

MŁODZI BIEGACZE Z MIKSTATU
NAJLEPSI W POWIECIE
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Mikstacie wiele razy udowodnili, że należą do najlepszych biegaczy w powiecie. 18 maja okazali się najlepsi w odbywających
się w Ostrzeszowie Mistrzostwach
Powiatu Ostrzeszowskiego Szkół
Podstawowych w indywidualnych
biegach przełajowych - klas IV-VI.
W mistrzostwach zorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie młodzi mikstaczanie zdobyli dwa złote medale!
Wywalczyli je: Anna Bodura (klasa
V) i Michał Stasierski (klasa VI).
Inni biegacze też spisali się
dobrze, zajmując wysokie lokaty:

5. miejsce - Martyna Mazurkiewicz (kl. V) i Norbert Kędzierski
(kl. VI), 6. miejsce - Artur Pawlak
(kl. IV), 14. miejsce - Izabela Florczyk (kl. IV), 16. miejsce - Marta
Kubczak (kl. V).
Trzej
najlepsi
zawodnicy
z poszczególnych biegów otrzymali dyplomy i medale, zaś najcenniejszą nagrodą jest to, że
zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego w Żerkowie.
Pisząc o sukcesach młodzieży,
trzeba dodać, że ich współtwórcami są nauczyciele wf. - Jolanta
Dembnicka i Rafał Kałążny.
K.J.

W niedzielę, 22 maja na stadionie
w Czajkowie młodzi adepci sztuki pożarniczej rywalizowali o tytuł najlepszych
drużyn MDP w powiecie ostrzeszowskim. Stawką było nie tylko zwycięstwo,
ale także przepustka na zawody rangi
wojewódzkiej, które już 25 czerwca
odbędą się w Ostrzeszowie.
Po zmaganiach przeprowadzonych
w duchu sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Wyniki poszczególnych grup przedstawiają się następująco:

Grupa żeńska:
1. OSP Zajączki - 1007 pkt.
2. OSP Kraszewice - 1004 pkt.
3. OSP Ostrzeszów - 960 pkt.
Grupa męska:
1. OSP Kraszewice - 1015 pkt.
2. OSP Morawin - 1014 pkt.
3. OSP Ostrzeszów - 1004 pkt.
4. OSP Czajków - 998 pkt.
5. OSP Siedlików - 973 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy i już
życzymy powodzenia na zbliżających
się zawodach wojewódzkich! A wszystkich kibiców zapraszamy 25 czerwca
na stadion OSiR w Ostrzeszowie, by
dopingować młodych strażaków w ich
zmaganiach.
Opracował: mł. asp. Patryk Moś
Zdjęcia: Monika Szymoniak, mł.
asp. Patryk Moś
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Piłka nożna

zostanie mecz ostatniej kolejki sezonu - Victoria Ostrzeszów - KS Górnik Konin. Zapraszamy
kibiców!

IV liga wielkopolska, gr. płd.

Klasa okręgowa

Wyniki 29. kolejki
KS Górnik Konin - Victoria Września
Grom Wolsztyn - Victoria Ostrzeszów
LKS Ślesin - SKP Słupca
Obra 1912 Kościan - Rawia Rawag Rawicz
Olimpia Koło - Polonia Kępno
Polonia 1912 Leszno - Biały Orzeł Koźmin
Orzeł Mroczeń - Dąbroczanka Pępowo
Piast Kobylin - PKS Racot

2-1
0-3
1-1
2-1
0-4
0-3
1-4
1-3

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Drużyna
KS Górnik Konin
Obra 1912 Kościan
Victoria Września
LKS Ślesin
Polonia 1912 Leszno
Biały Orzeł Koźmin
SKP Słupca
Victoria Ostrzeszów
Dąbroczanka Pępowo
Rawia Rawag Rawicz
Polonia Kępno
PKS Racot
Olimpia Koło
Piast Kobylin
Orzeł Mroczeń
Grom Wolsztyn

