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KRADZIONYM BMW NA PODBÓJ POWIATU

fot. Marek Radziszewski
Ułańską fantazją, a raczej wyjątkową głupotą wykazał się 28-letni
mieszkaniec Rojowa.
Mężczyzna postanowił dobrze się
zabawić i w Kobylej Górze ukradł
samochód marki BMW, a potem ruszył
nim na podbój Ostrzeszowa i okolic...
„Beemka” została skradziona 25
czerwca na ul. Wojska Polskiego
w Kobylej Górze.
Mieszkaniec Rojowa wpadł na
dość oryginalny pomysł, aby etykietą
od płynu do spryskiwaczy zasłonić
naklejkę na przedniej szybie auta. To
samo zrobił z tylną tablicą rejestracyjną. Na przedniej tablicy umieścił zaś
„rejestrację” pochodzącą od jakiegoś
francuskiego auta. Tak „zabezpieczony
i zakamuflowany” wyruszył na podbój
Ostrzeszowa i okolic...
Złodziej nie nacieszył się jednak
autem zbyt długo. Najpierw okazało
się, że brakuje w nim paliwa... 28-latek
musiał więc udać się na stację benzynową - zatankował i odjechał, oczywiście nie płacąc za benzynę. Po jakimś

fot. Marek Radziszewski
czasie skradzione auto zaczęło się
psuć i w Wysocku Małym odmówiło
posłuszeństwa. Mężczyzna postanowił więc się go pozbyć i zostawił BMW
przed jedną z posesji.
Tego dnia - w sobotę (25 czerwca)
na ME był mecz Polska - Szwajcaria.
28-latek z Rojowa jest najprawdopodobniej wiernym kibicem naszej reprezentacji - w aucie, które ukradł, a później porzucił, zostawił biało-czerwony
szalik kibica.
W końcu porywacz auta „wpadł”,
ale z zupełnie innego powodu - 29
czerwca policjanci zatrzymali go
w związku z kradzieżą roweru, której
dokonał. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się również, że ukradł
samochód.
BMW, choć na zgorzeleckich tablicach rejestracyjnych, należało do
25-letniego mieszkańca Ostrzeszowa.
Właściciel oszacował jego wartość na
6000 złotych, na szczęście odzyskał
swoje auto.
A. Ł.

NOWI KSIĘŻA W PARAFIACH

- czytaj str. 24.

OSTRZESZOWIANIN WŚRÓD STU
NAJBOGATSZYCH POLAKÓW

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS lub niespodzianka!
MECHANIKA POJAZDOWA
MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY, FELGI - NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE - SPRZEDAŻ, WYMIANA GRATIS
PRZEWOZY AUTOKAROWE

Kurs dla kierowców - przewóz rzeczy
i osób - 16 lipca
,
iejCsJcA
55 m
T YZA

SERWIS
KLIMATYZACJI
Ostrzeszów, ul. Powst. Wlkp. 37A
tel. 609 502 843; 62/ 732-00-98

MOTOR-OIL
sp. z o.o.
Hurtowa sprzedaż paliw
płynnych

AT
KLIM

Tomasz Wójcik

W ostatnim, 26. numerze tygodnika
„Wprost”, z 27 czerwca 2016 r. opublikowany został najnowszy ranking stu
najbogatszych Polaków. Listę otwiera
rodzeństwo Dominika i Sebastian Kulczyk, którzy znaczącą część fortuny,
wycenionej na 16,5 mld zł, zawdzięczają zmarłemu niedawno ojcu, Janowi
Kulczykowi.

L - nauka jazdy
kat. A, B, C, D, E

Z dostawą do Klienta
Szybko, Pewnie, Solidnie
tel. 504 124 604; 660 948 072

Dla nas jednak najważniejszy jest
fakt, że w tym doborowym towarzystwie, na 75. miejscu znalazł się
ostrzeszowski biznesmen MARIAN
DEJNEKA, z niebagatelną sumą 368
mln zł.
Wyliczając biznesowe osiągnięcia
właściciela TRASKO INWEST redaktorzy „Wprost” piszą m.in.:

To jeden z największych w kraju producentów hal stalowych i innych obiektów w sektorze budownictwa ogólnego
i przemysłowego. Wybudował hale dla
Audi, Mercedesa i Forda. Buduje nie
tylko w Polsce, ale też za naszą wschodnią granicą - u Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.
Dokończenie na str. 2.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

OSTRZESZOWIANIN WĝRÓD STU
NAJBOGATSZYCH POLAKÓW
DokoĔczenie ze str. 1.
Hale stalowe są adaptowane pod
zakáady produkcyjne oraz centra handlowe i logistyczne. Poza budownictwem
przemysáowym Dejneka poszedá teĪ
w deweloperkĊ, stawiając dwa osiedla
mieszkaniowe - w Poznaniu i we Wrocáawiu. Jego biznes przynosi 765 mln zá
przychodów rocznie.
O skomentowanie tego wyróĪnienia
przez „Wprost” i o receptĊ na znalezienie
siĊ na takiej liĞcie poprosiáem samego
zainteresowanego, Mariana DejnekĊ.
- Trzeba pracowaü, zorganizowaü
przedsiĊbiorstwa, dobrze zarządzaü,
szukaü rynków zbytu, kontrahentów…
Wówczas majątek bĊdzie przyrastaü. Informacje, które znalazáy siĊ we „Wprost”,
są trochĊ nieaktualne, bo rzeczywiĞcie
budujemy na Ukrainie, Biaáorusi, Rosji,
ale nasze obiekty stoją w dziesiĊciu krajach. Prócz wspomnianych są to: Chor-

wacja, WĊgry, Emiraty Arabskie, Niemcy,
Czechy, Sáowacja, Litwa… WybudowaliĞmy ciekawe obiekty zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Przykáadem moĪe byü
budynek ostrzeszowskiej galerii, jeden
z áadniejszych obiektów. W Rosji w ciągu

ğp. Eugeniusza
geniusza Ma
Matysika
skâada
īona z synami
Dziċkujemy za intencje mszalne, komunie
ğwiċte, kwiaty oraz uczestnictwo w naboīeĕstwie
pogrzebowym. Szczególne podziċkowania skâadamy
krewnym, przyjacioâom, sĆsiadom, znajomym,
zarzĆdowi Àrmy Multiserwis z oddziaâu
w Ostrzeszowie, wspóâpracownikom z DĆbrowy
Górniczej, wâağcicielom, kierownictwu i delegacji
Àrmy Akces w Mianowicach oraz wszystkim, którzy
byli z nami w tej trudnej chwili.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamiċci īywych”

STUDNIE

Wszystkim, którzy wziċli udziaâ w uroczystoğciach
pogrzebowych

GâČBINOWE

PODZIĊKOWANIE
PODZIĊ

Mieszkaĕcy i Pracown
Pracownicy Domu Pomocy Spoâecznej
w Kobylej Górze oraz S
Stowarzyszenie „TACY SAMI”
skâadajĆ serdeczne podziċ
podziċkowanie wszystkim darczyĕcom
za wsparcie i pomoc w zorg
zorganizowaniu „Spotkania Rodzin
iP
j ióâ” w dniu 25.06.2016r.,
Przyjacióâ”
Maâgorzata Dâubak
Dyrektor
Domu Pomocy Spoâecznej
w Kobylej Górze

Gabinet Masaēu
Ewa Waiss

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

ğp.
p Ireny Jani
Janik
serdeczne podziċkowania

tel. 505 325 777

skâada
mĆī Bolesâaw oraz córki Katarzyna i Aneta
z rodzinami

ZAKRES USâUG

Masaē: leczniczy, relaksacyjny,
M
karku, brzucha, gorðcymi
kamieniami

Dziċkujemy wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i īal oraz okazali wiele
duchowego wsparcia, wspóâczucia i īyczliwoğci.
Podziċkowania te kierujemy w sposób szczególny
do krewnych, sĆsiadów, przyjacióâ, znajomych oraz
wszystkich delegacji.
Wasza obecnoğý, modlitwa, liczne intencje mszalne, zâoīone
wieĕce i kwiaty sĆ wyrazem pamiċci i serdecznoğci, jakĆ
darzyliğcie naszĆ ukochanĆ īonċ, mamusiċ, babciċ.

Ostrzeszów, ul. PowstaĔców Wlkp. 15a; tel. 605 116 663
e-mail: ewawaiss@o2.pl; www.facebook.com/GabinetMasazuEwaWaiss

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

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

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00
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APTEKA KWIATOWA

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

jabãkowych
jabãkowo - aroniowych
jabãkowo
- marchwiowych
pomidorowych

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

Mikstat
ul. Krakowska 4

6.07.2016

Z gâċbi serca pâynĆce podziċkowania wszystkim, którzy
swĆ īyczliwoğciĆ, szczerym wspóâczuciem i modlitwĆ
wspierali nas po ğmierci kochanego Mċīa i Taty

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ostrzeszowie
zaprasza rodziców do udziaáu w wakacyjnym cyklu warsztatów:
„KSZTAàTOWANIE UMIEJĉTNOĝCI WYCHOWAWCZYCH”.
Celem warsztatów jest wsparcie rodziców w budowaniu dobrych relacji
z dzieümi i rozwijanie umiejĊtnoĞci wychowawczych.
Warsztaty obejmują cztery trzygodzinne (16.00-19.00) spotkania w sierpniu 2016r. - raz w tygodniu.
Pierwsze spotkanie: 1 sierpnia 2016r. (poniedziaáek) - 16.00-19.00
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie, ul.
gen. Sikorskiego 19.
Osoby prowadzące: psycholog/psychoterapeuta Arleta Zysko-Lar
Osoby zainteresowane udziaáem prosimy o zgáoszenie siĊ: telefonicznie - 62 732-03-67, lub na adres mailowy: ppp_ostrzeszow@op.pl do dnia
22 lipca 2016 r.
Serdecznie zapraszamy

„Odrobina
i dobr
dobra okazana drugiemu czâowiekowi
ca miâoğý do ludzkoğci”
lepsza jest niī caâa
R.Dehmel

Iwona Pilarska
Prezes
Stowarzyszenia „TACY SAMI”
w Kobylej Górze

trzech lat wybudowaliĞmy dla pewnego inwestora na jednym placu budowy 400 tys.
m2 obiektów pod dachem.
Nasza ¿rma od wielu lat znajduje siĊ
wĞród 500 najwiĊkszych polskich ¿rm. I to
jest nasz sukces. Moim zaĞ sukcesem
jest, Īe znalazáem w Trasko takich ludzi,
którzy potra¿ą przedsiĊbiorstwo rozwijaü.
Sam bym tego nie osiągnąá - ¿rma to
kadra, gdy kadra jest dobra, wtedy ¿rma
siĊ rozwija.
DziĊkujĊ zaáodze Trasko, Īe potra¿liĞmy osiągnąü taki sukces, to jest zasáuga
wszystkich naszych pracowników.
Prezesowi M. Dejnece i jego zaáodze
gratulujemy tak spektakularnych osiągniĊü.
K.J.

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„W Rynku” od 4.07 do 10.07, tel. 730-04-72
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 11.07 do 17.07, tel. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

6.07.2015
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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.

Jedna osoba tra¿áa do
szpitala po wypadku, do jakiego doszáo rano, 30 czerwca,
w okolicy MyĞlniewa.
Sprawcą zdarzenia
byá kierowca volkswagena t5 (25-letni mieszkaniec gm. Kobyla
Góra). MĊĪczyzna nie
ustąpiá pierwszeĔstwa
i zderzyá siĊ z prawidáowo jadącym peugeotem, którym kierowaá
70-letni mieszkaniec
gm. Kobyla Góra. 70-latek ucierpiaá w wypadku, zostaá przewieziony
do szpitala.
Policjanci zatrzymali prawo jazdy obu
mĊĪczyznom - sprawcy kolizji za raĪące

Na skrzyĪowaniu

POLICJA
Zatrzymaá pijanego
kierowcĊ
Sáowa uznania naleĪą siĊ 34-letniemu mieszkaĔcowi Goszczanowa,
który uniemoĪliwiá jazdĊ pijanemu
kierowcy.
Do zdarzenia doszáo 27 czerwca
w Kraszewicach.
Jazda 67-letniego mieszkaĔca KsiąĪenic, który kierowaá ¿atem 126p, od
razu zaniepokoiáa mieszkaĔca Goszczanowa. Przypuszczenia, Īe mĊĪczyzna moĪe byü pijany, potwierdziáy siĊ
- kontrola stanu trzeĨwoĞci wykazaáa
u 67-latka prawie 2 promile alkoholu.
Mieszkaniec KsiąĪenic straciá prawo
jazdy, za jazdĊ po alkoholu grozi mu do
2 lat wiĊzienia.
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Belki na drogĊ
Do tego zdarzenia doszáo 28 czerwca w Bukownicy. 36-letni mieszkaniec
Kraszewic, kierujący samochodem ciĊĪarowym z przyczepą, na której znajdowaáy siĊ drewniane belki, nie dostosowaá
prĊdkoĞci do warunków panujących na
drodze, straciá panowanie nad autem
i zjechaá na pobocze, w wyniku czego
áadunek osunąá siĊ i wypadá na drogĊ.
Kierowca zostaá ukarany mandatem.

„Zapomniaá” zapáaciü
28 czerwca w Kobylej Górze jeden
z klientów sklepu samoobsáugowego
opuĞciá market z koszykiem peánym

zakupów, „zapomniaá” jednak za
nie zapáaciü...
Patrolując ul. Sikorskiego w Kobylej
Górze, policjanci zauwaĪyli máodego
mĊĪczyznĊ, który wyszedá ze sklepu,
trzymając w rĊku koszyk wypeániony
zakupami. PoniewaĪ wydaáo im siĊ to
podejrzane, postanowili skontrolowaü
mĊĪczyznĊ. Okazaáo siĊ, Īe 19-letni
mieszkaniec woj. opolskiego ukradá
w sklepie artykuáy spoĪywcze oraz
przemysáowe warte ponad 150 záotych.
DziĊki skutecznej interwencji policjantów skradziony towar wróciá na póáki.
19-latka ukarano dwoma mandatami - za kradzieĪ i uszkodzenie koszyka
sklepowego.

Podaá faászywe dane
33-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów postanowiá kupiü sobie w jed-

STRAĒ

naruszenie przepisów w ruchu
drogowym, natomiast 70-latkowi za przewoĪenie pasaĪera

nym z ostrzeszowskich sklepów
laptopa za 3000 záotych. Kiedy
sprzedawca sporządzaá dokumentacjĊ niezbĊdną do zakupu w systemie
ratalnym, mĊĪczyzna wprowadziá go
w báąd, podając faászywe dane o swoim
zatrudnieniu. Káamstwo szybko wyszáo
na jaw.
33-latek zostaá zatrzymany przez
policjĊ.

Uderzyáa w radiowóz
O duĪym pechu moĪe mówiü
19-letnia mieszkanka pow. pleszewskiego - nastolatka doprowadziáa do
stáuczki z radiowozem.
Po poáudniu, 30 czerwca, na ul.
Sikorskiego w Ostrzeszowie, kierująca
volvo kobieta, wyjeĪdĪając z parkingu,
nie ustąpiáa pierwszeĔstwa i uderzyáa

niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

w oznakowany radiowóz policyjny marki
Skoda Fabia.
DziewczynĊ ukarano mandatem.

NietrzeĨwi na drogach
28.06., godz. 18.00, Biskupice Zab.,
25-letni mieszkaniec gm. Mikstat, ponad
1,5‰ alkoholu; kierowaá motorowerem,
28.06., godz. 18.30, Biskupice Zab.,
32-letni mieszkaniec gm. Mikstat, ponad
2‰ alkoholu; kierowaá motorowerem
pomimo sądowego zakazu,
28.06., godz. 23.30, Ostrzeszów,
ul. àąkowa, 25-letni mieszkaniec gm.
Doruchów, prawie 1‰ alkoholu; kierowaá
oplem astrą,
2.07., godz. 6.00, Palaty, 48-letni
mieszkaniec Stoku Polskiego, 1,5‰
alkoholu; kierowaá fordem,
3.07., godz. 9.00, Ostrzeszów, ul.
Lazurowa, 29-letni mieszkaniec Domanina, 1‰ alkoholu; kierowaá vw polo.
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Plamy oleju, szerszenie, maáy poĪar...
Komenda Powiatowa Policji
w Ostrzeszowie
w ramach realizowanego
autorskiego programu
prewencyjnego
pt. „Seniorzy i máodzieĪ - dwa
pokolenia, jeden cel”

ZAPRASZA
seniorów i máodzieĪ,
a takĪe chĊtnych mieszkaĔców
powiatu ostrzeszowskiego
do wziĊcia udziaáu w rajdzie
rowerowym
pt. „JeĨdzimy, bo lubimy”,
który odbĊdzie siĊ 17 lipca br.
na trasie
Grabów nad Prosną - Jelenie Grabów nad Prosną.
(Szczegóáowy regulamin
na stronie internetowej
ostrzeszowskiej komendy oraz
w KPP, pokój nr 34).
Osoby chĊtne proszone są
o dokonywanie
zgáoszeĔ telefonicznych
pod nr. tel. 531-936-236 lub 62
732-42-30 lub osobiĞcie
(sierĪ. sztab.
Magdalena HaĔdziuk)
do 10 lipca br.
IloĞü miejsc ograniczona.

