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CHLEB DLA POWIATU ROZDANY GRABOWIANIN
W „HIT, HIT, HURRA!”

Zanim jednak nastąpił ten najważniejszy moment ceremoniału, trwały
uroczystości. Rozpoczęła je msza św.
dziękczynna za udane żniwa i z prośbą

o to, by „chleba naszego powszedniego” nigdy nie zabrakło na naszym stole.
Sprawujący mszę ks. kanonik Tomasz
Dereziński zwrócił też uwagę na rolniczy trud, często niedoceniany.
Uczestników uroczystości powitali
gospodarze dożynek: starosta Lech Janicki i wójt gminy Kobyla Góra Wiesław
Berski. Wśród przybyłych także goście
z zagranicy - z zaprzyjaźnionego z powiatem Blankenburga i Kirchenlamitz gminy partnerskiej Kobylej Góry, a tak-

FORTELEM DO KOBIETY
Aby wejść do mieszkania swojej
partnerki, powiadomił straż pożarną o podejrzeniu zaczadzenia mieszkania.
W niedzielę, 4 września, dyżurny policji dwukrotnie kierował patrole do jednego z prywatnych mieszkań w Ostrzeszowie. Interwencje dotyczyły awanturującego się 28-latka.
Po godzinie 15.00 kobieta zgłosiła, że jej nietrzeźwy partner awanturuje się, przez co zmuszona była opuścić
miejsce zamieszkania. Sprawca jednak,
jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy, uciekł. Policjanci poinstruowali kobietę, co ma zrobić, jeśli sytuacja się
powtórzy.
Godzinę później ostrzeszowianka ponownie zadzwoniła na policją - namolny partner powrócił i nadal zachowywał

się agresywnie. Tym razem funkcjonariusze zastali awanturnika, mężczyzna
zobowiązał się do zachowania spokoju. Opuścił także mieszkanie, oznajmiając, że będzie nocował w domu swoich
krewnych.
W nocy jednak znów go coś „napadło” i po godzinie 1.00 (już 5 września)
wezwał straż pożarną, zgłosił przy tym
podejrzenie zaczadzenia w mieszkaniu.
Jak się okazało, był to tylko pretekst,
mężczyzna chciał w ten sposób dostać
się do mieszkania kobiety.
Przeciwko 28-latkowi, który w dość
nietypowy sposób chciał doprowadzić
do spotkania ze swoją partnerką, policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie.
A swoją drogą ciekawe, czy ten związek ma szanse przetrwać?

ZAGRAJ
O PIĘĆ STÓWEK!

wie, w jednej z wynajętych przez telewizję hal. Uczestniczy w nich publiczność, co pozwala także rodzicom
z bliska obserwować i oklaskiwać
występy swoich
(i nie tylko) dzieci.
Wspaniałe
przeżycie - mówi
mama Mateusza
- Monika Golicka.
- Na planie panuje świetna atmosfera, w czym także zasługa prowadzącego - Artura Orzecha. Dzieci występują z towarzyszeniem prawdziwej 30-osobowej orkiestry.
Dokończenie na str. 5.

Sądowy finał tragedii na torach
Rok więzienia w zawieszeniu na
trzy lata, cztery lata zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
1500 zł grzywny i dodatkowe opłaty sądowe - taką karę wymierzył
Sąd Rejonowy w Krotoszynie 27-letniej kobiecie, którą uznano winną spowodowania wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym
w Niedźwiedziu.
O tragedii pisaliśmy przed rokiem
(„CzO” nr 28/2015r.). W niedzielę, 12
lipca 2015 r., dwie rodziny udały się
na wycieczkę do mini ZOO w Niedźwiedziu. Gdy wracały, citroen prowadzony przez 27-letnią kobietę, wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Prawdopodobnie przez nieuwagę kierująca nie zatrzymała się przed
znakiem STOP. Zabrakło ułamka sekundy, samochód już zjeżdżał z torowiska, gdy w jego tylną część z impetem uderzył pociąg Intercity relacji
Kołobrzeg-Katowice. Na miejscu zginęły trzy osoby: 4-letnia dziewczynka, 15-letni chłopiec i 26-letnia kobieta.
W wyniku śledztwa prokuratura stwierdziła, że do wypadku doszło z powodu błędu kierowcy, bowiem przejazd kolejowy był właściwie oznakowany. Kierującej postawiono zarzut spowodowania śmier-

telnego wypadku drogowego, za co
groziło nawet do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na rozprawie, toczącej
się przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie, obrońca oskarżonej złożył
wniosek o dobrowolne poddanie się
karze. Prokurator, podobnie jak pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych,
nie zgłosili sprzeciwu. Sąd wniosek
zaakceptował i wymierzył karę jednego roku pozbawienia wolności,
w zawieszeniu na trzy lata. Ponadto orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na cztery lata