M.
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Pkt.
71
70
67
53
51
49
41
40
39
36
35
33
26
20
13
0

Bz.
79
65
86
52
65
55
43
61
49
45
42
41
28
35
30
28

Bs.
22
23
36
33
42
44
33
59
56
58
47
63
65
62
83
78

W sobotę, 4 czerwca, o godz. 17. 00 rozegrany

GOŁĘBIE
LOTY

- Lot nr 2 - SULECHÓW
- Lot nr 3 - RZEPIN
15 maja odbył się drugi
lot gołębi pocztowych (dorosłych) należących do hodowców
Oddziału KLUB-OSTRZESZÓW.
Wzięło w nim udział 55 hodowców, którzy wypuścili do lotu
2627 gołębi. Start wyznaczono
w i Sulechowie, gołębie miały
do pokonania ponad 177 kilometrów.
Tydzień później, 22 maja,
odbył się trzeci w tym sezonie
lot - z Rzepina (240 km). Wzięła
w nim udział rekordowa jak dotąd
liczba hodowców - 62, którzy
zgłosili do lotu 2472 gołębie.

Oddział: KLUB
- OSTRZESZÓW
LOT NR 2: Trasę lotu najszybciej pokonał gołąb należący do
Marka Marciniaka. W czołowej
10 swoje gołębie mieli także: J.
Drabent (2, 3, 7), P. Czechlowski
(4, 5), T i P. Lewandowski (6), r.
Krysiak (8, 9), G. Hyrza (10).
LOT NR 3: Najszybszy był
gołąb należący do Dariusza
Panfila. W czołówce swoje gołębie mieli także: K. Konarski (2),
T. i P. Lewandowski (3, 7, 8), D.
Dziewiński (4, 6, 10), G. Hyrza
(5, 9).

Wyniki 27. kolejki (26 maja)
LKS Gołuchów - Gorzyczanka Gorzyce
Zefka Kobyla Góra - Barycz Janków Przyg.
Czarni Dobrzyca - Pogoń Trębaczów
Astra Krotoszyn - Victoria Skarszew
KS Opatówek - Stal Pleszew
Raszkowianka Raszków - Odolanovia Odolanów
Pelikan Grabów - GKS Żerków
Piast Czekanów - Pogoń N. Skalmierzyce

3-2
2-0
4-6
0-0
0-0
2-2
2-3
0-1

Bramki dla Zefki: Mikołaj Jędrzejewski (19),
Dawid Ponitka (76).
Bramki dla Pelikana: Sebastian Piechocki (48),
Michał Frontczak (88 karny).

Wyniki 28. kolejki (29 maja)
Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - Piast Czekanów
Pogoń N. Skalmierzyce - Pelikan Grabów
GKS Żerków - Raszkowianka Raszków
Odolanovia Odolanów - KS Opatówek
Stal Pleszew - Astra Krotoszyn
Victoria Skarszew - Czarni Dobrzyca
Pogoń Trębaczów - Zefka Kobyla Góra
Barycz Janków Przygodzki - LKS Gołuchów

2-3
3-1
4-1
2-0
7-0
6-0
3-0
0-3

Zefka zrezygnowała z rozegrania spotkania,
przegrała mecz walkowerem.
Bramka dla Pelikana: Sebastian Piechocki (65
karny)

Klasyfikacja „typowanych 7”
- kolejność po trzech lotach:
1. G. HYRZA (+4)
2. T. i P. Lewandowski (+4)
3. D. Panfil (b.z.)
4. P. Czechlowski (-4)
5. J. Drabent (+1)
6. T. Dziewiński (+1)
7. Weszka - Frąszczak (+1)
8. W. Wróbel (+1)
9. J. Gorzałka (+3)
10. M. Tomaszewski (+5)
11. r. Karbowski, 12. F. Nowak,
13. M. Marciniak, 14. A. i T.
Kałuża, 15. E. Kiełbasa, 16. S.
Orzeszyna, 17. r. i Sz. Łukianowski, 18. E. i J. Działak, 19. Maciejewski - Nawrot, 20. K. Konarski.