KOMBAJNOWANIE

ZBÓĩ,
tel. 602 721 935

28 czerwca straĪacy zostali wezwani na ul. Sosnową w Kobylej Górze - konieczne tam byáo usuniĊcie
zwisającego nad chodnikiem i drogą konaru.
27 czerwca trzeba byáo usunąü gniazdo szerszeni
w Bledzianowie, 1 lipca - w Siedlikowie.
30 czerwca w KuĨnicy MyĞlniewskiej doszáo do
kolizji - straĪacy usunĊli pozostaáoĞci po niej, w tym
powstaáe plamy oleju. DzieĔ póĨniej plamĊ oleju zlikwidowano takĪe w Grabowie, na ul. Konstytucji 3 Maja.
2 lipca straĪaków wezwano do poĪaru nieuĪytkowanej powierzchni rolniczej w KsiąĪenicach. OgieĔ
byá na tyle maáy (3m2), Īe osoby postronne zdąĪyáy
go ugasiü jeszcze przed przybyciem straĪy.
StraĪaków poproszono takĪe o zabezpieczanie
Dni Kobylej Góry (2 i 3 lipca).

Podziċkowanie
Serdecznie dziċkujċ Panom Policjantom, którzy
20 czerwca, ok. godz. 10.00 podjċli dziaâania
ratownicze w zwiĆzku z moim wypadkiem na
ul. Piastowskiej. Ich akcja przyczyniâa siċ do
uratowania mojego īycia, dziċki nim odzyskaâem
przytomnoğý.
Postawa Panów Policjantów ğwiadczy o wielkim
sercu i profesjonalizmie.
Z wyrazami szacunku
Maciej Baraĕski

Pielgrzymka
Chorwacja - Medjugorje
Budapeszt - Ludbreg - Zagrzeb - Plitwice - Medjugorje
- Mostar - Dubrovnik - Makarska - Spilt - Trogir

2 - 9 sierpnia 2016r.
Koszt: 1.000 zĄ + 200 euro
TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

5-DNIOWA
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA
DO CZÚSTOCHOWY, KRAKOWA, ZAKOPANEGO,
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, WADOWIC

22 - 26 sierpnia 2016r.
Koszt: 500 zĄ
693 635 565

Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

PoĪar na tartaku
30 czerwca, tuĪ przed póánocą, na komendĊ wpáynĊáo zawiadomienie
o poĪarze na tartaku w Kozáach. PoniewaĪ nie znano szczegóáów, do poĪaru
zadysponowano 4 zastĊpy (19 ratowników). Na miejscu okazaáo siĊ, Īe pali siĊ
zbiornik na trociny. Do ugaszenia poĪaru wystarczyáy 2 prądy wody.
Straty oszacowano na 500 zá, dziaáania straĪaków trwaáy 1,5 godziny. Przyczyną poĪaru byáo nieumyĞlne zaprószenie ognia.

4

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

red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

SàODKO-KWAĝNE
ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Na 21. sesji Rady Gminy Kobyla Góra
wójt Wiesław Berski otrzymał absolutorium. Głosowali za nim wszyscy uczestniczący w obradach radni. Trudno jednak
mówić o słodkim smaku sukcesu, bo

niejako przy okazji przyszło wysłuchać
wójtowi sporo cierpkich słów.
Sprawozdanie z wykonania budżetu
w 2015 r. przedstawiła skarbnik gminy. Po
wielokrotnych poprawkach i zmianach, na

XIII Sesja w Grabowie

ABSOLUTORIUM, PROGRAM
500+ I BàĄDZĄCA STRAĩ
ABSOLUTORYJNA OCZYWISTOŚĆ
Sesje absolutoryjne, czyli rozliczające burmistrzów (wójtów) z wykonania
budżetu, rzadko kończą się odrzuceniem
wniosku o udzielenie absolutorium. Zdarza
się czasem, że opozycja szuka trochę dziur
w całym, ale jeśli nawet zagłosuje przeciw, to
i tak jest w mniejszości. W przypadku Rady
Miejskiej Grabowa nawet to nie wchodziło
w rachubę, gdyż cała piętnastka radnych
głosowała za udzieleniem absolutorium.
Nie mogło być inaczej, skoro zarówno
komisja rewizyjna, jak i Regionalna Izba
Obrachunkowa w Poznaniu wydały w tej
sprawie pozytywną opinię.
Z trwającej ponad godzinę celebracji
budżetowych liczb przytoczę kilka, dających
ogólny pogląd w sprawie budżetu:
- Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu
roku, przewidywał realizację dochodów
w wysokości 23.241.324,13 zł. Wykonano
je w kwocie 23.350.023,61zł, tj. 100,47%.
- Z kolei budżet, po dokonanych
zmianach, po stronie wydatków wyniósł
25.517.408,98 zł, został zaś zrealizowany
w kwocie 24.249.659,91 zł (w 95,03% planu).
- Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2015
r. wynosiło 7.101.212 zł.
- Gmina dokonała spłat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 681.360 zł.

PODJĘCIE UCHWAŁ
Podczas sesji radni podjęli dziewięć
uchwał. Znaczna ich część dotyczyła przyznania medali osobom, które w sposób
szczególny zasłużyły się dla Grabowa.
I tak:
- tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną” nadano: Zygmuntowi
Geppertowi oraz Józefowi Ludwiczakowi

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

- tytuł „Honorowy Obywatel Miasta
i Gminy Grabów nad Prosną” otrzymali księża Franciszek Cegiełka i Czesław Kędzior.
Oprócz tego radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.

WRĘCZENIE WYRÓŻNIEŃ
UCZNIOM
Stało się już tradycją, że podczas
czerwcowych sesji wręcza się w Grabowie
wyróżnienia dla uczniów, którzy osiągają
doskonałe wyniki w nauce i reprezentują
swoją szkołę w konkursach wojewódzkich
i powiatowych. Gratulacje, dyplomy i wyróżnienia otrzymali nie tylko uczniowie,
podziękowania trafiły także do ich rodziców
i nauczycieli.
Wyróżnienia otrzymali:
- Weronika Tomiak - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego;
opiekun - p. Jolanta Machaj,
- Aleksandra Niełacna - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego;
opiekun - p. Elżbieta Haręża,
- Krystian Żuberek - laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego; opiekun - p. Rafał Niełacny,
- Julia Krupa - zdobywczyni I miejsca
w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego i Angielskiego; opiekunowie,
p. Katarzyna Niełacna i Magdalena Szkudlorek-Szymczak

O STRAŻAKACH, PROGRAMIE
500+ I ZBIORNIKU WODNYM
W INTERPELACJACH
Rozpoczął Jacek Gładysz. 27 maja palił
się dom w Skrzynkach. Radny pytał, dlaczego OSP Grabów nie mogła tam trafić.

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

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

w decyzjach dotyczących oświetlania i nie
zawsze właściwą współpracę między wójtem a radnymi.
- Radni są po to, by wiedzieć, co należy
robić, wójt po to, by wiedzieć, czy to się da
zrobić - mówił, dając do zrozumienia, że
tutaj nie zawsze tak jest.
W obronie wójta wystąpił radny P.
Miszkieło.
- Dyskutujmy merytorycznie nad
wykonaniem budżetu, a nie nad tym, co
kto gdzieś, kiedyś powiedział - nawoływał
radny.
Jednakże najbardziej bolesny cios
otrzymał wójt od przewodniczącego Rady.
Według Andrzeja Jakóbczaka zbędne było
powołanie zastępcy. - Co się stało, czy nagle
przybyło obowiązków? - zastanawiał się
przewodniczący. Dodał też, że poprzedni
wójt nie miał zastępcy, a zewnętrznych
środków pozyskał więcej. Przewodniczący
przyznał, że pełniący funkcję zastępcy Grzegorz Kryjom jest niezwykle kompetentnym
i pracowitym urzędnikiem.
- Zastępca pracuje, a co robi pan wójt?
- pytał Jakóbczak.
- Wójt może wówczas reprezentować
gminę na zewnątrz, jechać do Poznania
i załatwiać wiele ważnych dla nas spraw
- pospieszył z odpowiedzią radny Miszkieło. - Niepotrzebnie takie emocje i takie
poważne rzeczy są wyciągane.
Emocje może rzeczywiście były zbyt
duże, skoro i tak za chwilę Rada jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium.
Już po tym fakcie Wiesław Berski tłumaczył, że nie pora rozliczać go z wybor-

czych obietnic, skoro dopiero minął rok
jego rządów. Bronił też decyzji o powołaniu
zastępcy, chwaląc jego zaangażowanie
i kompetencje, choć tego akurat nikt
z radnych nie podważał. Dziękował również pracownikom urzędu i instytucjom,
z którymi gmina współpracuje, a na końcu
podziękował także radnym za udzielenie
mu absolutorium.

- Czy strażacy aż tak nie znają topografii
gminy? A może droga była nieprzejezdna? pytał burmistrza.
Grażyna Jaszczyk zadała pytanie kierownikowi MGOPS-u w Grabowie. Chciała
się dowiedzieć, ile wniosków z programu
500+ wpłynęło do ośrodka i jak wygląda
wypłata świadczeń.
Zdaniem Kazimierza Kaźmierczaka,
w Bobrownikach aż prosi się o wybudowanie zbiornika wodnego. Temat ten już nieraz
poruszany był na sesji. Radny postulował,
aby w przyszłorocznym budżecie uwzględnić na to środki, nawet jeśli trzeba byłoby
zrezygnować z innych inwestycji.
- Znowu mamy upalne lato. Od godziny
18.00 do 23.00 woda w Bobrownikach praktycznie nie leci - mówił podczas wystąpienia.

ale całego powiatu. Było to po prostu błędne
zadysponowanie służb do akcji. Dotyczyło to
nie tylko Grabowa, ale także OSP Marszałki
i OSP Kraszewice. Stamtąd musieliśmy wrócić

marszałka w celu sprawdzenia, czy zachodzi
koordynacja (robi się tak w przypadkach
gdy jeden z rodziców pracuje za granicą).
Ogółem w gminie Grabów programem

do Palat i jechać przez Jaźwiny, bo od strony
wsi droga do tego miejsca była nieprzejezdna,
wylądowalibyśmy w polu.
Pani Grażyna Jankowska, kierownik
MGOPS w Grabowie, wyjaśniła, że wszystkie
wnioski dotyczące programu 500+ rozpatrywane są na bieżąco. MGOPS otrzymał
już 636 wniosków, z tego 556 zostało rozpatrzonych, a 64 zostały przekazane do

500+ zostanie objętych ok. 1050 dzieci.
Świadczenia są już wypłacane.
Burmistrz Z. Cegła, odpowiadając
na interpelację radnego Kaźmierczaka,
wyraził nadzieję, że w przyszłorocznym
budżecie znajdą się pieniądze na zbiornik
w Bobrownikach.
A. Ławicka

NIŻSZE OPŁATY ZA ŚMIECI
W drugiej części obrad radni podjęli
kilka uchwał. Niewątpliwie najważniejszą
dla społeczeństwa jest zmiana uchwały
dotyczącej opłat za odpady komunalne.
Tym bardziej jest to istotne, że opłaty będą
zdecydowanie niższe, choć nadal odpady
odbierać będzie firma EKO-Region. W nowym „rozdaniu”, które obowiązywać zacznie
od 1 października br., stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
będą następujące:
- gospodarstwo 1-osobowe - 9 zł
(obecnie 15 zł)
- gospodarstwo2-4-osobowe - 22 zł
(obecnie 32 zł)
- gospodarstwo 5-osobowe i większe - 32 zł (obecnie 40 zł)
Trzeba przyznać, że różnica jest znacząca.
Na koniec radni znów zajęli się finansami, dokonując zmian w tegorocznym
budżecie. Po ich uwzględnieniu dochody wynoszą 21.364.637 zł, a wydatki
22.176.161 zł.
K. Juszczak

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE
Radnemu Gładyszowi odpowiedział
komendant OSP w Grabowie.
- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że pożar wybuchł w domu o numerze 21. Jak się później
okazało, była to błędna informacja, nie 21,
a 121. Dopiero jak udaliśmy się na miejsce,
otrzymaliśmy wiadomość, że to nie tam. To
nie jest kwestia tego, że strażacy nie znają
terenu, bo znają, i to nie tylko naszej gminy,
Tekst páatny

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

6.07.2016
17.11.2010

koniec 2015 r. budżet po stronie dochodów wynosił 21.453.711 zł. wykonano
go w 98,05%. Z kolei wydatki ostatecznie
uchwalono w wysokości 20.963.811 zł,
co zrealizowano w 97,79%. Stan zadłużenia gminy był na poziomie 6.689.354 zł.
Warto jednak podkreślić, że od dwóch
lat władze gminy nie zaciągnęły żadnych
pożyczek czy kredytów. Wykonano przy
tym inwestycje na kwotę 3.668.506 zł. Niemal połowa tej sumy poszła na przebudowę
przedszkola w Mąkoszycach wraz z dobudową żłobka. Przy różnych inwestycjach
można było liczyć na dofinansowanie, które
łącznie wyniosło 1.825.168 zł. Największa
część budżetu (38%) przypadła na oświatę, mimo to 2.882.000 zł gmina musiała
dołożyć na sprawy oświatowe z własnych
środków.
Przewodniczący komisji rewizyjnej
- Kazimierz Kruszyna - dokonał analizy budżetu, skupiając się na podatkach - trochę
poprawiła się ich ściągalność, choć i tak
285.000 zł wyniosła suma niedoboru podatkowego od osób fizycznych. W konkluzji
radny stwierdził, że opinia RIO w kwestii
absolutorium jest pozytywna.
Nastał czas dyskusji. Dobre wykonanie
budżetu chwalił Paweł Miszkieło. Przewodnicząca komisji budżetowej - Jolanta Mamczak - potwierdziła, że wszyscy
członkowie tej komisji pozytywnie ocenili
ubiegłoroczny budżet, zaś, zdaniem radnego Henryka Kwiatkowskiego, gorzej było
z realizacją inwestycji. Znacznie więcej
mankamentów znalazł Andrzej Adamski.
Wymienił tu niedobory w oświacie, błędy

PAN ZBIGNIEW RADZI
Dwustronna listwa tnąca

W dzisiejszym wydaniu chciaábym
przybliĪyü PaĔstwu AKUMULATOROWE NOĩYCE NA WYSIĉGNIKU STIHL.
Nowe, mocne noĪyce do Īywopáotów na wysiĊgniku, teraz
z napĊdem akumulatorowym.
HLA 65 przekonują duĪą ergonomią i doskonaáym wywaĪeniem.
Nawet w przypadku wiĊkszych obciąĪeĔ iloĞü obrotów pozostaje staáa. Na
potrzeby transportu moĪna je záoĪyü
do dáugoĞci 125cm. Idealna regulacja
do prac w pionie i ponad gáową, nadają siĊ do przycinania bardzo wysokich
i szerokich Īywopáotów. DuĪy
uĪy zasiĊg
noĪyc pozwala na przycinanie
anie Īywopáotów znajdujących siĊ za murem
lub inną przeszkodą.
Fabrycznie akumulatorowe
latorowe
noĪyce do Īywopáotu HLA 65
wyposaĪone są w:

System szybkiej regulacji
ulacji
Listwa tnąca moĪe byüü stopniowo regulowana w dwóch
ch kierunkach w zakresie roboczym
czym
od -45° do 70°. Na potrzeby
by
transportu listwĊ moĪna záoĪyü równolegle do wysiĊgninika i zablokowaü.

Akumulatorowe noĪyce do Īywopáotów STIHL na wysiĊgniku wyposaĪone są w dwustronną, szlifowaną
diamentowo listwĊ tnącą o duĪych
odstĊpach pomiĊdzy zĊbami, dla
perfekcyjnych rezultatów ciĊcia.

Osáona
Osáona chroni koĔcówkĊ listwy
tnącej noĪyc do Īywopáotów przed
zuĪyciem podczas prac w niewielkiej
odlegáoĞci od podáoĪa czy muru.

Osáona listwy tnącej
W celu ochrony listwy tnącej podczas transportu oraz przechowywania
warto zaopatrzyü siĊ w osáonĊ listwy
tnącej, wykonaną z tworzywa.

Silnik elektryczny STIHL
(EC)
Sterowany elektronicznie, bezSterow
szczotkow silnik elektryczny (EC)
szczotkowy
STIHL charakteryzuje
cha
siĊ wysoką
wydajnoĞcią energetyczną i niemalĪe
wydajnoĞc
nie ulega mechanicznemu zuĪyciu.
DziĊki duĪ
duĪej skutecznoĞci wydajnoĞü
akumulatora jest przetwarzana na
akumulato
imponującą wydajnoĞü roboczą.
imponu
Elektroniczny sterownik
nieustannie kontroluje
pracĊ silnika, rozpoznaje
zmiany obciąĪenia pod-

czas pracy i zapewnia optymalny
poziom obrotów.
WyposaĪeniem dodatkowym jest:
àadowarka
STIHL oferuje trzy áadowarki:
standardową AL 100 i szybkie: AL
300 i AL 500. Wyjątkowo wydajna áadowarka AL 500 przeznaczona jest do
áadowania mocnych akumulatorów AP
115, AP 180 i AR 900, ale moĪna jej
uĪyü do áadowania pozostaáych akumulatorów.
Akumulator AP 100
Lekki i wydajny akumulator litowo-jonowy o mocy 36 V i energii 76
Wh. Czas pracy zaleĪny od typu urządzenia. Ze wskaĨnikiem stanu pracy
(LED). Kompatybilny z áadowarkami
AL 100, AL 300 oraz AL 500.
Akumulator AP 160
Lekki i wydajny akumulator litowo-jonowy o napiĊciu 36 V i energii
160 Wh. Czas pracy akumulatora
zaleĪy od typu eksploatowanego
urządzenia. Ze wskaĨnikiem áadowania(LED). Kompatybilny z áadowarkami z AL 100 i AL 300.
Akumulator AP 200
Lekki i wydajny akumulator litowo
-jonowy o mocy 36 V i energii 151
Wh. Czas pracy zaleĪny od typu urządzenia. Ze wskaĨnikiem stanu pracy
(LED). Kompatybilny z áadowarkami
AL 100, AL 300 oraz AL 500.