Ubezpieczenia:

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

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

i grzywnę 1500 zł. Oskarżoną obciążono też kosztami postępowania sądowego w kwocie ponad 4 tys. zł i zasądzono od niej na rzecz oskarżycieli
posiłkowych kwotę, jaką oni zapłacili adwokatowi.
Tak oto wygląda sądowy finał tej
tragedii. Kara może wydać się niezbyt surowa, ale przecież najsurowszym wyrokiem, z którym sprawczyni wypadku będzie musiała już zawsze żyć, jest piętno tragedii, do której nieumyślnie doprowadziła.
K. Juszczak
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Aby wziąć udział w losowaniu pięciuset złotych, należy osiem różnych fragmentów, wyciętych
z gazety (dziś fragment nr 5), dopasować w taki sposób, by powstał cały banknot. Złożone części należy nakleić na standardową kartkę pocztową lub widokówkę, napisać swoje dane adresowe i tak wypełnioną kartkę dostarczyć do redakcji - o terminie
powiadomimy w nr. 39.
W zabawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie (wykluczony jest udział pracowników redakcji
oraz ich najbliższej rodziny).
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osób nagrodzonych.
Zapraszamy do zabawy!
red.

że delegacja z czeskiego Litomyśla.
Dokończenie na str. 12.
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Dożynki
powiatowe
stanowią
zwieńczenie wszystkich gminnych
i parafialnych obchodów Święta Plonów. Dlatego też na, odbywających
się w niedzielę, dożynkach dorodne
bochny chlebów przekazano na ręce
włodarzy wszystkich gmin naszego
powiatu.

Już w najbliższą środę (7 września) w telewizyjnej „Jedynce” zostanie wyemitowany
pierwszy
z 12 odcinków nowego programu
muzycznego „HIT,
HIT, HURRA!”. Od
innych podobnych
programów różni
się on tym, że jego
uczestnikami są
dzieci. W programie swe piosenkarskie umiejętności zaprezentuje 22 młodych wokalistów - w tym
gronie będzie również 12-letni grabowianin, MATEUSZ
GOLICKI!
Programy nagrywane są w Warsza-
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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
na urlopie do 9 wrzełnia

Kto bĊdzie rozbudowywaá szpital?
Wiele wskazuje na to, Īe odpowiedĨ na to pytanie poznamy 8
wrzeĞnia br. Wówczas to ma zostaü
rozstrzygniĊty przetarg na wykonawcĊ rozbudowy ostrzeszowskiego szpitala. Jest wiĊc szansa, Īe tej jesieni
rozpocznie siĊ obiecywana od ponad
dwóch lat inwestycja. Na „placu boju”
pozostaáy cztery ¿rmy, które przeszáy tzw. preselekcjĊ, speániające
wymagania, jakie postawiá inwestor.
Są to: ERBUD Rzeszów, Konsorcjum WARBUD z Siemensem,
MOSTOSTAL Warszawa i JOKA
Tomaszów Mazowiecki. Jak widaü
- wĞród potencjalnych wykonawców
inwestycji nie ma ostrzeszowskich
przedsiĊbiorstw, co táumaczyü moĪna
takĪe postawionym przez inwestora
wymogiem posiadania doĞwiadczenia

DPD strefa paczki
Przesyáki kurierskie
Krajowe i zagraniczne do 31,5 kg

JUĩ OD 13,99 zá

Ostrzeszów, plac Borek 5
(obok kantoru), tel. 534 533 504

KREDYT DO

10.000zã
na oćwiadczenie
o dochodzie
tel. 534 533 530

w budowie szpitali, w tym szczególnie
bloku operacyjnego.
Do opracowania pozostaáy
ostateczne oferty i projekty wykonawcze, dlatego wybrane wstĊpnie
¿rmy wrĊcz wymogáy na Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia przedáuĪenie terminu potrzebnego do
záoĪenia oferty przetargowej. CóĪ
byáo robiü? OCZ uczyniáo zadoĞü
tym Īądaniom i wydáuĪyáo termin
skáadania ofert do 8 wrzeĞnia (godz.
10.00). Pierwotnie przetarg miaá byü
rozstrzygniĊty 25 sierpnia. Uczyniono tak „Īeby siĊ nie naraĪaü na
ewentualne procesy sądowe, które
i tak przedáuĪyáyby caáe postĊpowanie” - wyjaĞnia decyzjĊ o zmia-