Klasyfikacja „najlepszych10”
- kolejność po trzech lotach:
1. T. DZIEWIŃSKI (b.z.)
2. G. Hyrza (b.z.)
3. T. i P. Lewandowski (+1)
4. J. Drabent (-1)
5. D. Panfil (+4)
6. r. Karbowski (+1)
7. Maciejewski - Nawrot (-1)
8. R.Krysiak (-3)
9. E. i J. Działak (+2)
10. P. Czechlowski (-2)
11. K. Konarski, 12. Weszka Frąszczak, 13. M. Marciniak, 14.
P. i P. Łopata, 15. J. Gorzałka, 16.
M. Tomaszewski, 17. W. Kempa,
18. E. Kiełbasa, 19. F. Nowak, 20.
A. i T. Kałuża.
Oto,
jak
rywalizowano
w poszczególnych sekcjach
powiatu ostrzeszowskiego.

DORUCHÓW (sekcja nr 2)

LOT NR 2: 12 hodowców 428 gołębi. Pierwsze dwa miejsca zajęły gołębie Pawła Czechlowskiego.
LOT NR 3: 13 hodowców - 397
gołębi. Najszybszy gołąb P. Czachlowskiego, w czołówce gołębie W. Wróbla i R. Karbowskiego.

Klasyfikacja „typowanych 7”
- po trzech lotach:
1. P. Czechlowski, 2. r. Karbowski, 3. M. Tomaszewski,
4. W. Wróbel, 5. W. Bąk, 6. J.
Krawczyk.
Klasyfikacja
„najlepszych
10” - po trzech lotach:
1. r. Karbowski, 2. P. Czechlowski, 3. M. Tomaszewski,
4. W. Wróbel, 5. W. Bąk, 6. J.
Krawczyk.

OSTRZESZÓW I (sekcja nr 3)
LOT NR 2: 16 hodowców 713 gołębi. Pierwsze trzy miejsca zajęły gołębie T. i P. Lewandowskich.
LOT NR 3: 19 hodowców 666 gołębi. Miejsca w czołowej
10 zajęły gołębie T. i P. Lewandowskich, za nimi gołębie należące do dwóch par hodowców:
Weszka - Frąszczak i Maciejewski - Nawrot.

Klasyfikacja „typowanych 7”
- po trzech lotach:
1. T. i P. Lewandowski, 2.
Weszka - Frąszczak, 3. F.
Nowak, 4. Maciejewski - Nawrot,
5. W. Wejchinand, 6. S. Jurga.
Klasyfikacja
„najlepszych
10” - po trzech lotach:

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drużyna
Pogoń N. Skalmierzyce
Stal Pleszew
LKS Gołuchów
Zefka Kobyla Góra
Pogoń Trębaczów
Odolanovia Odolanów
KS Opatówek
Victoria Skarszew
Astra Krotoszyn
Raszkowianka Raszków
GKS Żerków
Barycz Janków Przyg.
Gorzyczanka Gorzyce
Piast Czekanów
Czarni Dobrzyca
Pelikan Grabów

M.
27
28
28
28
28
28
28
27
28
28
28
28
28
28
28
28

Pkt.
71
65
53
51
50
49
49
41
34
32
31
29
28
23
18
4

Bz.
79
79
77
54
70
53
45
49
29
40
30
30
42
39
26
20

Bs.
10
24
36
35
40
29
42
38
37
59
49
67
67
73
79
77

W niedzielę, 5 czerwca, mecze przedostatniej
kolejki:
- godz. 16. 00 - Zefka Kobyla Góra - KS Victoria Skarszew;
- godz. 16.00 - Pelikan Grabów - Piast Czekanów.
Zapraszamy kibiców!

A klasa, gr. 2.
Wyniki 23. kolejki (26 maja)
LZS Mikorzyn - LZS Trzcinica
LKS Czarnylas - GKS Rychtal-Skoroszów
LKS Jankowy 1968 - Victoria Laski
LZS Czajków - Strażak Słupia

1. T. i P. Lewandowski,
2. Maciejewski - Nawrot, 3.
Weszka - Frąszczak, 4. F.
Nowak, 5. W. Spalony, 6. W. Wejchinand.

OSTRZESZÓW II (sekcja nr 6)
LOT NR 2: 27 hodowców 1486 gołębi. Najszybciej przyleciał gołąb M. Marciniaka.
W pierwszej 10 były również
gołębie: J. Drabenta, r. Krysiaka
i G. Hyrzy.