W przypadku pytaĔ lub wątpliwoĞci proszĊ o kontakt telelefoniczny: Przedborów 31, tel. 62 731-94-58;
62 730-60-54; 606 662 541 lub Ostrzeszów, ul. Brzozowa, tel. 62 586 09 68
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EWA PODBIJA INTERNET BACHEM
Spory sukces muzyczny
odniosła młoda ostrzeszowska gitarzystka Ewa Owczarek. Nagrany przez nią na
gitarze basowej utwór J.S.
Bacha „Suite No. 5” w ciągu
kilku dni facebookowej prezentacji osiągnął blisko 200
tysięcy wyświetleń! To znaczy, że dzięki Internetowi tyle
osób choć przez chwilę słuchało i oglądało ten teledysk.
Tego dotąd nie dokonał żaden
ostrzeszowski zespół, żaden
nasz artysta.
Ewa przed kilku laty ukończyła ZS nr 2 w Ostrzeszowie,
gdzie występowała w zespole
THE FOOMIX. Ukończyła też
szkołę muzyczną Adama Fulary.
Obecnie studiuje we Wrocławiu, tak się jednak złożyło, że
zamiast muzyki wybrała kulturoznawstwo. Z muzyką jednak nie
zerwała, myśli o jej studiowaniu,
a przede wszystkim gra na gitarze basowej, i to jak!
- Jestem zafascynowana możliwością grania na basie muzyki
klasycznej - mówi Ewa. - Od paru
lat słuchałam muzyki klasycznej
i właśnie muzyka baroku najbardziej mi się spodobała. Na stu-

diach też miałam zajęcia z historii muzyki i wówczas jeszcze
bardziej przylgnęła do mnie ta
muzyka.
- Od kiedy Ewa skończyła
szkołę, widzimy się dość rzadko
- włącza się do rozmowy Adam
Fulara, znany muzyk, gitarzysta.
- Zadzwoniła do mnie,
mówiąc o swej fascynacji muzyką baroku
i zapytała, czy może
przyjechać nagrać utwór
Bacha. Trochę byłem
zaskoczony, bo dotąd
Ewa nagrywała raczej
muzykę jazzową (np.
nagrany razem z Pauliną Warszawską utwór
Nory Jones). Bardzo się
cieszę, że Ewa sama
potrafi drążyć muzykę,
szukać tego, co jej się
podoba. Dotarła do
muzyki baroku, bardzo
specyficznej,
dostojnej,
wysublimowanej,
innej niż pozostałe style
muzyczne. I zrobiła to
zupełnie samodzielnie.
Pan Adam wyjawia też,
jak doszło do prezentacji w Internecie nagrania
Ewy Owczarek.

Dziękujemy za oddane głosy

- Zawsze, gdy któryś z moich
uczniów robi coś fajnego, staram
się to promować, więc nagranie Ewy umieściłem na facebooku, a linki powklejałem na
kilka basowych forów. Teledysk
zamieścił także polski magazyn „Basista”. Tak się złożyło,

że na jednym z tych forów znalazł nagranie Ewy amerykański muzyk Adam Phillips. Ponie-

W czwartek, 30 czerwca o północy zakończyło się głosowanie na najsympatyczniejsze i najprężniejsze Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce. W plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” KGW w Bierzowie, na 80 kół zgłoszonych
do konkursu, zajęło 5. miejsce w województwie.

ków. Już przygotowuję kolejny
utwór barokowy, skomponowany przez Aleksandro Scarlattiego - będzie to Sonata nr 1.
Przed laty Zbigniew Wodecki
śpiewał „Zacznij od Bacha”,
wydaje się, że Ewa Owczarek
posłuchała tych słów i wiele
wskazuje na to, że zagrany przez
nią na gitarze utwór sławnego
kompozytora otwiera jej szerokie horyzonty.
K. Juszczak

waż to ja umieściłem to nagranie, napisał do mnie, że bardzo mu się podoba i chciałby je
zamieścić na Bass Players United - portalu, który przegląda
kilkaset tysięcy użytkowników.
W ten sposób nagranie Ewy trafiło na ten portal i w ciągu dwóch
dni blisko 200 tysięcy osób je
widziało. Jemu też to zaimponowało, więc zaprosił Ewę do dalszej współpracy. Ma tam być
kimś w rodzaju redaktora
zamieszczającego nagrania, nie tylko
swoje.
- Jest duża szansa, by
na kanwie tego nagrania powstały kolejne,
a wówczas otwiera się
możliwość
nagrania
płyty z utworami barokowymi i koncertowania na całym świecie.
Jest to bardzo realne mówi A. Fulara - z tym że
Ewa musiałaby wyspecjalizować się właśnie
w tej muzyce, nie łapiąc
wszystkich
srok
za
ogon.
- Tak właśnie zamierzam zrobić - dodaje
młoda gitarzystka - bo
o wiele więcej radości sprawia mi granie muzyki klasycznej,
odczytywanie tych nut,
uczenie się tych dźwięków, niż
jazzu, rocka czy innych gatun-
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Jest to wspaniałe osiągnięcie i sukces nie tylko dla nas, ale i dla całej gminy.
W imieniu wszystkich członkiń KGW Bierzów, jak i swoim dziękuję za oddane
głosy i uznanie, jakim zostałyśmy obdarzone przez mieszkańców wsi, gminy,
powiatu oraz sympatyków naszego stowarzyszenia.
Jesteśmy dumne i zaszczycone tym wyróżnieniem, które otrzymaliśmy
dzięki Państwa głosom. Dziękujemy.
Prezes Stowarzyszenia KGW Bierzów
Małgorzata Wawrzyniak
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Nasze wady i zalety

Mirosława Kłobuch

Konrad Kordylasiński

Teresa Mazur

pielęgniarka

uczeń

emerytka

Trudno mówić o sobie, ale myślę, że
jestem pracowitą osobą. To jest bardzo
pomocne w życiu, jest to też taka forma
poczucia, że jest się potrzebnym, że
czasem bez nas byłoby ciężko. Wydaje
mi się też, że jestem dobrą mamą i babcią. Wad mam pewnie więcej, czasami
np. jestem niecierpliwa. Nic bym jednak w sobie nie zmieniła, przynajmniej
teraz już nie. Im człowiek jest młodszy,
tym więcej chciałby w sobie zmienić,
coś poprawić, wtedy dąży się do ideału. Z czasem się do siebie przyzwyczajamy, nawet do tych swoich wad,
gdybyśmy się na siłę próbowali zmienić, to już byśmy nie byli my.
Polacy mają jedną wielką zaletę gdy jest jakieś nieszczęście, tragedia,
to naprawdę potrafią się zebrać i działać. Z drugiej strony jesteśmy niestety
dość zawistni... To wszystko oczywiście uogólnienie, nie wszyscy tacy są.

Ja mam same zalety. Czego ja
nie potrafię? Maluję, tynkuję, gram
na gitarze. Poza tym jestem dobry,
pomocny, miły, uprzejmy... i bardzo skromny. Zalety pomagają mi we
wszystkim - czego się nie tknę wychodzi dobrze. Czasami jestem
tylko trochę leniwy, walczę z tym jednak i gdy trzeba, potrafię się zebrać
i robię to, co należy. Mam silną wolę
więc jakoś daję radę. Tego lenistwa
chętnie bym się pozbył, na pewno
lepiej jest być jednak pracowitym.
Wiadomo - nie można wszystkich wrzucić do jednego worka, ale
powiem coś dobrego o młodzieży jest bardzo otwarta i kreatywna, cały
czas do przodu, ciągle chcą coś zmieniać, działać. Młodzi ludzie są bardzo zdolni, chcą, żeby ciągle się coś
działo. Wad nie mamy, a nawet jeśli, to
lepiej o nich nie mówić.

Jestem wesołą osobą, mam
zawsze dobry humor - myślę, że
dzięki temu ludzie mnie lubią. Jestem
bardzo ciekawa świata, staram się co
roku wyjeżdżać na jakąś wycieczkę.
Zbieram też widokówki - to takie moje
hobby. Myślę, że również jestem pracowita - właśnie wczoraj byłam na
jagodach, zajmuję się też wnukiem.
Wady? Może nie denerwuję się
łatwo, ale jeśli już coś mnie zdenerwuje... od razu wyzywam. Nie zamieniałabym jednak już nic w sobie,
szkoda na to czasu.
Ogólnie ludzie są różni, ale chyba
większość lubi narzekać. Generalnie
też nie jesteśmy zbyt dobrze zorganizowani - dużo można by tu mówić,
zwłaszcza o rządzących naszym
krajem.

rozm. A. Pisula
fot. K. Juszczak

Przemysław Klimek
z córeczką Mają

Magdalena Juszczak
i Julia Szlafke

pracownik banku

absolwentki gimnazjum

Jestem osobą bardzo otwartą, potrafię być wyrozumiały, ale też oczekuję od
innych jakiejś wyrozumiałości. Wydaje mi
się też, że jestem pracowity; mimo wielu
obowiązków jestem bardzo rodzinny,
zwłaszcza teraz, gdy są wakacje, staram
się spędzać dużo czasu z dziećmi.
Wady? Trzeba by sobie zrobić szybki
rachunek sumienia - człowiekowi jednak trudno siebie oceniać. Lubię sobie
pospać, żona czasami wytyka mi też
„porządek”, jaki po sobie zostawiam.
Jestem też uparty, ale to czasami można
przekuć na zaletę.
Jako społeczeństwo jesteśmy trochę
jak chorągiewki na wietrze - można o tym
mówić przez pryzmat ostatnich meczów.
Póki grają dobrze i idą do przodu, podziwiamy i się zachwycamy, gdy idzie trochę gorzej, od razu krytykujemy. Obcokrajowcom chyba też trudno się z nami
rozmawia, ponieważ jesteśmy mało tolerancyjni.

Jesteśmy bardzo otwarte, uczciwe,
towarzyskie, zawsze dopisuje nam
dobry humor, jesteśmy raczej pracowite. Nasza wada to gadatliwość, jesteśmy bardzo gadatliwe, czasami aż przesadzamy, np. na lekcjach. Czasami też
jesteśmy bezczelne i szczere do bólu
- choć szczerość to chyba akurat zaleta.
Cechuje nas też upór, ale to też można
uznać w niektórych przypadkach za
zaletę. Mamy też swoje pasje - talenty.
Magda: Ja gram na saksofonie, chodzę
do szkoły muzycznej. Julia: Ja jeżdżę
na koniach. Łączy nas natomiast karate.
Jako społeczeństwo powiedziałybyśmy, że jesteśmy dość chamscy.
Mamy też skłonność do oceniania ludzi
po wyglądzie, a nie po charakterze. Ciągle tylko krytykujemy. Zalety? Jakoś się
jeszcze dogadujemy i czasami potrafimy się do czegoś zmobilizować.
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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.

ZAPROSZENIE
do spotkania na pielgrzymkowym szlaku
JuĪ w ĞrodĊ, 6 lipca, wybiegną na Jasną GórĊ ostrzeszowscy biegacze-pątnicy. BĊdzie to szczególna, bo 20. Pielgrzymka Biegowa OSTRZESZÓW
- CZĉSTOCHOWA. Organizatorzy i uczestnicy pielgrzymki gorąco zapraszają
wszystkich chĊtnych do spotkaĔ na pielgrzymkowym szlaku.
ZAPRASZAMY
w ĞrodĊ 6 lipca, o godz. 8.00 do uczestnictwa we wspólnej mszy Ğw.
w koĞciele Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, po której o godz. 9.00 wyruszymy
na pielgrzymkowy szlak. MoĪna nam towarzyszyü takĪe na najwyĪszym
wzniesieniu Wielkopolski, przy KrzyĪu Milenijnym, gdzie bĊdziemy o godz.
10.00, oraz przy sanktuarium Ğw. Idziego w Mikorzynie, dokąd przybiegniemy
ok. godz. 12.00. Tam odprawiona zostanie Droga KrzyĪowa, do uczestnictwa
w której równieĪ zapraszamy.
NastĊpnego dnia, w czwartek, 7 lipca, ok. godz. 16.30 przybiegniemy
na Jasną GórĊ i przywitamy mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej, którzy pielgrzymką autokarową (lub w inny sposób) przybĊdą do CzĊstochowy. O godz.
18.30 zostanie odprawiona msza Ğw. z udziaáem pielgrzymek biegowych
z caáej Polski, a o godz. 21.00 weĨmiemy udziaá w Apelu Jasnogórskim.
Do zobaczenia na pielgrzymkowym szlaku.
Pielgrzymi-biegacze

Fundacja NEUCA dla Zdrowia zbada páuca
mieszkaĔców Ostrzeszowa- bezpáatna akcja badaĔ
spirometrycznych juĪ 7 lipca
W maju ruszyáa ogólnopolska akcja badaĔ spirometrycznych, mająca
na celu zbadanie kondycji páuc Polaków. Specjalnie przygotowany na tĊ
okazjĊ spirobus odwiedzi prawie 200 lokalizacji w caáym kraju, w tym takĪe
Ostrzeszów. Celem akcji jest promocja badaĔ pro¿laktycznych i szerzenie
wiedzy na temat chorób ukáadu oddechowego.
Spirobus bĊdzie stacjonowaá w Ostrzeszowie przy ulicy Rynek 14
(apteka), miĊdzy godzinami 9.00 a 15.00, przy siedzibie partnera akcji.
Udziaá w badaniu jest bezpáatny, wymagane są jednak wczeĞniejsze zapisy. MoĪna ich dokonywaü w okresie czternastu dni przed planowanym
badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywaü siĊ bĊdą badania.
Spirometria to badanie, podczas którego mierzy siĊ pojemnoĞü páuc
oraz przepáyw powietrza przez poszczególne partie ukáadu oddechowego.
Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 10 minut. Badanie sáuĪy ocenie wydolnoĞci
oddechowej czáowieka. DziĊki niemu moĪemy rozpoznaü POCHP, a takĪe
okreĞliü stopieĔ kliniczny astmy oskrzelowej.
Na miejscu obecny bĊdzie wykwali¿kowany personel medyczny, który
wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie pro¿laktyki chorób
ukáadu oddechowego.

WAKACYJNA
ZUMBA NA
BASZCIE
Trzy kolejne poniedziaáki: 4,
11 i 18 lipca Zumba bĊdzie bezpáatna.
A taĔczyü z Wami bĊdą Najlepsze Fitnesski!
Gorące rytmy, pozytywna
energia, taĔce-hulaĔce, sexy ruchy, przyjemne otoczenie, ĞwieĪe
powietrze i Najlepsze Zumbowe
Utwory z Najlepszymi Zumbowiczkami :-).
Zapraszamy!

KOBYLOGÓRSKI
OŒRODEK KULTURY,
parafia pw. œw. Miko³aja
w Parzynowie,
Oœrodek Duchowoœci
"Samotnia"
ZAPRASZA NA

Powiatowe ĝwiĊto Ludowe
Grabów nad Prosną

KONCERT

sobota, 9 lipca 2016 roku

W WYKONANIU:

Program:
14.15 Zbiórka przy pomniku na placu PowstaĔców Wielkopolskich w Grabowie.
14.30 Otwarcie, przemarsz ulicami miasta z udziaáem Orkiestr DĊtych „Don
Bosco” z Marszaáek i „FANFARES OF LVIV” ze Lwowa.
15.00 Msza Ğw. w koĞciele poklasztornym (ul. Klasztorna)
16.00 Przejazd do wsi Skrzynki
16.30 Przemówienia okolicznoĞciowe
17.15 WystĊp Orkiestry DĊtej ze Lwowa „FANFARES OF LVIV”
17.50 ZakoĔczenie
18.00 IV Festiwal Bluesowy w Delcie Rzeki Prosny, na który zaprasza Rada
Soáecka Wsi Skrzynki

Z CYKLU

"MUZYKA MIÊDZY
NIEBEM A ZIEMI¥"

ZBIGNIEWA
WODECKIEGO
9 lipca 2016 /sobota/ - godz. 20.00
WZNIESIENIE KOBYLA GÓRA
POD KRZY¯EM MILENIJNYM
W przypadku niesprzyjaj¹cej
aury - koncert odbêdzie siê
w auli Gimnazjum
w Kobylej Górze.