nie terminu prezes OCZ - Marek
NowiĔski.
Nie moĪna przy tym mówiü
o zmianie przepisów w trakcie gry,
bo wydáuĪenie terminu dotyczy ¿rm
juĪ wczeĞniej zakwali¿kowanych do
przetargu - nikt spoza tej czwórki
swej oferty juĪ nie ma prawa záoSzanowna Redakcjo!
Chciaáabym za
Waszym poĞrednictwem „wrzuciü kamyczek do ogródka”
pana radnego z Kobylej Góry, który ma za
sobą 26 lat bycia radnym ale czy
zaradnym? - to niech sam sobie
odpowie. Ponoü to dobry obserwator
dróg - niech zajmą go teĪ ulice ww.
miejscowoĞci, np. Pocztowa, gdzie
dachówki lecą na gáowĊ, a chwasty
mają powyĪej metra wysokoĞci; na
ulicy psy bez kagaĔców, a balustrada
przy szkole w kierunku Ostrzeszowa? Pewnie nie ma zgody na kupno
farby. Panie radny, niech Pan prze-

Īyü. Nowy termin - to dwa tygodnie
wiĊcej na przemyĞlenia, obliczenia
i przedstawienia jak najbardziej
realnych ofert. Oby tylko okazaáy
siĊ one moĪliwe do realizacji przez
OCZ, tzn. nie przerosáy moĪliwoĞci
¿nansowych ostrzeszowskiej spóáki.
K. Juszczak
chadza siĊ ulicami Kobylej Góry,
która piĊknieje, ale ma teĪ widoczne
miejsca do uporządkowania.
A co do dotacji na drogi, to radoĞü mnie rozpiera, Īe mamy wójta,
który wie, które i z kim drzwi otworzyü, by zdobyü pieniądze. Robi to
dla gminy (dla nas, mieszkaĔców).
Pan, zamiast gratulowaü i cieszyü siĊ z kaĪdej záotówki, rzuca káody pod nogi. Przykro mi - mieszkance
piĊkniejącej miejscowoĞci, w której
tyle siĊ ostatnio dzieje dobrego.
Pozdrawiam RedakcjĊ
i Czytelników
Staáa czytelniczka
(dane do wiadomoĞci redakcji)
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PODZIĊKOWANIA

Skâadamy serdeczne podziċkowania wszystkim mieszkaĕcom, Àrmom,
organizacjom i stowarzyszeniom za zaangaīowanie i udziaâ w imprezach jubileuszowych organizowanych w dniach
19-21 sierpnia 2016r. Imprezy i uroczystoğci byây niezwykle waīne, bowiem
upamiċtniaây wydarzenia zwiĆzane z historiĆ miasta i promowaây wspóâczesnoğý.
Podziċkowanie skâadamy równieī
Pani Marii Gurzyĕskiej (urodzonej
w Grabowie nad ProsnĆ, obecnie zamieszkaâej w Niemczech), która uğwietniâa swoim ğpiewem operowym uroczystĆ
mszċ ğwiċtĆ, odprawionĆ przez biskupa
Edwarda Janiaka w okazji jubileuszu
600-lecia nadania praw miejskich miastu Grabów.
Z wyrazami wdziċcznoğci
Komitet organizacyjny
obchodów 600-lecia
nadania praw miejskich
miastu Grabów nad ProsnĆ

Jednodniowe
pielgrzymko-wycieczki:

PIELGRZYMKA
DO ZIEMI ĝWIĉTEJ

OĝWIĉCIM - WADOWICE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

Termin: 4 - 11 lutego 2017r.

1 paĨdziernika 2016 r. (sobota).
Koszt 120 zá
***

PRAGA (CZECHY)
8 paĨdziernika 2016 r. (sobota).
Koszt 160 zá
Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, t. 604 261 429

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

Koszt: 3.200 zá
W cenie transport na lotnisko.
Wylot z OkĊcia w Warszawie.
Zapisy: ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429
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PEDAGOG,
TERAPEUTA