10-1
5-0
0-0
4-2

LZS Olszowa - Sokół Bralin
KS Hanulin - Olimpia Brzeziny
LZS Doruchów - GKS Grębanin

0-1
1-2
1-1

Wyniki 24. kolejki (29 maja)
LZS Trzcinica - LZS Doruchów
GKS Grębanin - KS Hanulin
Olimpia Brzeziny - LZS Olszowa
Sokół Bralin - LZS Czajków
Strażak Słupia - LKS Jankowy 1968
Victoria Laski - LKS Czarnylas
GKS Rychtal-Skor. - LZS Mikorzyn

2-1
9-1
3-1
3-1
3-1
3-3
2-5

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Drużyna
Olimpia Brzeziny
Strażak Słupia
Victoria Laski
LZS Trzcinica
LZS Doruchów
LKS Jankowy 1968
GKS Grębanin
LZS Czajków
Sokół Bralin
LZS Olszowa
LKS Czarnylas
LZS Mikorzyn
KS Hanulin
GKS Rychtal-Skor.

M.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Pkt.
57
52
52
38
37
34
34
34
28
27
24
22
19
14

Bz.
76
85
61
57
51
44
47
47
34
40
49
52
47
29

Bs.
27
38
28
73
43
34
39
51
52
56
58
71
67
82

W niedzielę, 5 czerwca, mecze przedostatniej
kolejki:
- godz. 11.00 - KS Hanulin - LZS Doruchów;
- godz.11.00 - LZS Czajków - Olimpia Brzeziny.
Zapraszamy kibiców!

LOT NR 3: 30 hodowców 1406 gołębi. Najszybciej przyleciał gołąb D. Panfila. W czołówce gołębie należące do: K.
Konarskiego, T. Dziewińskiego,
G. Hyrzy.

Klasyfikacja „typowanych 7”
- po trzech lotach:
1. G. Hyrza, 2. D. Panfil, 3. J.
Drabent, 4. T. Dziewiński, 5. J.
Gorzałka, 6. S. Orzeszyna, 7. r.
i Sz. Łukianowski, 8. E. Kieł-

basa, 9. M. Marciniak, 10. A. i T.
Kałuża.

Klasyfikacja „najlepszych 10”
- po trzech lotach:
1. T. Dziewiński, 2. G. Hyrza,
3. J. Drabent, 4. D. Panfil, 5.
E. i J. Działak, 6. r. Krysiak, 7.
K. Konarski, 8. M. Marciniak,
9. Piotr i Paweł Łopata, 10.W.
Kempa.
K.J.
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Kochanej Żonie, Mamie i Babci

Anieli Król

1.06.2016

Ach, co to był za ślub!
fot. FOTOGOLD Marek Jastrzębski, tel. 600 837 784

najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin.
Osiemdziesiąty rok rozpoczęty, zacny wiek już osią gnięty.
Dorosłe dzieci, urocze wnuczęta, to do długiego życia zachęta.
Bawić prawnuki, wypoczywać, w wyjątkowych miejscach bywać.
Aby sił nie brakowało, życzymy Ci zdrowia,
Kochana Żono i Mamo

Anita i Michał
mąż Zdzisław
oraz córki
Małgorzata i Beata
z rodzinami

Miło nam poinformować, że 23 kwietnia 2016 w kościele pw. św. Barbary w BobrowJeśli chciałbyś, aby i Twoje
nikach na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
zdjęcie ślubne ukazało się na
łamach „CzO”, przynieś lub
Anita Dziuba i Michał Grzelak
przyślij swoją ślubną fotografię
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje.
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja Zapraszamy!