Ponadto grill, Īurek, ciasto i wiele innych atrakcji.
Organizatorzy:
Zarząd Wojewódzki PSL w Poznaniu, Zarząd Powiatowy PSL w Ostrzeszowie, Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Grabowie nad Prosną.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WAKACJE Z OCK

Lubisz Ğpiewaü?
Chcesz poznaü
wspaniaáego muzyka
DĪej DĪeja?
- basistĊ i wokalistĊ zespoáu BIG
CYC, który poprowadzi warsztaty
dla ¿nalistów i zasiądzie w jury
¿naáu XIV edycji konkursu wokalnego Ostrzeszowski Idol 2016.
Eliminacje otwarte:
8 lipca, godz. 17.00 (sala
klubowa OCK)
Prezentacja uczestników
konkursu: 10 lipca, godz. 17.30
(dziedziniec baszty)
Szczegóáy www.ock.ostrzeszow.pl
tel. 730-25-76

Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
Organizuje 20 lipca br. na
strzelnicy
LETNIE SPOTKANIE WĝRÓD
PRZYJACIÓà
Początek - godz. 17.00.
Koszt: 22 zá - czáonkowie koáa,
26 zá - sympatycy.
Wpáaty do 18 lipca br. w biurze
zarządu - UMiG, pok. nr 14, I piĊtro,
w godz. 12.00-14.00 - w kaĪdy poniedziaáek.
Zarząd

ZAKàADANIE
I PIELĉGNOWANIE
TRAWNIKÓW
Ƈ wycinka drzew Ƈ wykaszanie
dziaáek Ƈ usáugi ogrodnicze
tel. 669 084 885

6.07.2016
17.11.2010

Od poniedziaáku do piątku - godz. 11.00
- seanse ¿lmowe dla dzieci
(szczegóáy na a¿szach kina);
od 1 do 7 lipca „Gdzie jest DORY?”
4 VII - poniedziaáek - godz. 11.00 - ¿lm „Gdzie jest DORY?” 2D,
5 VII - wtorek - godz. 12.00 - 14.00 - warsztaty plastyczne - sala
klubowa OCK,
6 VII - Ğroda - godz. 10.00 - zabawy z gliną - Pracownia Ceramiczna
OCK - udziaá grup prosimy uzgadniaü,
- godz. 12.00 - 15.00 - zwiedzamy basztĊ (dzieci do lat 16 - wstĊp bezpáatny),
7 VII - czwartek - godz. 12.00 - 14.00 - warsztaty plastyczne - sala
klubowa OCK,
8 VII - piątek - godz. 10.00 - czerpanie papieru - warsztaty; ocaliü
od zapomnienia - ukáadamy puzzle - muzeum,
10 VII - niedziela - godz. 16.00 - przedstawienie „KOPCIUSZEK”
- Studio ART RE (dziedziniec baszty) - w razie niepogody - sala
widowiskowa OCK, wstĊp wolny,
godz. 17.30 - OSTRZESZOWSKI IDOL - przesáuchania konkursowe
o wejĞcie do póá¿naáu (dziedziniec baszty) - w razie niepogody - sala
widowiskowa OCK, wstĊp wolny,
11 VII - poniedziaáek - 9.00 - 10.30 - malowanie na asfalcie - konkursy
(teren przy „Lilijce”), w razie niepogody sala klubowa OCK,
12 VII - wtorek - godz. 12.00 - 14.00 - warsztaty plastyczne - sala
klubowa OCK.

Wszelkich informacji udziela Dziaá Merytoryczny OCK,
tel. 730-25-76, www.ock.ostrzeszow.pl
ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne, nonsensowne
i bardzo gáupie dni lipca
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 - ĝwiatowy DzieĔ Architektury
1 - DzieĔ Psa
1 - DzieĔ Jazzu
1 - ĝwiĊto Dowództwa Operacyjnego
Siá Zbrojnych
2 - ĝwiatowy DzieĔ Dziennikarza
Sportowego
2 - ĝwiĊto Matki BoĪej LicheĔskiej
(diecezja wáocáawska)
2 - MiĊdzynarodowy DzieĔ UFO

VI POWIATOWY PRZEGLĄD
ORKISTR DĉTYCH
W CZAJKOWIE
W programie:
• Msza ĞwiĊta w KoĞciele para¿alnym w Czajkowie - godz.
15.00
• Przemarsz orkiestr na stadion
sportowy - godz. 15.45
• Otwarcie przeglądu - godz.
16.00
• Koncert poáączonych orkiestr
dĊtych
• Prezentacje orkiestr
• Pokaz musztry paradnej
• Zabawa taneczna pod gwiazdami
Organizatorzy zapewniają:
• Punkty gastronomiczne
• Atrakcje dla dzieci
• Niezapomniane wraĪenia
Wystąpią:
• Gminna Orkiestra DĊta przy
OSP w Czajkowie
• Orkiestra DĊta z Kraszewic
• StraĪacka Orkiestra DĊta z Klonowej
• Para¿alna Orkiestra DĊta Don
Bosco z Marszaáek
• Miejska Orkiestra DĊta
z Ostrzeszowa

PRACE ZIEMNE
USàUGI
U
GI
HDS
• Īwir
Ī i • piasek
i
• podsypka
d k
tel. 662 223 809

3 - ĝwiĊto Niczego
4 - ĝwiĊto Hot-doga
4 - ĝwiatowy DzieĔ Mleka
4 - DzieĔ NiepodlegáoĞci USA
5 - DzieĔ àapania za Biust,
6 - ĝwiatowy DzieĔ Pocaáunku
7 - DzieĔ SpóádzielczoĞci
8 - ĝwiĊto ĩaby
8 - ĝwiatowy DzieĔ Grzania Dupska
przed Telewizorem i Komputerem
8 - ĝwiatowy DzieĔ Bezsensownych
ĝwiąt
9 - MiĊdzynarodowy Caákowicie
PrzeciĊtny DzieĔ
9 - DzieĔ Chodzenia do Pracy Inną
Drogą
11 - ĝwiatowy DzieĔ LudnoĞci
12 - ĝwiatowy DzieĔ Imprezy

Gdzie jest Dory
USA, animacja, familijny, komedia,
103 minuty.
Wtorek - 5 VII, godz. 11.00 (2D); 17.30
(3D)
ĝroda - 6 VII, godz. 11.00(3D); 17.30
(2D)
Czwartek - 7 VII, godz. 11.00 (2D);
17.30 (3D)
Piątek - 8 VII, godz. 11.00 (2D); 17.30
(3D)
Sobota - 9 VII, godz. 17.30 (3D)
Niedziela - 10 VII, godz. 15.00 (2D);
17.00 (3D)
Poniedziaáek - 11 VII, godz. 11.00 (2D)
Wtorek - 12 VII, godz. 11.00 (2D); 17.30
(3D)
ĝroda - 13 VII, godz. 11.00 (3D); 17.30
(2D)
Bilety na seanse o godz. 11.00: 12zá
(2D) i 16zá (3D)

ObecnoĞü 2
USA, horror, 134 minuty.
Wtorek - 5 VII, godz. 19.30
ĝroda - 6 VII, godz. 19.30
Czwartek - 7 VII, godz. 19.30

Lolo
Francja, komedia, 99 minut.
Piątek - 8 VII, godz. 19.30
Sobota - 9 VII, godz. 19.30
Niedziela - 10 VII, godz. 19.00
Wtorek - 12 VII, godz. 19.30
ĝroda - 13 VII, godz. 19.30
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá), norm. 16
zá (3D - 20 zá); wtorek - 12 zá (3D - 16 zá)
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl
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BARDZO CENIĉ RELACJE Z FANAMI

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

Peána energii, máoda, utalentowana i - co waĪne - szanująca publicznoĞü, mająca dla niej czas równieĪ
wtedy, gdy schodzi ze sceny, gdy
gasną Ğwiatáa rampy. Taki pozytywny
obraz pozostawiáa po sobie NATALIA
SZROEDER - jedna z gwiazd odby-

wających siĊ przed tygodniem Dni
Ziemi Ostrzeszowskiej.
GratulujĊ wystĊpu. Wedáug
mnie caáy ten rok jest bardzo dla
Pani udany.
Na pewno jest to przeáomowy dla
mnie rok, w którym zaczĊáam traktowaü
swoją solową karierĊ tak na powaĪnie.
JuĪ wyszedá jeden singiel, na dniach
ukaĪe siĊ drugi, a planujemy teĪ
kolejny. Przede wszystkim we wrzeĞniu ukaĪe siĊ páyta. Poza tym gramy bardzo duĪo koncertów, jest to
wiĊc dla mnie niezwykle pracowity
rok. Po drodze byáy teĪ preselekcje
do Eurowizji…
Nie jest Pani trochĊ przykro,
Īe nie wygraáa polskich eliminacji?
Absolutnie nie. UwaĪam, Īe
swój cel osiągnĊáam, gdyĪ chodziáo mi gáównie o popularyzacjĊ
piosenki - „Lustra”. Chciaáam pokazaü siĊ z jak najlepszej strony
i to siĊ udaáo. Jestem z tego bardzo dumna.
RzeczywiĞcie „Lustra” są
obecnie przebojem chyba najczĊĞciej granym w radiu. A jakie

piosenki znajdą siĊ na przygotowywanej na jesieĔ páycie?
W wiĊkszoĞci bĊdą to moje
kompozycje, utwory páynące prosto
z serca. Do wielu z nich napisaáam
teĪ teksty, wiĊc sądzĊ, Īe to bĊdzie
páyta bardzo wyjątkowa, a przede
wszystkim debiutancka, pierwsza.
A czy muzyka bĊdzie podobna
do tej, z jakiej juĪ daáa siĊ Pani poznaü sáuchaczom.
Na pewno fani usáyszą sporo melancholii, ale znajdą siĊ tam takĪe
piosenki rozrywkowe. Na tej páycie
ma byü przede wszystkim duĪo mnie.
Czy szykuje siĊ jakaĞ dáuĪsza
wspóápraca z Liberem, z którym
dziĞ wystąpiáa Pani - jak sama powiedziaáa - po raz pierwszy?
Po raz pierwszy w tym roku,
wczeĞniej duĪo wspólnie koncertowaliĞmy, póĨniej on poszedá swoją
drogą, ja swoją. Ale raz po raz chcemy
razem wystĊpowaü.
ZauwaĪyáem, Īe ma Pani wielkie
serce dla publicznoĞci, bo mimo
zmĊczenia koncertem jeszcze przez
godzinĊ podpisywaáa Pani zdjĊcia,
rozmawiaáa z fanami…
CzĊsto tak siĊ zdarza, Īe rozdawanie autografów trwa dáuĪej niĪ sam

Skwer 650-lecia Mikstatu
W Ğrodowy poranek, 22 czerwca,
skwer 650-lecia Mikstatu przy wjeĨdzie
do miasta od strony Ostrzeszowa i An-

z nich zdjĊáo biaáo-czerwoną ÀagĊ,
odsáaniając tablicĊ. Pod pomnikiem
zostaáy teĪ záoĪone rysunki dzieci

dostrzegają, Īe w roku jubileuszu miasto wypiĊkniaáo. Chciaábym, Īeby
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koncert - jestem do tego przyzwyczajona. Bardzo sobie ceniĊ relacje z fanami, to są ludzie, dziĊki którym nasze
Ğpiewanie ma sens. Tym bardziej Īe
te kontakty sprawiają mi wiele radoĞci.
Co powie Pani o ostrzeszowskiej publicznoĞci?
Zdecydowanie wyjątkowa. Bawili
siĊ Ğwietnie, odbieraáam wiele pozytywnej energii w trakcie koncertu,
a to nie zdarza siĊ zawsze. Niektóre

piosenki, maáo jeszcze spopularyzowane, niemal premierowe, oni Ğpiewali
razem ze mną. Za to wszystko jestem
tutejszej publicznoĞci bardzo wdziĊczna.
NajbliĪsze plany?
Páyta, koncerty, duĪo pracy…
ĩyczĊ wiĊc mnóstwa satysfakcji
z realizacji tych zamierzeĔ.

skwer 650-lecia Mikstatu zachĊcaá
do spacerów. MoĪna tutaj odpocząü
na áaweczkach, schroniü siĊ w altance przed sáoĔcem czy deszczem.
Z tego miejsca moĪna teĪ podziwiaü
piĊkną panoramĊ naszego miasta.
Napis na odsáoniĊtej wáaĞnie tablicy to cytat z najstarszego znanego

dokumentu dotyczącego Mikstatu.
Chcemy jeszcze postawiü dodatkową tablicĊ z krótkim opisem 650-letniej historii miasta i táumaczeniem
tego áaciĔskiego napisu na jĊzyk
polski - zapowiada burmistrz Henryk
ZieliĔski.
PK

K. Juszczak

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

TYLKO U NAS:

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

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
tonina odwiedziáa grupa mikstackich
przedszkolaków z opiekunkami. Dzieci
zostaáy zaproszone przez burmistrza
na odsáoniĊcie pamiątkowej tablicy
z historycznym napisem: „Petrus Dicto
Knoth Advocatus In Civitate Comorov In Theutonico MixstadIn Festo S.
Andrae Apostoli, Anno Domini MCCCLXVI”; w táumaczeniu: „Piotr zwany
Knoth, wójt w mieĞcie Komorów, zwanym po niemiecku Mikstat, w ĞwiĊto
Ğw. Andrzeja Apostoáa (30 listopada)
Roku PaĔskiego 1366”.
Przedszkolacy przedstawili krótki program przygotowany z okazji
jubileuszu miasta, a nastĊpnie troje

z herbem Mikstatu,
gazeta i kilka záotych w monetach,
wszystko zamkniĊte w metalowej
tulei. Burmistrz
wyjaĞniá swoim
goĞciom treĞü napisu na tablicy oraz
przedstawiá zasady
dziaáania zegara
sáonecznego, który zamontowano na
skwerze.
- Mam nadziejĊ, Īe mieszkaĔcy
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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.

Dewastacja tamy postĊpuje
Przed miesiącem na áamach „Czasu” pisaliĞmy o tamie w Mieleszówce,
która bezuĪyteczna stoi i rdzewieje.
Urządzenia do piĊtrzenia wody zdeformowane, mechanizm napĊdowy
zablokowany, pola wokóá usychają,
a woda w ProĞnie sobie páynie, nie dając Īadnego poĪytku mieszkającym tam
rolnikom. Tak byáo przed miesiącem,
teraz sytuacja na tamie zmieniáa siĊ niestety, na gorsze.
W liĞcie nadesáanym do redakcji
informują o tym okoliczni rolnicy:
- Trzy lata temu znajdujące siĊ na
tamie urządzenia zostaáy rozebrane
przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, oddziaá w Kaliszu
prawdopodobnie w celu regeneracji,
chociaĪ dziaáaáy bez zastrzeĪeĔ. Brakowaáo jedynie zabezpieczenia przed
opuszczeniem i podnoszeniem wody
przez osoby nieupowaĪnione. Teraz,
nocą z 17 na 18 czerwca, tama zostaáa
doszczĊtnie zdewastowana - zostaá od-

ciĊty mechanizm podnoszenia, przyspawane áoĪysko do obudowy mechanizmu,
a na dole zostaáa pogiĊta - co widaü
na zdjĊciu.
Na pytanie - za czyją zgodą zostaáa
zaspawana tama w Mieleszówce, p.
Anna Marecka odpowiedziaáa, Īe za
zgodą szefowej RZGW w Poznaniu.
Woda w ProĞnie páynie nadal, chociaĪ miejscami siĊga tylko kolan, a okoliczne rowy są puste. Nikt nie pamiĊta,
Īe kiedyĞ przymusowo zabrano rolnikom
grunty i wykopano kanaáy, które zamiast
nawadniaü teraz, bez wody, obsuszają
pola i áąki, poniewaĪ instytucja taka jak
RZGW (która w ogóle nie powinna istnieü) chce im pokazaü, „kto tu rządzi”,
i wymyĞla jakieĞ bzdurne pozwolenia,
jakby rolnicy nie mieli co robiü. Nikogo
to jednak nie obchodzi, a szczególnie
NadproĞniaĔskiej Spóáki Wodnej w Grabowie, do której to rolnicy muszą przynaleĪeü i páaciü co roku skáadki. Okoliczni
radni teĪ siĊ tym nie zainteresowali,

bo oni poprzez nakazy
z UrzĊdu Ochrony ĝrodowiska nakáaniają rolników
do kopania i czyszczenia
bezuĪytecznych rowów.
Jedynie cieszą siĊ z tego
dzieci i máodzieĪ, którzy
nad Prosną zaĪywają kąpieli dla rekreacji
i odpoczynku. Bo na wsi
poza pracą w wakacje
pozostaáo im tylko taplaü
siĊ w wodzie po kolana
i cháodziü siĊ w ten sposób w wakacyjne upaáy.
A woda w rzece i czas
ciągle páynie, páynie i páynie… BezuĪytecznie.
Okoliczni rolnicy
**
Sporo gorzkich sáów.
Zadzwoniáem do oddziaáu kaliskiego
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od kierowniczki Anny
Mareckiej usáyszaáem m.in.:
- Caáy mechanizm sáuĪący do uruchomienia tamy jest zdemontowany
i czeka u mnie na kogoĞ,
kto uzyska pozwolenie
wodno-prawne i bĊdzie
mógá piĊtrzyü wodĊ.
Takie pozwolenie moĪe
uzyskaü spóáka wodna, moĪe takĪe gmina.
Przykáadem niech bĊdzie
gmina Bolesáawiec, która
niedawno takie pozwole-

Wandale nad zalewem

fot. Kobyla Góra Movie
- 29 czerwca nad zalewem (przy tamie)
zaobserwowano dwóch máodych mĊĪczyzn,
których zachowanie od samego początku byáo
naganne, co zauwaĪyli takĪe inni spacerujący,
z którymi rozmawiaáem - pisze czytelnik. - Ci
cháopcy (bo na miano mĊĪczyzny trzeba zasáuĪyü) spacerowali wzdáuĪ tamy i wrzucali do
wody kamienie, patyki i co im jeszcze w rĊce
wpadáo. JuĪ wiemy, kim jest jeden z nich i, jak
zapowiada radny, sprawa ta nie zostanie bez
odzewu, by kolejni wandale, którym przyjdzie
na myĞl niszczenie cudzej pracy, zastanowili

siĊ dwa razy. Dodatkowo na nagranym ¿lmie
widaü, jak rzucony kamieĔ uszkadza dopiero
co poáoĪoną nawierzchniĊ na tamie.
Nasi internauci bardzo sprawnie zareagowali i kilka minut po publikacji posta, dostaliĞmy
informacje o obu wandalach.
*
DziĊkujemy za przysáaną do nas informacjĊ
i zdjĊcia (Ĩródáo facebook). UwaĪamy, Īe akty
wandalizmu trzeba piĊtnowaü na kaĪdym forum
i chĊtnie siĊ do tego wáączamy.
red.

DemontaĪ wieĪy

Wysoki dĨwig, który stanąá w poniedziaákowy ranek na terenie rozdzielni
energetycznej przy ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie, robiá wraĪenie.
Taki specjalistyczny sprzĊt niezbĊdny byá do prac związanych z modernizacją
wieĪy áącznoĞciowej.