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

Teresa Kubera

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

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

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

tel. 505 325 777

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
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APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 od 5.09 do 11.09
„W Rynku” od 12.09 do 18.09, tel. 730-04-72
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.
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POLICJA
Agresywny ojciec
w areszcie
Blisko 3 promile alkoholu miaá
51-letni awanturnik.
Po poáudniu, 29 sierpnia dyĪurny
policji skierowaá patrol do Szklarki
Przygodzickiej po tym, jak otrzymaá
zgáoszenie o nietrzeĨwym mĊĪczyĨnie, który prowokuje do awantury
oraz ubliĪa rodzinie. Policjanci pod
wskazanym adresem nie zastali
awanturnika - oddaliá siĊ przed ich
przybyciem. ChwilĊ potem mundurowi
zatrzymali go w pobliĪu jego domu…
jechaá na rowerze.
W obawie o zdrowie i Īycie rodziny policjanci podjĊli decyzjĊ, by
krewkiego ojca rodziny zatrzymaü
w areszcie. Gdy wytrzeĨwiaá, usáyszaá
zarzut kierowania rowerem po pijanemu, grozi mu za to kara grzywny.

Prawie 4 promile
W czwartek, 1 wrzeĞnia, po
godz. 22.00 dyĪurny skierowaá policyjny patrol na podobną interwencjĊ do Ostrzeszowa - tym razem nie
awanturowaá siĊ ojciec, lecz syn.
Miaá blisko… 4! promile alkoholu.
Agresywny i nietrzeĨwy 29-latek
wszcząá awanturĊ w miejscu zamieszkania. MĊĪczyzna nie reagowaá na
polecenia funkcjonariuszy. Mając na
uwadze zdrowie i Īycie rodziny, funkcjonariusze podjĊli decyzjĊ o zatrzymaniu 29-latka w policyjnym areszcie,
do wytrzeĨwienia.

Na podwójnym gazie
Promil alkoholu miaáa kobieta
kierująca peugeotem - policjanci
zatrzymali ją na ul. Ostrzeszowskiej
w Grabowie.
Po póánocy - 30 sierpnia, policjanci patrolujący Grabów, zatrzymali do
kontroli drogowej 36-letnią mieszkankĊ gm. Doruchów. Okazaáo siĊ, Īe
kobieta nie byáa trzeĨwa - przeprowadzone badanie wskazaáo równo promil
alkoholu. Mundurowi uniemoĪliwili
kobiecie dalszą jazdĊ. Za swój czyn
kobieta stanie przed sądem.

Dwa mandaty dla tej pani
30 sierpnia konieczna byáa interwencja na ostrzeszowskim kąpielisku.
38-letnia mieszkanka Ostrzeszowa
spoĪywaáa tam alkohol, a swoim
zachowaniem zakáócaáa spokój odpoczywających osób. Mundurowi
ukarali ją dwoma mandatami - za
picie alkoholu oraz za zakáócanie áadu
i porządku w miejscu publicznym.

1 wrzeĞnia minąá
spokojnie
Wraz z rozpoczĊciem nowego
roku szkolnego 2016/17 na terenie
caáego kraju rozpoczĊáy siĊ szeroko zakrojone dziaáania policyjne
związane z bezpiecznym powrotem dzieci i máodzieĪy do szkoáy.
Nad bezpieczeĔstwem w rejonie
szkóá oraz przedszkoli w powiecie
ostrzeszowskim czuwali policjanci
z naszej komendy.
Mundurowi patrolowali drogi dojazdowe do placówek. Kontrolowali,
w jaki sposób rodzice dowozili dzieci
do szkóá, czy stosowali foteliki, podwyĪszenia oraz pasy bezpieczeĔstwa.
Ogólnopolska akcja pod nazwą
„Bezpieczny powrót do szkoáy” na
terenie naszego powiatu minĊáa bar-
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dzo bezpiecznie. Odnotowano tylko
jedną kolizjĊ drogową, do której doszáo na krajowej „11”. W rejonie szkóá
i przedszkoli nie byáo ani Īadnych
zdarzeĔ drogowych, ani interwencji
publicznych.

Z promilami i zakazem
Ponad 2,5 promila alkoholu
miaá mĊĪczyzna, który kierowaá
motorowerem w Komorowie. Maáo
tego - sprawca posiadaá, wydany
przez sąd, zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
34-letni mieszkaniec gm. Grabów zostaá zatrzymany 2 wrzeĞnia
w Komorowie. Teraz odpowie za dwa
przestĊpstwa - kierowanie motorowerem po pijanemu oraz niestosowanie
siĊ do postanowienia sądu.