U MARYI W „LEŚNEJ CISZY”
Maj w tradycji chrześcijańskiej uważany jest za miesiąc maryjny. Nabożeństwa majowe odprawiane są w kościołach, ale wierni chętnie modlą się też
przy kapliczkach i figurach. Na ostrzeszowskiej ziemi również nie brakuje
miejsc, gdzie po codziennym trudzie
przychodzą okoliczni mieszkańcy, by
pomodlić się do Maryi. Jednym z nich
jest kapliczka z wizerunkiem Maryi
w „leśnej ciszy”. Trafić tu niełatwo,
trzeba, jadąc z Ostrzeszowa w kierunku
Grabowa, na Pustkowiu skręcić z głównej drogi w lewo, by po chwili znaleźć
się w otoczeniu leśnych drzew. Wsłuchując się w śpiew ptaków i wpatrując

w błękitne niebo, można poczuć się jak
w raju.
To szczególne miejsce przed sześćdziesięcioma laty wypatrzył p. Marian
Wichnowski, dziś emerytowany inspektor oświaty. Zauroczony pięknem przyrody postanowił umieścić na wysokiej sośnie niedużą kapliczkę z wizerunkiem Maryi, co z pomocą przyjaciół udało się zrealizować. Mijały lata
i choć zdarzało się, że wizerunek Matki
Bożej w tym czasie znikał, jakoś szybko
wracał do „leśnej ciszy”. Dwukrotnie
też wiatr przewracał drzewa, do których była przytwierdzona kapliczka, ale
figurce nic się nie stało. Może dlatego,

1 czerwca - Dzień Dziecka
Choć za oknem jest burzowo
I niemrawo słonko świeci,
To i tak wesołe święto
Mają dzisiaj wszystkie dzieci.

że Maryja chce tam być, bo przychodzą
tu wierni, by Matce powierzyć swoje troski i radości?
Przez lata też miejscem tym opiekowali się dobrzy ludzie, na przykład
p. Halina Połomska, dbając o wygląd
kapliczki, zachęcając do wspólnych
modlitw. Jedno z ostatnich takich modlitewnych spotkań, które odbyło się 22
maja, zgromadziło czterdzieści osób.
Dobrze, że wciąż są takie miejsca,
jak to w „leśnej ciszy”. Niechaj mieszkająca tu Maryja ma w opiece i las, i ptaki,
i nas, ludzi...
W.J.

Idzie mama, tata, dziadek,
Babcia z ciocią, wujek Olek,
Każdy z sobą prezent niesie;
Miło jest dziś w każdej szkole.
My do życzeń dołączamy,
By się śmiały Wasze buzie,
żeby powód do radości
Miały dzieci małe, duże...

Pelargonie w dziupli
kasztana

Kochanej Babci

Teresie Golus
60.

z okazji
urodzin
z serca płynące życzenia
zdrowia, wszelkiej
pomyślności i wielu łask
Bożych na długie lata życia
składają wnukowie
Kacper Ruszkiewicz, Julia,
Kamil i Marcel Piotrowscy
z rodzicami

Dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną. Jean Cocteau

Aleksandra - córeczka państwa
Beaty i Pawła Paprockich z Kobylej
Góry, ur. 21.05.2016r., waga 3950g
Lena - córeczka państwa Moniki
i Leszka Dukiewiczów z Kobylej Góry,
ur. 24.05.2016r., waga 3360g
Kubuś - synek państwa Ireny
i Kamila Grzegorków z Michałowa, ur.
24.05.2016r., waga 3700g

Szczęśliwym
l
Rodzicom
d
gratulujemy,
l
a wszystkim
k kochanym
k h
dzieciątkom
d
k życzymy zdrowia,
d
miłości
ł
i szczęścia na całe długie życie!

Niedaleko figury Maryi, przy ul.
Kościuszki w Ostrzeszowie rośnie stary
kasztan. W jego spróchniałym już pniu
- dziupla na przestrzał, kwitną… czerwone pelargonie. Ktoś najwidoczniej
posadził tu te kwiatki - być może na
cześć Maryi - i dobrze się mają w objęciach tego starego drzewa.