Nowa elewacja

Na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej trwają prace przy odnawianiu elewacji
bloku mieszkalnego.
Upaáy zapewne dawaáy w koĞü budowlaĔcom.

nie otrzymaáa. Poszczególni rolnicy mogą
równieĪ ubiegaü siĊ o pozwolenie. By
je uzyskaü, trzeba zrobiü operat wodno-prawny, a nastĊpnie zgáosiü siĊ do
starosty ostrzeszowskiego o wydanie
pozwolenia wodno-prawnego.
Wydaje siĊ, Īe nie jest to zbyt skomplikowane i moĪe warto z tego skorzystaü.
Na moje pytanie, czy wie coĞ o dewastacji tamy, pani kierownik odpowiedziaáa,
Īe rozmawiaá z nią na ten temat jeden
z rolników, jednakĪe sama nie widziaáa zniszczonego urządzenia. Poprosiáa
o zdjĊcia - po ich otrzymaniu napisaáa:
- Miaá pan racjĊ, ktoĞ ukradá ten
mechanizm. SprawĊ zgáosiliĞmy juĪ
na policjĊ.
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SądzĊ, Īe raczej mamy do czynienia z wandalizmem niĪ kradzieĪą, ale
waĪne, Īe policja juĪ o tym wie. Szkoda
tylko, Īe Zarząd Gospodarki Wodnej
zainteresowaá siĊ tamą dopiero teraz,
gdy ktoĞ ukradá lub zniszczyá kolejne
urządzenie. Kiedy przez trzy lata staáa
bezuĪyteczna, mimo próĞb miejscowych
rolników nikt siĊ tamą nie interesowaá.
Ciekawe, ile jeszcze upáynie wody w ProĞnie, zanim tama w Mieleszówce zacznie
peániü swoją rolĊ. A moĪe lepiej nic nie
robiü i czekaü, aĪ caáe urządzenie wyniosą záomiarze?
K. Juszczak
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JAK IMIENINY, TO TANIEC, MUZYKA I ŚPIEW
KOBYLEJ GÓRY, zwane też IMIENINAMI.
A skoro imieniny, to przede wszystkim taniec, muzyka i śpiew.
Rozpoczęli najmłodsi - uczniowie miejscowych szkół i przedszkoli, prezentując
swe talenty i wcale niemałe umiejętności.
Po nich prawdziwy wulkan na scenie mistrzynie województwa w aerobiku, czyli
dziewczęta z kobylogórskiego gimnazjum.
Pierwszą z imieninowych gwiazd był
zespół POWER PLAY, powstały przed 15
laty z inicjatywy Sylwestra Gazdy. Koncert rozpoczął jednym ze swych przebojów - „Co ma być, to będzie”. Usłyszeliśmy też inne piosenki, wśród nich: „Na
zawsze”, „Piękna historia” czy „Kochaj
mnie”, którą młoda publiczność przyjęła
z entuzjazmem.
W sobotni wieczór, gdy po deszczu zroPrzez dwa dni - w sobotę i niedzielę swoje imieniny obchodziła Kobyla Góra.
Jak na taką imprezę przystało, atrakcji
było co niemiara! Ze sceny rozbrzmiewały piosenki w każdym niemal rodzaju
muzyki, toczono potyczki sportowe, dzieciaki miały swoje „dmuchańce”, te trochę starsze wdrapywały się na ściankę
wspinaczkową lub uczestniczyły w innych
zabawach i konkursach, które z humorem prowadził Sławek Janelt. Malowano
portrety, wybijano pamiątkowe monety,
słowem - wypoczynek i sjesta, którą
w sobotni wieczór trochę zakłócił solidny
deszcz.
A kto miał odrobinę szczęścia, mógł
jeszcze wylosować nagrody dnia - laptop, telewizor, rower. Tak w największym
skrócie przedstawiały się tegoroczne DNI
biło się trochę chłodniej, do czerwoności
rozgrzał kobylogórzan Rui Carlos Ferreira i jego formacja EX BAD BOYS BLUE.
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HAKUNA MATATA zafundował sambę,
reggae i podobne klimaty na rozkołysanie.
Ale mieszkańcy Kobylej Góry mają też
własny, eksportowy zespół - KOBYLOGÓRZANIE. Bez nich nie mogły obyć się
tutejsze imieniny, bo przecież…
Ludowe granie i to śpiewanie, co serce
raduje,
Jak se zaśpiewam, jak se zanucę, to
młodo się czuję.
Młodo zapewne czuli się też uczestnicy
sportowych zmagań. Turniej piłki nożnej zdominowały zespoły mundurowych.
Zwyciężyła drużyna PSP z Ostrzeszowa
przed KPP Ostrzeszów i OSP Mąkoszyce.
Kapitanowie najlepszych drużyn odebrali
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puchary z rąk marszałka woj. wielkopolskiego - K. Grabowskiego. Grano także
w piłkę siatkową na plaży. Zwycięsko
z tych potyczek wyszła para: Bartek Staszak i Emil Kucharczyk.
Impreza przy zalewie nie mogła obyć
się bez kajaków. W turnieju kajakowym
zwyciężył Karol Kozłowski, wyprzedzając
Łukasza Woźnego i Szymona Bohma.
Walutą obowiązującą w czasie Dni
Kobylej Góry był talon. Najpierw kupowało
się go w kasie (1 talon - 5 zł), a potem
talonami płacono za festynowe dobra.
Niektóre atrakcje kosztowały 1 talon (np.
okazyjna moneta lub… piwo), inne 2, ale
były też atrakcje za kilka talonów. Ważne



jest, że każdy talon poza funkcją użytkową
był też losem umożliwiającym na koniec
zabawy zdobycie atrakcyjnej nagrody.
Jeden talon kosztowało wejście na
ściankę wspinaczkową. Zaimponowała mi
tutaj 12-letnia Martyna Janowska z Bałdowic, która błyskawicznie osiągnęła szczyt
ścianki, choć wspinała się pierwszy raz.
To już drugie imieniny Kobylej Góry.
Widać, że organizatorzy robią wiele, aby
impreza osiągnęła szczyt. I nawet gdy niektóre śpiewające gwiazdy do szczytów
artystycznych miały kawałek, bawiono się
świetnie, a na imieninach głównie o dobrą
zabawę przecież chodzi.
K. Juszczak

MAGICZNIE I MUZYCZNIE
CZYLI ŚWIĘTO KRASZEWIC

Pochodzący z Mozambiku Carlos okazał
się urodzonym showmanem, imponując
niespożytą energią i łatwością w nawiązywaniu kontaktu z publicznością. A pomogły mu w tym stare i powszechnie znane
przeboje „Bad Boys Blue”.
W niedzielę mieliśmy kontynuację artystycznych występów. PIĘKNI I MŁODZI
to discopolowy zespół założony w 2012
roku przez Magdę i Dawida Narożnych
oraz Daniela Wilczewskiego. Piosenki trochę do siebie podobne, lecz niezwykle
skoczne, toteż z rozbawieniem publiczności i zachęceniem do wspólnej zabawy
kłopotu nie było. Było gremialne śpiewanie przebojów grupy,
m.in.: „Na serca dnie”,
„Chciałbym spać z tobą”,
„Kocham się w tobie”. Zaś
na finał imienin, gdy już
wszyscy biesiadnicy mieli
trochę w… nogach, zespół

Tegoroczne Święto Gminy Kraszewice
można uznać za doskonałe. 2 i 3 lipca
pogoda dopisała, atrakcji nie brakowało,
więc mieszkańcy tłumnie przybyli na plac
przy OSP.
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem
sportu i aktywności. W sobotę na boisku
„Orlik” odbył się m.in. fantastyczny turniej
streetball „Crash the Basket”, turniej minikoszykówki oraz konkurs rzutów.
Niedziela była dniem poświęconym sztuce - sztuce muzycznej, sztuce

Balony nad Torzeńcem
27 czerwca w Torzeńcu wylądował pęk balonów z nazwą „Hospitality Aliance Academy Young
Star Awards”. Prawdopodobnie balony przebyły trasę kilkuset kilometrów z zachodu Europy.

Szczęśliwym znalazcą został Gracjan Gaczyński (lat 8), który to 1) PROWADZIMY FIRMY Z POWIATÓW:
odbył długą pogoń za balonami.
KĘPIŃSKI, WIERUSZOWSKI, OSTRZESZOWSKI, ITD.
Balony mają prawdopodobnie
powiązania z wydarzeniem, którego 2) DOJAZD DO KLIENTA PO ODBIÓR
DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH!!!
opis znajdą Państwo pod linkiem:
http://dufehlstuns.de/ausbildungduales-studium/young-star-award/
Mateusz Cichoń
Panu Mateuszowi i innym mieszkańcom
Torzeńca dziękujemy za informację.
red.

Ostrzeszów by night okiem drona
Malowniczy obraz Ostrzeszowa podczas Dni Ziemi, zarejestrowany przez drona. Panu Hubertowi dziękujemy za zdjęcie.
TEKST PŁATNY

magicznej oraz sztuce... tańca
z ogniem. Ale od początku.
Jednym z najważniejszych punktów programu każdego festynu są
oczywiście koncerty, a że w Kraszewicach i okolicy muzykujących
ludzi nie brakuje, ze sceny amfiteatru wciąż płynęła muzyka. Wystąpiły znane i lubiane „Zaprośnianki”,
niezastąpiona kraszewicka Orkiestra
Dęta, Big-Band OSP oraz młodzież

z Ogniska Muzycznego Gama. Oprócz
tego na scenie pojawiał się i znikał... iluzjonista Erato. Jego występ był skierowany głównie do najmłodszych, niektóre
z magicznych sztuczek zadziwiły jednak
pewnie niejednego dorosłego. Także dla
najmłodszych przygotowano liczne konkursy z nagrodami. Uzupełnieniem atrakcji dla dzieci były stoiska ze smakołykami, z zabawkami oraz dmuchane zamki
i trampoliny.

Przez cały czas rozprowadzano
cegiełki, z których dochód powędrował na
konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Wsi Kraszewice. Wśród osób, które kupiły
cegiełkę, rozlosowano nagrodę - 50%
zniżki na weekend w Pradze.
Nadszedł czas na pierwszą z gwiazd
wieczoru - duet Andreo i Karina. Jest to
jedyny duet w Europie śpiewający największe hity AlBano & Rominy Power.
W ich repertuarze znajdują się największe przeboje tego słynnego
włoskiego
małżeństwa
m.in.: „Felicyta”, „Volare”,
„Sempre, Sempre”, „Sharazan” i wiele innych, których
w Kraszewicach oczywiście
nie zabrakło.
Największą atrakcją tego
wieczoru był koncert discopolowego zespołu D-Bomb.
Mimo że formacja wystąpiła
ze sporym opóźnieniem, ich
fani oraz wielbiciele muzyki
dance i disco byli z pewnością zadowoleni - koncert wprowadził wszystkich
w pozytywny, letni nastrój.
To nie był jednak jeszcze koniec atrakcji. Święto
Kraszewic zakończył fireshow w wykonaniu Teatru
Ognia „Inferis” - niesamowity pokaz tańca z ogniem,
pełen niespodzianek i widowiskowej pirotechniki.
A. Pisula
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D Z I E C I

SUKCES
TOLI GRABOWSKIEJ!

W kwietniu w caáej Wielkopolsce odbywaáy siĊ eliminacje do XXI
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków „Czerwonak 2016”
w Poznaniu.
Muzyczne eliminacje przeprowadzone zostaáy równieĪ w Publicznym
Przedszkolu w Kraszewicach (11 kwietnia). Z grupy Ğpiewających dzieci jury
wyróĪniáo TolĊ Grabowską i Ignacego
Gajdka, którzy swoje umiejĊtnoĞci
wokalno-artystyczne mogli zaprezen-

Z

N

A

towaü 20 kwietnia podczas
XV Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej
w Ostrzeszowie. Mali artyĞci
prezentowali swoje utwory
z ogromnym entuzjazmem,
wykorzystując rekwizyty i wykonując ukáady taneczne.
Jedną z laureatek zostaáa
Tola Grabowska, która z
czarującym wdziĊkiem zaĞpiewaáa piosenkĊ pt. „Puszek okruszek”.
Dziewczynka zakwali¿kowaáa siĊ do etapu rejonowego, który odbyá siĊ 2
czerwca w Miejskim Domu
Kultury w Kaliszu. Wystąpiáo
tu 24 zwyciĊzców eliminacji
powiatowych, reprezentujących siedem powiatów:
ostrowski, ostrzeszowski,
kĊpiĔski, krotoszyĔski, pleszewski, kaliski i miasto
Kalisz.
Tola Grabowska z piosenką pt. „Wiosna w báĊkitnej
sukience” zostaáa nominowana do udziaáu w wielkim ¿nale, który
odbyá siĊ 12 czerwca na Starym Rynku
w Poznaniu. Zaprezentowaáy siĊ tu
najáadniej Ğpiewające przedszkolaki
z caáej Wielkopolski, wĞród nich oczywiĞcie Tola.
Tak wyglądaáa droga z Kraszewic
do Poznania...
Maáej wokalistce gratulujemy!
Agnieszka Gierosz
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DZIEē MATKI I OJCA W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM W BUKOWNICY
Z okazji Dnia Matki przedszkolaki z oddziaáu przedszkolnego w Bukownicy zorganizowaáy uroczystoĞü swoim mamom. Byáo to wielkie wydarzenie, poniewaĪ po raz pierwszy
3- i 4-latki przygotowaáy serdeczne przyjĊcie swoim rodzicom.
Dzieci zaprezentowaáy piĊkny program artystyczny. Z wielkim
wzruszeniem oklaskiwano kaĪdy wystĊp maáych artystów,
którzy z wypiekami na buzi Īyczyli swoim rodzicom duĪo
zdrowia i 100 lat Īycia.
Mamom towarzyszyli tatusiowie. Oni takĪe zostali obdarowani upominkami z okazji zbliĪającego siĊ Dnia Ojca.

W miáej i rodzinnej atmosferze, przy poczĊstunku przygotowanym przez mamy upáywaá radosny czas ĞwiĊtowania.
Nad caáoĞcią uroczystoĞci czuwaáa wychowawczyni
grupy p. D. JĊdrzejewska, wspierana przez p. E. Golicką,
p. A. Warszawską, p. D. Wyrembelską oraz p. D. PuchaáĊ.
Rodzice zawsze chĊtnie wáączają siĊ w organizacjĊ
uroczystoĞci i aktywnie uczestniczą w Īyciu tutejszej szkoáy.
Nauczycielki

Rodzinne ĞwiĊtowanie w Kaliszkowicach Oáobockich
W niedzielne popoáudnie, 26 czerwca, ĞwiĊtowano
rodzinnie w szkole z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia
Ojca. Na ten wyjątkowy dzieĔ przygotowano bogatą czĊĞü
artystyczną, na którą záoĪyáy siĊ ciekawe wiersze, wesoáe piosenki i inscenizacje o mamie i tacie.
DziĊki uprzejmoĞci naszych panów straĪaków, którzy co
roku wiernie nam towarzyszą, byáa moĪliwoĞü zobaczenia
wioski z lotu ptaka.
Natomiast dzieci mogáy do woli bawiü siĊ na dmuchanych
zjeĪdĪalniach i zamkach.

Wszyscy ĞwiĊtowali przy suto zastawionych stoáach,
popijając kawkĊ, herbatkĊ i zajadając siĊ pysznym ciastem,
przygotowanym przez mamy naszych dzieci.
Organizatorem imprezy byáa Rada Rodziców, a jej gáównym koordynatorem pan Tomasz Matysiak. Nie zabrakáo
równieĪ sponsorów, którym bardzo serdecznie dziĊkujemy.
Byli to: soátys Kaliszkowic Oáobockich - pan Roman Dombek,
oraz paĔstwo JĊdrzejakowie - wáaĞciciele ¿rmy DROMICO.
Mimo kapryĞnej pogody rodziny miáo spĊdziáy to niedzielne popoáudnie.
E.O.

ĝWIĉTO RODZINY W TORZEēCU

ZnajdĨ 18 szczegóáów, którymi
róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku dolnym zaznacz kóáeczkiem
miejsca, w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ
i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 22 lipca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 24., nagrodĊ
otrzymuje Zosia Wróbel z Mikstatu. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
Przypominamy, Īe co miesiąc, spoĞród kartek
z rozwiązaniami, losujemy zestaw klocków LEGO.
Czeka teĪ na Was nagroda roku. Zapraszamy do
udziaáu w naszych zabawach.

Wspaniaáa zabawa, piĊkna pogoda, uĞmiechniĊte twarze
dzieci oraz rodziców - takie obrazki towarzyszyáy festynowi,
który odbyá siĊ 12 czerwca na terenie Szkoáy Podstawowej
w TorzeĔcu.
Impreza rozpoczĊáa siĊ przedstawieniem przygotowanym
przez uczniów. NastĊpnie to rodzice zamienili siĊ w aktorów
i zaprezentowali bajkĊ pt „Czerwony Kapturek”. WystĊpy
rodziców wywoáaáy uĞmiechy na twarzach wszystkich dzieci.