Nieobyczajny wybryk
na Rynku
W sobotnie popoáudnie policjanci interweniowali wobec 49-letniego mĊĪczyzny, który publicznie
uĪywaá nieprzyzwoitych sáów.
3 wrzeĞnia policjanci zostali
wezwani na ostrzeszowski Rynek
- konieczna byáa interwencja wobec
49-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa. MĊĪczyzna publicznie uĪywaá
nieprzyzwoitych sáów.
Sprawca odmówiá przyjĊcia mandatu, ponadto podczas interwencji
byá agresywny oraz zachowywaá siĊ
lekcewaĪąco wobec funkcjonariuszy,
nadal uĪywaá teĪ wulgarnych sáów.
Awanturnika zatrzymano w policyjnym areszcie do wytrzeĨwienia
(badanie wykazaáo ponad 1,5 promila
alkoholu). Co ciekawe, wczeĞniej
mundurowi odstąpili od doprowadzenia sprawcy do miejsca zamieszkania z uwagi na stanowczy sprzeciw
wspóámieszkaĔców.
Do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie zostanie skierowany wniosek
o ukaranie awanturnika.

Nastolatek bez uprawnieĔ
przewoziá pasaĪera
O losie nastolatka, który kierowaá motocyklem bez uprawnieĔ,
zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Ostrzeszowie.
W niedzielĊ, 4 wrzeĞnia, tuĪ po
godzinie 7.00, patrolując ul. Ğw. Mikoáaja, policjanci zatrzymali do kontroli
motocykl marki Rex. JednoĞladem
kierowaá 14-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. Nie doĞü, Īe nastolatek w ogóle nie miaá uprawnieĔ do kierowania
takim pojazdem, to przewoziá jeszcze
maáoletniego pasaĪera.
Mundurowi obu nastolatków przekazali opiekunom prawnym.

Stracili „prawko” za
prĊdkoĞü
Policjanci z Ostrzeszowa zatrzymali uprawnienia do kierowania
oraz naáoĪyli karĊ grzywny kolejnym piratom drogowym. Niechlub-

PrzyjmĊ kierowcĊ
kat. C, mile widziane
doĞwiadczenie na HDS.
Praca na tartaku w Kozáach
k. NiedĨwiedzia,

tel. 605 433 777

ny rekordzista jechaá z prĊdkoĞcią
138 k/h.
We wtorek, 30 sierpnia, policjanci zatrzymali aĪ cztery prawa
jazdy kierującym, którzy w obszarze
zabudowanym przekroczyli dopuszczalną prĊdkoĞü.
O godz. 7.40, w Ostrzeszowie przy ul. Piastowskiej zatrzymali 39-letniego mieszkaĔca pow.
ostrowskiego. Licznik jego hyundaia
wskazywaá aĪ 138 km/h.
W GiĪycach (o godz. 15.40)
zatrzymali kierowcĊ volkswagena
passata. Samochodem kierowaá
39-letni mieszkaniec gm. Grabów,
w obszarze zabudowanym jechaá
z prĊdkoĞcią 103 km/h.
Po godz. 19.00, tym razem
w Grabowie Wójtostwie, policjanci
zatrzymali pojazd marki Iveco. Samochodem kierowaá 27-letni mieszkaniec pow. kaliskiego. Stan licznika
jego auta wskazywaá 120 km/h.
Kilka minut póĨniej w tym samym miejscu, podobnego wykroczenia dopuĞciá siĊ 40-letni mieszkaniec
gm. Doruchów. Swoim nissanem
jechaá z prĊdkoĞcią 101 km/h.
Kolejnych siedmiu „piratów
drogowych” straciáo uprawnienia
do kierowania w sobotĊ, 3 wrzeĞnia.
Pierwszego zatrzymano w Turzu, tuĪ po godz. 15.00. Samochodem marki Hyundai kierowaá
58-letni mieszkaniec pow. wieruszowskiego. Licznik jego auta pokazywaá 105 km/h.

Kilka minut póĨniej, w tej samej
miejscowoĞci, policjanci zatrzymali
bmw, którego kierowcą byá 34-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów.
MĊĪczyzna jechaá z prĊdkoĞcią 124
km/h.
Z kolei o godz. 15.50, w Racáawicach, patrol zatrzymaá 37-letniego
mieszkaĔca BrzeĨna. Licznik jego
toyoty pokazaá 120 km/h (poniewaĪ
sprawca odmówiá przyjĊcia mandatu,
policjanci skierują do sądu wniosek
o ukaranie go).
W Ligocie, po godz. 16.30,
zostaáa zatrzymana 39-letnia
mieszkanka Ostrzeszowa, kierująca mazdą. Kobieta w obszarze
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zabudowanym jechaáa z prĊdkoĞcią
103 km/h.
TakĪe w Ligocie, po godz. 17.00
„wpadá” 47-letni mieszkaniec pow.
oleĞnickiego. Licznik jego audi pokazaá 102 km/h.
Dwie godziny póĨniej, równieĪ
w Ligocie, „prawka pozbyá siĊ”
28-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego. MĊĪczyzna swoim fordem
jechaá takĪe 102 km/h.
106 km/h na liczniku swojego
mercedesa miaáa mieszkanka gm.
Grabów, którą po godz. 20.00 patrol
policji zatrzymaá w KuĨnicy Starej kobieta takĪe straciáa uprawnienia
do kierowania.