W tym roku uczestnicy festynu mogli skorzystaü z wielu
atrakcji, m.in. malowania twarzy, podziwiania widoków z podnoĞnika wozu straĪackiego oraz konkurencji sportowych (bieg
z zawiązaną nogą, bieg w worku, marsz z woreczkiem na
gáowie czy rzucanie do celu). Sportową rywalizacjĊ zakoĔczyá bieg dáugodystansowy, w którym udziaá wziĊli rodzice
ze swoimi dzieümi.
wychowawczyni Paulina
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

TYTUà UCZNIA ROKU 2015/16
W GIMNAZJUM NR1
Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1
im. Janusza Korczaka wybraáa Uczniem
Roku 2015/16 uczennicĊ klasy 3D HannĊ Stempniewicz.
Hania daáa siĊ poznaü jako uczennica,
która zawsze wzorowo wypeániaáa obowiązki
wynikające ze Statutu Szkoáy. Osiągaáa
bardzo wysokie wyniki w nauce. Gimnazjum ukoĔczyáa ze Ğrednią 6,0, podobnie
jak w ubiegáym roku klasĊ drugą. Uczennica ma wysoką kulturĊ osobistą, okazuje
szacunek innym osobom, zawsze godnie
i kulturalnie zachowywaáa siĊ w szkole
i poza nią, regularnie uczĊszczaáa do szkoáy,

pomagaáa w nauce rówieĞnikom i kolegom
ze szkoáy podstawowej.
Godnie reprezentowaáa szkoáĊ w licznych konkursach i olimpiadach, odnosząc
znaczące sukcesy (informowaliĞmy o tym
na bieĪąco - przyp. red.).
Z egzaminu gimnazjalnego uzyskaáa
bardzo wysokie wyniki: z jĊzyka polskiego
94%, jĊzyka angielskiego 95 %, historii
i wos-u 97%, matematyki 100%, a z przedmiotów przyrodniczych - 96%.
NaleĪy do osób niezwykle aktywnych
spoáecznie. Pracowaáa w samorządzie
uczniowskim, aktywnie dziaáaáa w wolontariacie szkolnym: wyjeĪdĪaáa na spotka-

nia z podopiecznymi DPS w Marszaákach,
odwiedzaáa chorych na oddziale opieki
paliatywnej w Ostrzeszowie, uczestniczyáa
w spotkaniach z máodzieĪą Gimnazjum
Specjalnego i corocznych zbiórkach charytatywnych: „Mikoáajek” i „Zajączek”.
Jest osobą o ogromnej wraĪliwoĞci,
takcie i wielkiej skromnoĞci.
Gratulujemy Hani uzyskania tego
zaszczytnego tytuáu i Īyczymy sukcesów
w dalszej edukacji.
Wychowawczyni klasy 3D
Maágorzata Páowens

ZakoĔczenie roku szkolnego w I LO i uroczyste poĪegnanie dyrektora Ryszarda Kaliny

fot. Studio 6x6
Po raz ostatni, jako dyrektor I Liceum Ogólnoksztaácącego
im. M. Skáodowskiej-Curie, pan Ryszard Kalina podsumowaá rok
szkolny i dokonaá symbolicznego jego zamkniĊcia.
Uczniowie klas pierwszych i drugich (trzecie zakoĔczyáy
swą edukacjĊ w kwietniu) wypracowali bardzo wysoką Ğrednią
ze wszystkich przedmiotów, która wyniosáa aĪ 4,27 w klasach
pierwszych i 4,14 w klasach drugich. NajwyĪszą zaĞ Ğrednią
w szkole uzyskaáy klasy 1b i 1c, a indywidualnie uczennica
Zuzanna Chudek z klasy 2d - 5,90.

Dyrektor wrĊczyá nagrody
i pogratulowaá wyróĪnionym.
UroczystoĞü odbyáa siĊ 24 czerwca, wyjątkowo w kinoteatrze Piast, a to dlatego, Īe Īegnano na niej, odchodzącego na
emeryturĊ po 25 latach peánienia funkcji dyrektora, Ryszarda
KalinĊ. W tym roku obchodzi on równieĪ jubileusz 45-lecia pracy
zawodowej, którą rozpocząá w roku 1971 jako nauczyciel matematyki wáaĞnie w I LO w Ostrzeszowie. Warto wspomnieü, Īe
byá takĪe nauczycielem w SP nr 2, gdzie peániá kolejno funkcjĊ
wicedyrektora i dyrektora.
Ukoronowaniem zasáug pana Ryszarda Kaliny jako dyrektora
szkoáy, a takĪe nauczyciela i autora podrĊczników do matematyki

byáo nadanie mu w roku 2011 niezwykle prestiĪowego tytuáu
Honorowego Profesora OĞwiaty.
Druga czĊĞü uroczystego zakoĔczenia roku szkolnego dedykowana byáa odchodzącemu dyrektorowi i rozpoczĊáa siĊ od
laudacji wygáoszonej przez wicedyrektor p. JolantĊ Ratajczyk,
której towarzyszyáy teĪ podziĊkowania od grona pedagogicznego
oraz wszystkich pracowników szkoáy.
W krainĊ wspomnieĔ i podróĪ po róĪnych ĞcieĪkach Īycia
dyrektora zabraáa wszystkich prezentacja multimedialna, zawierająca archiwalne zdjĊcia oraz nagrania wypowiedzi róĪnych osób,
które zetknĊáy siĊ z R. Kaliną. Byáy to reminiscencje nauczycieli,
uczniów, takĪe tych sprzed wielu lat, oraz wykáadowców uczelni,
z którymi szkoáa wspóápracuje. Niezwykáe ciepáe sáowa skierowaáa do dyrektora przewodnicząca Rady Uczniowskiej - Maja
Skrobek. Do podziĊkowaĔ doáączyáy siĊ wszystkie klasy, które
w formie krótkiego ¿lmiku wyraziáy swoje sáowa wdziĊcznoĞci.
W imieniu Rady Rodziców, obecnej i poprzednich kadencji, gáos
zabraáa pani Ewa Biel - przewodnicząca tejĪe.
Niezwykle wzruszające byáo wystąpienie pani Stanisáawy
Synowiec, przemawiającej w imieniu emerytowanych nauczycieli
I Liceum sáowami poety.
WĞród zaproszonych goĞci nie zabrakáo przedstawicieli wáadz
samorządowych. Wiele znamienitych osób skáadaáo osobiĞcie

gratulacje i podziĊkowania, odczytano takĪe listy gratulacyjne
od pracowników naukowych róĪnych uczelni.
Dyrektor nie ukrywaá wzruszenia i, dziĊkując, podkreĞlaá
swe wielkie przywiązanie do szkoáy, z którą zawsze siĊ bĊdzie
utoĪsamiaá, której los bĊdzie go Īywo interesowaá, bo przecieĪ
równieĪ ta szkoáa juĪ zawsze utoĪsamiana bĊdzie z dyrektorem Kaliną.
PiĊknym zwieĔczeniem wszystkich podziĊkowaĔ byá wystĊp
chóru szkolnego pod batutą p. Stanisáawa Sztukowskiego.
Warto w tym miejscu wspomnieü, Īe chór zostaá utworzony
przed wielu laty wáaĞnie z inicjatywy dyrektora Kaliny i odnosiá
spektakularne sukcesy nie tylko w regionie, ale takĪe na szczeblu ogólnopolskim. Na zakoĔczenie máodzieĪ wykonaáa utwór
z repertuaru Marka Grechuty „WaĪne są tylko te dni, których
jeszcze nie znamy”.
Raz jeszcze wyraĪamy pod adresem Pana Dyrektora
Ryszarda Kaliny sáowa wdziĊcznoĞci i podziĊkowania. Mimo
Īe Īycie skáada siĊ i z powitaĔ, i poĪegnaĔ, my mówimy: do
zobaczenia. Wierzymy, Īe jeszcze wiele razy bĊdziemy mieli
sposobnoĞü widzieü Pana w murach naszej szkoáy, liczyü
na Pana rady i Īyczliwy uĞmiech.
SpoáecznoĞü I Liceum w Ostrzeszowie

GIMNAZJUM W SIEDLIKOWIE I W MIKSTACIE NAJLEPSZE NIE TYLKO W POWIECIE
17 czerwca szkoáy, a tym samym
i gimnazjaliĞci, otrzymali wyniki kwietniowych egzaminów (oficjalnie wrĊczono je w dniu zakoĔczenia roku
szkolnego).
Podobnie jak w latach ubiegáych
uczniowie najlepiej poradzili sobie
z jĊzykiem polskim, a najgorzej z matematyką. Tak byáo w skali kraju, województwa i powiatu.
Najlepszymi wynikami egzaminów w powiecie ostrzeszowskim
(Ğrednia procentowa), i to niemal
ze wszystkich przedmiotów, poszczyciü siĊ moĪe Gimnazjum im.
ks. Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego
w Siedlikowie (dyrektor p. Justyna
KrawczyĔska) oraz Gimnazjum im.
Jana Pawáa II w Mikstacie (dyrektor
p. Danuta KamiĔska).

Zamieszczona obok tabela pokazuje równieĪ, Īe oba gimnazja
osiągnĊáy wyniki wyĪsze niĪ Ğrednia w Wielkopolsce i w caáym kraju.
Warto teĪ podkreĞliü bardzo
dobry wynik - 73,63 (najlepszy
w powiecie), z jĊzyka polskiego,
jaki uzyskali uczniowie Gimnazjum
w Kraszewicach.
OczywiĞcie wyniki egzaminów
gimnazjalnych nie są bezwzglĊdnym
miernikiem wiedzy i umiejĊtnoĞci
uczniów, skáada siĊ na nie wiele
czynników, ale zawsze miáo znaleĨü
siĊ w gronie tych, którym rozwiązanie testów nie sprawiáo wiĊkszych
trudnoĞci.
Gratulacje dla nauczycieli
i uczniów!
red.

Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych gminach
Historia,
wos

JĊzyk
polski

Przedmioty
przyrodnicze

Matematyka

JĊzyk
angielski
pp

JĊzyk
angielski
pr

JĊzyk
niemiecki
pp

JĊzyk
niemiecki
pr

Czajków

52,37

57,67

45,30

41,59

57,18

35,24

51,20

-

Doruchów

53,50

65,31

46,86

45,02

57,75

47,89

49,25

55

Grabów

50,23

65,83

46,51

45,90

59,71

42,51

66,55

-

Kobyla Góra

51,04

56,74

47,61

44,59

51,93

29,63

63,00

-

Kraszewice

56,68

73,63

47,18

47,95

58,75

39,61

50,33

-

Mikstat

58,30

66,30

53,98

56,70

72,69

49,25

58,97

72,67

Gimnazjum

Siedlików

59,58

71,00

50,65

57,53

71,04

46,24

39,60

-

Nr 1 Ostrzeszów

54,35

64,05

50,09

52,94

58,83

50,47

50,78

-

Nr 2 Ostrzeszów

56,60

67,01

52,19

48,29

64,80

45,38

57,47

100,00

ĝrednia powiatu

53,71

64,08

48,54

47,87

59,15

41,38

53,96

71,33

ĝrednia województwa

55,24

65,73

50,17

47,82

61,95

43,68

54,46

38,22

56

69

51

49

64

45

57

44

ĝrednia kraju
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
Mo

Uwaīajcie na smutek. To wada. Gustaw Flaubert
Uwaīa

projekcie. To bĊdzie takĪe dobry czas,
by polepszyü relacje z partnerem. Macie
okazjĊ poczuü siĊ prawdziwą druĪyną.
MiáoĞü - wykorzystaj ten czas! Finanse
- nie bój siĊ wydaü.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
NajwyĪszy czas, abyĞ caákowicie przestaá oglądaü siĊ za siebie. Spoglądanie
w przeszáoĞü przeszkadza Ci w podjĊciu
wielu waĪnych decyzji. Byü moĪe potrzebujesz wiĊcej czasu, by ostatecznie
pozamykaü niektóre sprawy, ale rób
wszystko, by do tego dąĪyü. JeĞli chodzi
o relacje miĊdzyludzkie, zwáaszcza teraz
powinieneĞ byü bardziej bezkompromisowy i nie „wpuszczaü” do swojego Īycia
osób, które nie mają nic do zaoferowania. MiáoĞü - szanuj swój czas i emocje.
Finanse - stabilnie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W pracy duĪo luĨniej niĪ ostatnio. BĊdziesz mógá skupiü siĊ na dopracowaniu
szczegóáów projektu, który rozpocząáeĞ
wczeĞniej, ale nie miaáeĞ czasu, by go
skoĔczyü. Uspokoją siĊ teĪ Twoje relacje z otoczeniem, bĊdziesz mniej spiĊty
i duĪo bardziej tolerancyjny, co tym bardziej pomoĪe Ci w pracy nad zadaniem.
Na horyzoncie pojawi siĊ teĪ nowa opcja
związana z pracą. Nie podejmuj jednak
decyzji pod wpáywem emocji. RozwaĪ

z szefem wszystkie za i przeciw. MiáoĞü
- w koĔcu lato? Finanse - rozwaĪ to.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ. BĊdziesz
w kiepskiej formie psychicznej, przez co
wiele rzeczy, które sobie zaplanowaáeĞ
lub postanowiáeĞ, moĪe nie wypaliü. Nie
rób niczego na siáĊ, bo po doáku zawsze
jest górka i na realizacjĊ planu jeszcze
przyjdzie pora. Wysypiaj siĊ dobrze i nie
unikaj zdrowych posiáków, pamiĊtaj teĪ, by
piü duĪo wody. Lekkie üwiczenia ¿zyczne,
a co za tym idzie, pozytywne zmĊczenie,
pozwolą Ci lepiej utrzymaü równowagĊ
i dystans. MiáoĞü - bądĨ miáy. Finanse - daj
sobie czas i bądĨ dla siebie wyrozumiaáy.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W tym tygodniu duĪo spraw uda Ci siĊ
zaáatwiü i ostatecznie zamknąü. BĊdziesz
miaá powody do zadowolenia z siebie.
Tra¿ Ci siĊ teĪ niespodziewana okazja
na krótki, ale pasjonujący wyjazd. Postaraj siĊ z niego czerpaü peáną piersią,
zregenerujesz siáy, odĞwieĪysz umysá,
a nowe miejsca, które zobaczysz, mogą
staü siĊ niezáą inspiracją przy kolejnym

DZIKA PRZYRODA
WPLECIONA W PEJZAĩ

I m-ce Sylwia Miner OCK

zające, bociany, leniwie przeciągającego siĊ tygrysa czy stubarwne motyle. WiĊkszoĞü z nich to dzieáa, które
w ostatnim czasie stawaáy do konkursów plastycznych, nierzadko zdobywając nagrody i wyróĪnienia. Mamy zatem
prace namalowane m.in. na konkursy
ogólnopolskie: „Dzika przyroda wokóá
nas” czy „Skrzydlaty Ğwiat”. Tworzone
róĪnymi technikami, gáównie pastelami,
cieszą oko kolorystyką i optymizmem.
SpoĞród sáuchaczy UTW swe prace na wystawie prezentują: Krystyna
Szlafke, Natalia ĝliwiĔska, Danuta
Sokoáowska, Stanisáawa Kramarczyk,
Barbara Michlewicz i Kazimierz Wojtasik.
MoĪna teĪ podziwiaü prace namalowane przez artystyczną máodzieĪ:
NataliĊ ĝmiady, MonikĊ Biliczak,
DominikĊ KuczyĔską i AnitĊ Bogacz.
Najmáodszych artystów na wystawie reprezentują: Diana Ciachera,
Kacper Filipiak, Nikola Filipiak, Wik-

We wtorek, 21 czerwca, w sali
Kobylogórskiego OĞrodka Kultury
odbyá siĊ ciekawy wernisaĪ malarski,
w którym máodoĞü styka siĊ z doĞwiadczeniem, a dzika przyroda
przeplata z sielskim pejzaĪem.
Wystawa pokazuje
Ğwiat widziany oczami
trzech pokoleĔ. Swoje
prace prezentują tu bowiem panie z UTW - gáównie są to obrazy bĊdące
pokáosiem ubiegáorocznego pleneru w Ligocie.
Kilka przedstawionych
tu obrazów wyszáo spod
rĊki máodych artystek,
wiĊkszoĞü z nich to dziĞ
I m-ce Nikola Filipiak KOK
studentki artystycznych
uczelni. Ich prace to takĪe plenery Kobylej Góry
tor Pawlak, Joanna Krzewska, Olga
i okolic. Ale najwiĊcej prac, peánych
Paleska, Zuzanna Adamska, Julia
uroku i barw, zostaáo namalowanych
Bakalarz, Anna Kochan, Zuzanna
przez uczestników zajĊü plastycznych, Kubacha i Weronika Langner.
odbywających siĊ w Kobylogórskim
Byáy pochwaáy i dyplomy uznania,
OĞrodku Kultury pod okiem ElĪbiety
którymi máodych twórców obdarowaáa
LubiĔskiej. Na kilkudziesiĊciu obrazach,
dyrektor KOK - Izabela Frankowskanamalowanych przez najmáodszych
-Grabarczyk. Byáa teĪ zachĊta do dalartystów, moĪna podziwiaü papuĪki,
szych dziaáaĔ, kierowana do máodzieĪy
przez wójta Wiesáawa Berskiego, nie zabrakáo przy
tym sáów uznania pod adresem prowadzącej zajĊcia
pani ElĪbiety.
MieszkaĔcy Kobylej
Góry mogą przez caáe lato
podziwiaü prace wystawione w sali KOK, artyĞci zaĞ
ruszają na kolejne plenery,
by znowu zadziwiü nowymi dzieáami.
K. Juszczak
II m-ce Joanna Krzewska KOK

Czasami Twoja niestabilnoĞü emocjonalna jest bardzo mĊcząca dla otoczenia.
Ostatnie Twoje wybryki i agresja bez
powodu zdecydowanie zmĊczyáa Twoich
najbliĪszych. UwaĪaj, by nie przeholowaü, bo w pewnym momencie osoby,
które mają do Ciebie duĪo cierpliwoĞci,
mogą ją straciü. Postaraj siĊ bardziej szanowaü ludzi i ich dobrą wolĊ. Praca nad
sobą nie jest áatwa, czasem najtrudniej
jest zrobiü pierwszy krok, ale byü moĪe
dla Ciebie to jest wáaĞnie odpowiedni moment... MiáoĞü - odbieraj tylko rzeczywiste
sygnaáy. Finanse - zapáaü zalegáy rachunek!

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Ten tydzieĔ bĊdzie zdecydowanie lepszy
niĪ poprzedni. Na pewne sprawy spojrzysz
zupeánie inaczej, z odpowiednią ĞwieĪoĞcią
i dystansem. Staraj siĊ „wyáapaü” informacje, które do tej pory lekcewaĪyáaĞ,
bo byü moĪe one okaĪą siĊ kluczowymi
przy realizacji pewnych zadaĔ. Postaraj
siĊ teĪ wróciü do lepszej organizacji dnia,
ostatnio trochĊ za duĪo czasu marnujesz
na niekonstruktywne rzeczy, co zupeánie
nie jest w Twoim stylu, droga Panno! MiáoĞü - na dwoje babka wróĪyáa... Finanse
- nie jest Ĩle.

WAGA

okazuj tego jednak zbyt dobitnie, by nie
dolewaü oliwy do ognia. To i tak niczego nie
zmieni, po prostu trzeba zaczekaü. PamiĊtaj, Īe masz Ğwietnych i bardzo pomocnych
ludzi w swoim otoczeniu, a to, zwáaszcza
w dzisiejszych czasach, bardzo cenna
wartoĞü. MiáoĞü - a tutaj dobrze! Finanse
- niespodziewany wydatek.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Czasami, aby byáo dobrze i by zachowaü
odpowiednią równowagĊ, trzeba okazaü
empatiĊ. MyĞlenie tylko i wyáącznie o sobie i swoich korzyĞciach na dáuĪszą metĊ
nie przynosi oczekiwanych rezultatów,
a Ty chyba trochĊ o tym zapomniaáeĞ.
Nic dziwnego, Īe momentami czujesz siĊ
samotny. CzĊste zaglądanie do kieliszka
to nie jest rozwiązanie. Postaraj siĊ zrobiü
coĞ dobrego dla innych, nie po to, by o tym
opowiadaü, ale po to, by ktoĞ poczuá siĊ
lepiej. MiáoĞü - moĪe tym razem? Finanse
- cena nie zawsze idzie w parze z jakoĞcią.

STRZELEC

Kolejny tydzieĔ, który bĊdzie wymagaá od
Ciebie cierpliwoĞci i wytrwaáoĞci. Mimo Īe
nie zdarzy siĊ nic frustrującego, moĪesz
odczuwaü zmĊczenie i zniecierpliwienie
pewną przedáuĪającą siĊ sytuacją. Nie

ba daü siĊ ponieĞü uáaĔskiej fantazji,
a Tobie, drogi KozioroĪcu, niekiedy tego
brakuje. Pod koniec tygodnia nadarzy
siĊ okazja, by udowodniü wszystkim, Īe
wcale nie jesteĞ takim „sztywniakiem”,
po prostu bądĨ naturalny i nie przejmuj
siĊ tym, jak odbiorą CiĊ inni. Ludzie naprawdĊ nie Īyją po to, by CiĊ oceniaü
i krytykowaü. MiáoĞü - przeáam blokadĊ.
Finanse - masz do tego gáowĊ.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Tego tygodnia do najbardziej udanych nie
bĊdziesz mógá zaliczyü. W pracy bądĨ
gotowy na nieporozumienie, które ostatecznie moĪe skoĔczyü siĊ nawet doĞü
przykrą wymianą zdaĔ. KtoĞ nie zrozumie Twojego pomysáu i przekazu, a Ty
nie za bardzo bĊdziesz umiaá siĊ broniü
i argumentowaü. Wycisz siĊ i odpocznij.
Byü moĪe teraz bĊdzie trzeba odpuĞciü
na jakiĞ czas, by ze swoją propozycją
wróciü, kiedy bĊdziesz w lepszej formie
i z wiĊkszą pewnoĞcią siebie. MiáoĞü - nie
ma sensu. Finanse - moĪe byü.

22 listopada - 21 grudnia

RYBY

Sytuacja z koĔca zeszáego tygodnia chyba
nieĨle CiĊ podbudowaáa. Wszystko poszáo
nadspodziewanie dobrze. PamiĊtaj, Īe
aby utrzymaü dobry stan w pracy (ale i w
gáowie), bĊdziesz musiaá siĊ trochĊ napracowaü. Niewykluczone, Īe ten tydzieĔ teĪ
szykuje dla Ciebie nieoczekiwane zwroty
akcji. To bĊdzie pracowity, ale pozytywny
czas. Postaraj siĊ nie marnowaü energii na
„gáupoty”. I nie przejmuj siĊ tak przegraną
„naszych” w meczu z Portugalią. MiáoĞü daj wiĊcej przestrzeni. Finanse - dobrze,
dobrze.

20 lutego - 20 marca

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
NaprawdĊ nie musisz zawsze byü taki
akuratny i dokáadny. Czasami wrĊcz trze-

MieszkaĔcy Ostrzeszowa umacniają
lojalnoĞü na kongresie w Kaliszu
W ostatni weekend czerwca ponad
150 mieszkaĔców Ostrzeszowa i Grabowa uczyáo siĊ lojalnoĞci w Kaliszu.
Od 24 do 26 czerwca w hali „Arena”

lojalnoĞü w praktyce”. Jego Īona Maágorzata dodaje: „Wiele ¿lmów wzruszaáo mnie do áez. Jestem wdziĊczna,
Īe moja rodzina otrzymaáa wskazówki,

odbyá siĊ tam bowiem doroczny Kongres Regionalny ĝwiadków Jehowy
z myĞlą przewodnią „Lojalnie trwajmy
przy Jehowie!”. Podczas trzech dni w 49
punktach programu opartego na Sáowie
BoĪym - Biblii - omówiono róĪne aspekty
lojalnoĞci. KaĪdy dzieĔ kongresu rozpoczynaá siĊ i koĔczyá pieĞnią i modlitwą.
Program byá przedstawiany w formie
przemówieĔ, sáuchowisk, wywiadów i pouczających ¿lmów.
Uczestnicy zgromadzenia otrzymali
cenne wskazówki,
jak poprawiaü swoje
relacje z przyjacióámi,
krewnymi, rodziną,
a przede wszystkim
z Bogiem. Jest to
szczególnie waĪne
w dzisiejszych czasach, w których jest
coraz trudniej o lojalnoĞü.
Dariusz - jeden
z uczestników tego
wydarzenia - mówi:
„JesteĞmy pod wielkim wraĪeniem programu. Szczególnie
cenimy sobie krótkie
¿lmiki, które pokazują, na czym polega

jak radziü sobie w róĪnych
sytuacjach”.
Ich 9-letni syn
z entuzjazmem
wspomina:
„Podobają mi
siĊ ¿lmy poka-
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Kolejny Ğwietny tydzieĔ. BĊdziesz czuáa
siĊ jak królowa Īycia, a sprawy bĊdą
zaáatwiaü siĊ niemal same. Intuicja
podpowie Ci kilka bardzo dobrych
rozwiązaĔ, które áatwo wcielisz w Īycie.
Twoi wspóápracownicy i partner bĊdą
pod wraĪeniem. PamiĊtaj jednak, by nie
popadaü w zbytni samozachwyt, ludzie
nie lubią przesadnej dumy i buty. Granica
miĊdzy pewnoĞcią siebie a cwaniactwem
teĪ bywa cienka... MiáoĞü - wielkie „bum”!
Finanse - oby tak dalej.
ByĞmy, mimo przeciwnoĞci losu,
potra¿li byü radoĞni, smutek zasáania
piĊkno Ğwiata.
Wasza wróĪka
zujące zwierzĊta. Wynika z nich, Īe
Jehowa cudownie stworzyá wszystko”.
WaĪnym punktem tego zjazdu byá
sobotni chrzest nowych Ğwiadków Jehowy. Odbywa siĊ on przez caákowite
zanurzenie w wodzie. Ochrzciáo siĊ
14 osób, w tym 8 kobiet i 6 mĊĪczyzn,
w wieku od 12 do 83 lat. Z naszego
powiatu przyjĊáo chrzest maáĪeĔstwo
z 32-letnim staĪem - BoĪena i Tadeusz.
„To wielka, podniosáa chwila - przypomina nam Ğlub maáĪeĔski. Jest to oddanie
siĊ Bogu raz na zawsze!”- tak wypowiada siĊ BoĪena. Tadeusz dodaje:
„Chrzest poprawi jakoĞü naszego Īycia.
Spodziewamy siĊ BoĪego báogosáawieĔstwa i wsparcia w problemach.
Wierzymy, Īe chrzest otworzyá nam
drogĊ do Īycia wiecznego”.
Szczytowa liczba obecnych na kongresie wyniosáa 3380 osób. Przewiduje
siĊ, Īe tego lata w Polsce na 29 kongresach pod tym hasáem zgromadzi siĊ
áącznie ponad 160 000 osób.
http://www.jw.org
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Wianki, ognisko i harcerskie przeboje,
czyli noc ĞwiĊtojaĔska na grabowskich báoniach
Noc ĞwiĊtojaĔska, zwana teĪ nocą
kupaáy lub sobótką, obchodzona jest
w najkrótszą noc w roku. Jest to ĞwiĊto
ognia i wody, sáoĔca i ksiĊĪyca, páodnoĞci i urodzaju, miáoĞci i radoĞci - takie
nasze rodzime ĞwiĊto zakochanych.
25 czerwca na grabowskich báoniach - przy harcówce - zorganizowano
taką wáaĞnie noc ĞwiĊtojaĔską, poáączoną z przeglądem
pieĞni harcerskiej oraz
ze spáywem kajakowym.
Harcerze uczestniczyli
takĪe w uroczystej mszy
Ğw. za zmaráych komendantów.
Organizatorzy:
Komenda Hufca ZHP
Ziemi Ostrzeszowskiej
im. Szarych Szeregów
oraz Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Grabów nad
Prosną, stanĊli na wysokoĞci zadania - atrakcji nie brakowaáo. Byáy
gry i zabawy dla dzieci,
dyskoteka pod goáym
niebem, harcerska
grochówka, a nawet...

telewizor w busie - tego dnia bowiem
Polacy grali ze Szwajcarami.
TuĪ po 20.00 odbyáa siĊ piĊkna
inscenizacja przy ognisku. Druhny, czyli
„panny na wydaniu”, w biaáych sukniach
i wieĔcach z zióá na gáowach, trzymając siĊ za rĊce, taĔczyáy i Ğpiewaáy,
prosząc Ğw. Jana o gorącą, odwzajemnioną miáoĞü i szczĊĞliwe zamąĪ-

Sukces powiatu ostrzeszowskiego w zawodach LZS
„O Puchar Marszaáka Województwa Wielkopolskiego”

PONIK’S CUP, ROJÓW 2016
Propagowanie piáki siatkowej wĞród
dzieci i máodzieĪy to zadanie, które postawiá sobie p. Piotr WiĊcek i od ponad
szesnastu lat je realizuje. Widocznym
owocem tego dziaáania są, organizowane co roku pod koniec czerwca, turnieje plaĪowej piáki siatkowej „PONIK’S
CUP”. Przez pierwsze dwa lata rozgrywane byáy na ostrzeszowskim
basenie. Potem juĪ na staáe turniej
przeniesiony zostaá do Rojowa. Tu,
wĞród leĞnej ciszy, na dwóch znakomicie przygotowanych boiskach
moĪna caákowicie skoncentrowaü
siĊ na grze w siatkówkĊ.
W tym roku, 25 czerwca,
odbyá siĊ juĪ szesnasty taki turniej; zostaá rozegrany w trzech
kategoriach: szkoáy podstawowe,
gimnazja - dziewczĊta i „open”.
Rojowska siatkówka ma
swój specy¿czny klimat, a ponadto áączy sportową rywalizacjĊ
z przyjemnoĞcią letniego relaksu.
Do tego dochodzi szereg ciekawych nagród i upominków.

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

pójĞcie. ĝpiewem wspomagaáy je panie
z grabowskiego zespoáu „Harmonia”.
Na koniec wszyscy powĊdrowali nad
MáynówkĊ, by tam dokonaü najwaĪniejszego rytuaáu, czyli rzucenia wianków
na wodĊ. I popáynĊáy rzeczką kwiatowe
wianki, a ĞwiĊtojaĔskiej tradycji staáo
siĊ zadoĞü.
A. Pisula

Wzorowe przygotowanie zawodów
to zasáuga nauczyciela wf., dyrektora
SP nr 2 p. Jerzego Kurzawy - równieĪ
miáoĞnika siatkówki, znanego z organizacji ogólnopolskich rozgrywek piáki
siatkowej na hali.
A. à.

WYNIKI
Szkoáa podstawowa (dziewczynki
i cháopcy)
1. Aleksandra Báaszczyk i Paulina Zając
(SP nr 3)
Gimnazjum (dziewczĊta)
1. Klaudia Roszykiewicz i Natalia Pierucka
MĊĪczyĨni OPEN
1. Piotr Staszewski i Filip Przybylski

Fabryka Ceramiki
Budowlanej Sp. z o.o.
www.fcbceramika.pl

poszukuje kandydatów na stanowisko

PRACOWNIK PRZY PRODUKCJI
WYROBÓW CERAMIKI
BUDOWLANEJ
miejsce pracy: Ostrzeszów
ul. KoĞciuszki 23
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty,
telefoniczny 62 732 34 52 lub o przesáanie C.V. drogą mailową na adres:
rekrutacja@fcbceramika.pl

W punktacji koĔcowej wspóázawodnictwa XVIII Letniej Spartakiady
LZS nasz powiat zająá po raz pierwszy
w historii wysokie, 3. miejsce. W spartakiadzie wziĊáo udziaá 32 zawodników
z naszego powiatu. Najlepsi nasi zawodnicy uzyskali nastĊpujące wyniki:
Sebastian JastrzĊbski - 1. w strzaáach do bramki i 3. w rzutach do kosza,
Radosáaw Grądziel - 1. w strzelaniu
z wiatrówki,
Nikola Kozáowska - 2. na torze
przeszkód i 3. w wĊdkowaniu na sucho,
Szymon Kowalczyk - 2. w rzutach
do kosza,
Rafaá KaáąĪny - 4. w rzutach przedmiotami do celu,
Julia StĊpin - 4. w strzelaniu z wiatrówki,
Magdalena Sip - 4. w podnoszeniu odwaĪnika,
Kazimierz Sip - 5. na rowerowym
torze przeszkód,
ElĪbieta Karkoszka - 6. w podnoszeniu odwaĪnika,

Julia Dobosz - 7. w podnoszeniu odwaĪnika.
W piáce siatkowej mĊĪczyzn reprezentacja UKS Prosna Grabów
w skáadzie: Dawid Golanowski, Sebastian Balcerek, Mateusz Gaáka, Patryk
PuĞlecki z trenerem Maksymilianem
Janiakiem zajĊáa 2. miejsce.
W konkurencjach rodzinnych:
3. miejsce zajĊli: Hubert, Danuta
i Michaá Stasierscy,
4. miejsce - Zbigniew, Danuta
i Szymon Bodurowie.
Zarząd Powiatowego Zrzeszenia
LZS w Ostrzeszowie dziĊkuje uczestnikom, którzy reprezentowali nasz powiat
i przyczynili siĊ do sukcesu. DziĊkujemy
równieĪ Panu Dawidowi Sobierajowi
i Maksymilianowi Janiakowi za pomoc
w przygotowaniu reprezentacji na zawody.
Przewodniczący PZ LZS
w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

SUKCESY PàOTKARZY ORKANA
W miniony weekend w Suwaákach
odbyáy siĊ Mistrzostwa Polski Juniorów
Starszych w Lekkiej Atletyce, w których
wystartowaáo dwóch najlepszych páotkarzy LKS Orkan Ostrzeszów. DuĪą
niespodziankĊ sprawiá wychowanek p.
Marka Nalepy - Nikodem WylĊga, który
na swoim koronnym dystansie - 400m
ppá. - zająá bardzo dobre
6. miejsce, ustanawiając
rekord Īyciowy 55,22s.

Drugi nasz zawodnik, brązowy
medalista Mistrzostw Polski w dziesiĊcioboju LA - Mikoáaj Jakóbczak,
startując w ¿nale biegu na 110m ppá.
zająá 6. miejsce (14,90s); w tej samej
konkurencji na 7. miejscu uplasowaá
siĊ Nikodem WylĊga (14,93s).
Gratulując cháopcom, trzeba zaznaczyü, Īe obaj byli najmáodszymi wĞród
startujących zawodników.
Trener - Antoni Winny

LATO Z OSiRem
Oferta zawodów sportowo - rekreacyjnych na kąpielisku i stadionie w wakacje 2016 roku:
•
•
•
•
•
•

09.07.
23.07.
06.08.
20.08.
27.08.
04.09.

- Turniej piáki siatkowej plaĪowej
- Zawody páywackie
- Turniej piáki noĪnej na stadionie (do lat 12)
- Turniej piáki noĪnej plaĪowej
- Turniej piáki siatkowej plaĪowej
- PoĪegnanie lata FESTYN RODZINNY

Oferta dla osób w kaĪdym wieku.
Zapisy do godz 10.00 w dniu zawodów. Kontakt: 728 454
709 lub e-mail: osirostrzeszow@wp.pl.
Czekają atrakcyjne nagrody.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH
MIàOĝNIKÓW SPORTU I DOBREJ ZABAWY

6.07.2016

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

GOàĉBIE LOTY
PEINE II - 27.06.2016 r.
27 czerwca odbyá siĊ ósmy lot
goáĊbi pocztowych (dorosáych), naleĪących do hodowców Oddziaáu
KLUB-OSTRZESZÓW. 44 hodowców
wypuĞciáo 1285 goáĊbi. Po raz drugi wystartowaáy one z miejscowoĞci Peine,
mając do pokonania 539 kilometrów.

maszewski, 18. Piotr i Paweá àopata,
19. M. Marciniak, 20. K. Konarski.
***
Przebieg rywalizacji w poszczególnych sekcjach powiatu ostrzeszowskiego

Oddziaá: KLUB OSTRZESZÓW

LOT NR 8: 6 hodowców - 136
wypuszczonych goáĊbi. Najszybciej
przyleciaáy goáĊbie Pawáa Czechlowskiego. W pierwszej 10 goáĊbie mieli
takĪe: M. Tomaszewski, D. Szulc, R.
Karbowski.
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
oĞmiu lotach:
1. P. Czechlowski, 2. R. Karbowski, 3. M. Tomaszewski, 4. J. Krawczyk, 5. D. Szulc, 6. W. Wróbel.
Klasy¿kacja „najlepszych 10” po oĞmiu lotach:
1. R. Karbowski, 2. P. Czechlowski, 3. M. Tomaszewski, 4. J. Krawczyk, 5. W. Wróbel, 6. W. Bąk.

LOT NR 8: Na 1. i 3. miejscu goáĊbie Dariusza Pan¿la. W czoáowej
10 swoje goáĊbie mieli takĪe: Weszka-Frąszczak (2), K. Konarski (4),
T. àopata (5, 9), W. Spalony (6), T.
DziewiĔski (7), G. Hyrza (8), J. Drabent (10).
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
oĞmiu lotach:
1. Dariusz PANFIL (bz.)
2. Tomasz DziewiĔski (bz.)
3. Paweá Czechlowski (+2)
4. T. i P. Lewandowski (bz.)
5. Jarosáaw Drabent (-2)
6. E. i J. Dziaáak (bz.)
7. Ryszard Karbowski (bz.)
8. Weszka - Frąszczak (bz.)
9. Jan Gorzaáka (+1)
10. Rafaá Krysiak (+1)
11. G. Hyrza, 12. E. Kieábasa, 13.
K. Konarski, 14. Paweá àopata, 15. Piotr
i Paweá àopata, 16. M. Marciniak, 17.
M. Tomaszewski, 18. Maciejewski Nawrot,19. J. Poáomski, 20. W. Kempa.
Klasy¿kacja „najlepszych10” po oĞmiu lotach:
1. Tomasz DZIEWIēSKI (bz.)
2. Dariusz Pan¿l (bz.)
3. E. i J. Dziaáak (bz.)
4. Grzegorz Hyrza (+1)
5. Jarosáaw Drabent (-1)
6. Rafaá Krysiak (+1)
7. Weszka - Frąszczak (+1)
8. T. i P. Lewandowski (+1)
9. Ryszard Karbowski (-2)
10. Maciejewski - Nawrot (bz.)
11. P. Czechlowski, 12. J. Gorzaáka, 13. P. àopata, 14. E. Kieábasa, 15.
J. Poáomski 16. W. Kempa, 17. M. To-

DORUCHÓW (sekcja nr 2)

OSTRZESZÓW I (sekcja nr 3)
LOT NR 8: 15 hodowców - 413
goáĊbi wypuszczonych do lotu. Pierwsze miejsce zajĊáy goáĊbie Weszka
- Frąszczak. Miejscami w czoáówce
mogą pochwaliü siĊ takĪe hodowcy:
W. Spalony, F. Nowak, M. Skrzypek,
Maciejewski - Nawrot, J. Markiewicz,
T. i P. Lewandowski, S. Jurga.
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
oĞmiu lotach:
1. T. i P. Lewandowski, 2. Weszka
- Frąszczak, 3. Maciejewski - Nawrot,
4. J. Markiewicz, 5. S. Jurga, 6. W. Wejchinand, 7. F. Nowak, 8. M. Skrzypek,
9. P. Kaleja, 10. J. Kubiak.
Klasy¿kacja „najlepszych 10” po oĞmiu lotach:
1. T. i P. Lewandowski, 2. Weszka
- Frąszczak, 3. Maciejewski - Nawrot,
4. W. Spalony, 5. F. Nowak, 6. W. Wejchinand, 7. S. Jurga, 8. J. Markiewicz,
9. M. Skrzypek, 10. P. Kaleja.
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LOT NR 8: 23 hodowców 736
wypuszczonych goáĊbi. Najszybciej
przyleciaáy goáĊbie D. Pan¿la. W czoáówce znalazáy siĊ takĪe goáĊbie K. Konarskiego, T. àopaty, T. DziewiĔskiego,
G. Hyrzy, J. Drabenta i E i J. Dziaáaków.
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
oĞmiu lotach:
1. D. Pan¿l, 2. T. DziewiĔski, 3. J.
Drabent, 4. E. i J. Dziaáak, 5. G. Hyrza,
6. E. Kieábasa, 7. J. Gorzaáka, 8. R.
Krysiak, 9. K. Konarski, 10. W. Kempa.
Klasy¿kacja „najlepszych 10” po oĞmiu lotach:
1. T. DziewiĔski, 2. D. Pan¿l, 3.
E. i J. Dziaáak, 4. G. Hyrza, 5. J. Drabent, 6. R. Krysiak, 7. J. Gorzaáka, 8.
J. Poáomski, 9. Piotr i Paweá àopata,
10. W. Kempa.
***

Oddziaá SYCÓWOSTRZESZÓW (sekcja nr 3
- ostrzeszowska)
BEELITZ III - 26.06.2016 r.
LOT NR 10: sekcja ostrzeszowska reprezentowana byáa przez 10
hodowców - 274 wypuszczonych
goáĊbi. TrasĊ dáugoĞci 355km najszybciej pokonaáy goáĊbie Jacka Grabarka (1, 4, 5). Miejsca w pierwszej
10 zajĊáy równieĪ goáĊbie naleĪące
do Pawáa Stolperta (2., 6., 7., 9.),
Zbigniewa àopaty (3.), Wiesáawa
Kempy (8., 10.).
Klasy¿kacja „typowanych 8”
- po dziesiĊciu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA (bz.), 2. Paweá Stolpert (bz.), 3. Andrzej Dzierla (b.z.), 4. Jan Stolpert (bz.), 5. Piotr
àopata (bz.), 6. Jacek Grabarek (bz.),
7. Zbigniew àopata (bz.), 8. Rafaá
Tesiorowski (bz.), 9. Ignacy ĝmiatacz
(bz.), 10. Henryk Stolpert (bz.).
Klasy¿kacja „najlepszych 10”
- po dziesiĊciu lotach:
1. W. KEMPA (bz.), 2. P. Stolpert (bz.), 3. A. Dzierla (bz.), 4. J.
Grabarek (+1), 5. J. Stolpert (-1), 6.
P. àopata (bz.), 7. Z. àopata (bz.), 8.
R. Tesiorowski (bz.), 9. I. ĝmiatacz
(bz.), 10. H. Stolpert (bz.).
K.J.

OSTRZESZÓW II (sekcja nr 6)

UDZIELĈ
KOREPETYCJI
z j.

angielskiego
tel. 575 649 588

KOREPETYCJE
z matematyki i ¿zyki

dla uczniów szkóá
podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych
tel. 607 127 759
Tekst páatny

PRZYJDħ! SPRÓBUJ! PRZEKONAJ SIĉ!
MOĩE WARTO?
Bioenergoterapeutka Aleksandra MaliĔska to profesjonalna bioterapeutka klasy
miĊdzynarodowej. WiedzĊ
swoją zdobywaáa i praktykowaáa nie tylko w Polsce, ale
takĪe za granicą. Pomaga
skutecznie w takich schorzeniach jak: cysty, miĊĞniaki,
torbiele. Wspomaga leczenie
chorób narządu ruchu, ukáadu
krąĪenia, ukáadu moczowego
oraz oddechowego oraz wiele
innych. ĩyczliwa, otwarta na
ludzi i dla ludzi, juĪ od wielu lat
niesie ulgĊ cierpiącym w kraju
i na Ğwiecie.
Wiesáaw G. - Miaáem problemy z kamieniami nerkowymi.
Lekarze stwierdzili, Īe moja lewa
nerka produkuje gruz, Ğrednio
w miesiącu wydalaáem przez
pĊcherz moczowy 2 do 3 kamyków. Byáo to bardzo bolesne i nie
byáo na to Īadnego lekarstwa.
Przyszedáem na zabiegi do bio-

energoterapeutki doĞü sceptycznie nastawiony. Po pierwszych
trzech seansach nie czuáem Īadnej róĪnicy. Nie zauwaĪyáem nawet, kiedy minĊáy 2 miesiące bez
bólu, bez kamieni. Poszedáem
zrobiü USG, okazaáo siĊ, Īe na
nerce jest jedynie piasek. Zapisaáem siĊ ponownie na wizytĊ do
pani Aleksandry i powtórzyáem
to jeszcze kilkakrotnie, dziĞ nie
wiem, co znaczy ból od kamieni
nerkowych, a minĊáy juĪ ponad
2 lata.
Aldona Z. - Bóle krĊgosáupa
nie dawaáy mi spaü w nocy, a w
dzieĔ nie pozwalaáy pracowaü.
Leki przeciwbólowe eliminowaáy je tylko na kilka godzin,
w koĔcu dodatkowo nabawiáam
siĊ wrzodów Īoáądka. Na terapiĊ zgáosiáam siĊ peána nadziei
- jednak po pierwszej wizycie
wyszáam niezbyt zadowolona.
Terapeutka powiedziaáa mi, Īe
moĪna Ğciągnąü ból, zlikwido-

waü stany zapalne
e jednak nie
jest w stanie zagwarantowarantowaü, jak dáugo utrzyma
zyma
siĊ efekt, poniewaĪ
waĪ
mam zwyrodnienia,
ia,
które mogą te statany zapalne wywoáaü
oáaü
w kaĪdej chwili. Mimo to
ukoĔczyáam terapiĊ.
piĊ. Efekt
pojawiá siĊ dopiero
ro po
2 tygodniach, ulga,
lga,
jaką poczuáam, byáa
yáa
wielka. Powtórzyáam
am
terapiĊ po miesiącu
cu
i teraz od póá roku jestem bez leków przezeciwbólowych.
Roman N. - Przerzerost gruczoáu krorokowego, potocznie
nie
zwanym prostatą, to
doĞü nieprzyjemne
e
schorzenie, które
daje zespóá róĪnych objawów.
Nie bĊdĊ tu mówiáiá

o tym wszy
wszystkim. bo
to doĞü wstydliwe
wst
dla
mnie. Powiem
Pow
jedno - byáem,
byáem skorzystaáem, jestem
staáem
zadowolony
zad
z efektu
i z czystym
sumien i e m
m o g Ċ
poleciü taką
pol
terapiĊ.
NaprawdĊ warto.
d
Katarzyna T.
- U mnie
z kolei
wykryto
torbiele na
to
jajniku, stajaj
raáam siĊ
raá
zajĞü w ciązaj
ĪĊ, ale ciąĪ
gle coĞ
stawaáo
mi na
drodze.
Niby tor-

biele byáy niewielkie, jednak
zaburzaáy caáy cykl pracy jajników. Byáam u pani MaliĔskiej na
2 cyklach terapeutycznych (6
wizyt) i dziĞ jestem szczĊĞliwą
mamusią 2-miesiĊcznego Szymonka. Po pierwszym cyklu torbiele zniknĊáy w caáoĞci!
Maria K. - Bardzo cierpiaáam z powodu bólów stawów,
zwáaszcza kolanowych. Jestem
osobą otyáą, wiĊc moje nogi mają
co dĨwigaü. JuĪ po pierwszej
wizycie u pani Aleksandry czuáam siĊ lepiej. Nogi byáy jakby
lĪejsze, tak po prostu jakby ktoĞ
Ğciągnąá mi 10kg z kaĪdej. Teraz moje nogi są sprawniejsze
o 50%, dla mnie to bardzo duĪo.
Zamierzam kontynuowaü terapiĊ,
moĪe bĊdzie szansa na jeszcze
lepszy rezultat.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie
w dniach 25, 26 lipca 2016 roku.
Zapisy i informacje, wyáącznie telefoniczne, od poniedziaáku do piątku w godzinach
9:00-14:00 pod numerem: 77/
551 51 64 oraz 791 120 118.
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fot. STUDIO 6x6 - G. Kosmala

Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że 21 maja 2016 r., w USC w Ostrzeszowie miłość
i wierność ślubowali sobie:
Agnieszka Kaleta i Sławomir Chowański.

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

Agnieszka i Sławomir
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach
„CzO”, przynieś lub przyślij swoją
ślubną fotografię do redakcji.
Na pewno ją opublikujemy. To nic
nie kosztuje. Zapraszamy!

NOWI KSIĘŻA W PARAFIACH
Zmiany personalne w parafiach to
wydarzenie, które każdego roku na
początku lata przykuwa uwagę wiernych.
Nic dziwnego, przecież chcemy wiedzieć,
czy nasz wikary zostanie na kolejny rok,
czy jednak będzie musiał odejść. A może
zmienią nam proboszcza, bo i to się zdarza, choć rzadziej.
W tym roku tych zmian i nominacji
jest wyjątkowo dużo - ponad sześćdziesiąt w całej diecezji kaliskiej. 22 dotyczą proboszczów i administratorów parafii, 33 - wikariuszy, w tym pięciu neoprezbiterów, czyli księży świeżo po święceniach kapłańskich, którzy otrzymali
przydział do pierwszych parafii. Prócz
tego jest jeszcze kilka skierowań diakonów na praktyki pełnione w wybranych
parafiach.
Pośród tej sporej liczby nominacji
i zmian skupmy się na tych, dotyczących
parafii w dekanacie ostrzeszowskim,
mikstackim i grabowskim.
Zacznijmy od zmian proboszczowskich.
Z dniem 30 czerwca dekretem biskupa
ordynariusza w stan spoczynku przeszli:
- ks. kanonik Bernard WESOŁY z parafii pw. Narodzenia NMP w Morawinie,
- ks. proboszcz Tadeusz MAŁOLEPSZY z parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Kraszewicach.
W ich miejsce z dniem 1 lipca nominowani zostali:
- do parafii w Kraszewicach - ks.
kanonik Piotr PAŚ z parafii NMP Matki
Kościoła w Łąkocinach,
- parafię w Morawinie obejmie w randze administratora - ks. wikariusz Grzegorz NICKEL z parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Zdunach.
Więcej zmian dotyczy księży wikariuszy. Przeniesienia i nominacje nastąpiły
w ośmiu parafiach, w tym we wszystkich
trzech ostrzeszowskich.
- z parafii pw. Chrystusa Króla
w Ostrzeszowie odchodzi ks. Łukasz CIE-

Posiadanie dzieci zmienia Twoje priorytety. Cindy Crawford

Z parafii św. Jadwigi Królowej odchodzi ks. Paweł Kubiak.
SIELSKI - zastąpi go ks. Mariusz DRZYMAŁA z parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Kaliszu,
- z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie odchodzi ks. Paweł
KUBIAK - zastąpi go neoprezbiter ks.
Mateusz KASPRZAK,
- z parafii pw. Świętej Trójcy w Mikstacie odchodzi ks. Paweł GOMÓŁKA zastąpi go ks. Krzysztof LIPIŃSKI z parafii pw. Narodzenia NMP w Chełmcach,
- z parafii pw. Niepokalanego Serca
NMP i św. Mikołaja w Grabowie odchodzi ks. Michał ŚWIGONIAK - zastąpi go
ks. Mariusz KAMIŃSKI z parafii pw. św.
Mikołaja w Kaliszu,
- z parafii pw. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Kraszewicach odchodzi ks.
Piotr WRÓBEL - zastąpi go ks. Marcin
NOWICKI z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krotoszynie,
- z parafii pw. św. Idziego w Mikorzynie odchodzi ks. Jakub MAŁOLEPSZY
- w jego miejsce przychodzi na praktykę
diakon Damian JANICKI,
- do parafii pw. NMP Wniebowziętej
w Ostrzeszowie przychodzi na praktykę

diakon Jędrzej ZACZYK,
- do parafii pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Czarnymlesie przychodzi
ks. wikariusz Witold DOLNY z parafii pw.
św. Floriana w Pleszewie.
(kj)
Pożegnania księży, z którymi zżyli
się parafianie, często wywołują wiele
emocji, a nawet łez. Tak było w przypadku księdza Pawła Kubiaka z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie, który został przeniesiony do
parafii w Iwanowicach. W dniu pożegnania - w niedzielę - 26 czerwca - były
kwiaty i serdeczne podziękowania od
parafian - tych najmłodszych - ministrantów i chórku „Królewskie Nutki”,
jak też dorosłych - z kółka różańcowego
i innych grup modlitewnych. Było bardzo
uroczyście. Ale chyba najbardziej wzruszyła wszystkich piosenka w wykonaniu
dzieci - Ksiądz Paweł Kubiak fajny jest,
która przypomniała o wszystkich chwilach spędzonych z księdzem Pawłem
w jego pierwszej parafii.
(ał)

Franek -

synek państwa Danuty i Wacława Kawałków z Mikstatu,
ur. 23.06.2016r., waga 2540g
Aleksander - synek państwa Agnieszki i Adriana Kwikertów z Kobylej Góry,
ur. 23.06.2016r., waga 2470g
Aleksander - synek państwa Katarzyny i Sebastiana Podlachów z Sycowa,
ur. 24.06.2016r., waga 4120g
Amelia córeczka państwa Natalii i Tomasza Calików z Mikstatu,
ur. 25.06.2016r., waga 4110g
Maciuś synek państwa Pauliny Niewiejskiej i Przemysława Pietrasza ze
Szklarki Przyg., ur. 30.06.2016r., waga 3300g
synek państwa Agnieszki Jędrzejewskiej i Roberta Zawadzkiego
z Ostrzeszowa, ur. 1.07.2016r., waga 2920g
Parafianie ze łzami w oczach żegnają ks. Pawła.

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