Za blisko
W niedzielĊ, 4 wrzeĞnia, w Rogaszycach doszáo do kolizji. Sprawczynią
byáa 24-letnia mieszkanka gm. Doruchów.
Do zdarzenia doszáo po godzinie 12.30, na drodze nr 11. 24-letnia kobieta,
kierująca renault laguną, nie zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją volkswagena i uderzyáa w jego tyá. Volkswagenem passatem kierowaáa
39-letnia mieszkanka gm. Ostrzeszów.
Uczestniczki kolizji byáy trzeĨwe, sprawczyni kolizji „zarobiáa” mandat.

Opel, opel i Opole
1 wrzeĞnia, po godz. 11.00 na al.
Wojska Polskiego w Ostrzeszowie,
kierujący oplem merivą nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego go pojazdu i uderzyá w jego tyá,
notabene byá to równieĪ opel meriva.
Sprawcą okazaá siĊ 67-letni mieszkaniec Opola, drugim autem kierowaá
54-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego.
Opolanin zostaá ukarany mandatem.

Skodą
w ¿ata
Do kolizji doszáo w miniony piątek, 2 wrzeĞnia, krótko przed godziną 9.00 w Tokarzewie.
Sprawczynią byáa 46-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, kierująca skodą fabią. Kobieta nie zachowaáa bezpiecznej
odlegáoĞci od poprzedzającego ją ¿ata i uderzyáa w jego tyá. Fiatem punto kierowaáa 25-letnia mieszkanka Ostrzeszowa.
Obydwie panie byáy trzeĨwe. Do sprawczyni kolizji „powĊdrowaá” mandat.

Aktualnie prowadzi nabór
na kursy:
1. Spawanie metodą MAG, MIG,TIG.
2. Kierowca wózków jezdniowych
podnoĞnikowych oraz specjalizowanych.
3. Obsáuga podestów ruchomych.
4. Szkolenia bhp dla wszystkich
grup zawodowych.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: tel. 693-615-517
email: biuro@csk-szkolenia.pl
CSK, ul. KraĔcowa 7,
63-500 Ostrzeszów

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

GRABÓW

CZY ZNAJDZIE
SIĉ ROZWIĄZANIE?
„Z dniem 1.09.2016 r. Miejski
Zakáad Komunikacji Ostrów Wlkp.
zaprzestanie wykonywaü przewozy
z Ostrowa do Grabowa nad Prosną, bĊdzie koĔczyá swoje kursy
na granicy naszej gminy z gminą
Sieroszowice. W związku z tym
okoáo dwudziestu uczniów utraci
jedyny Ğrodek transportu do szkóá
poáoĪonych w powiecie ostrowskim.
Powodem zaprzestania Ğwiadczenia
tej usáugi jest brak porozumienia
UrzĊdu Miasta w Ostrowie Wlkp. z
UMiG Grabów n. Prosną. Zgodnie
z ustawą z 16.12.2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym, by autobus
MZK mógá wjechaü od 1.10.2016 r.
na teren naszej gminy, musi zostaü
zawarte porozumienie miĊdzygminne w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego. Zwracamy siĊ z proĞbą
do Rady o upowaĪnienie burmistrza
do przeprowadzenia negocjacji z prezydentem Ostrowa Wlkp. i zawarcie

porozumienia oraz wsparcie w tych
dziaáaniach, co zapewni naszym dzieciom i innym mieszkaĔcom dojazd
do Ostrowa Wlkp. Liczymy na szybką interwencjĊ…”
Pismo tej treĞci rodzice máodzieĪy
zamieszkaáej na terenie miasta i gminy Grabów, dojeĪdĪającej do szkóá
w Ostrowie Wlkp., wystosowali do Rady
Miejskiej. Walczą o to, by autobusy
MZK mogáy nadal, jak w latach ubiegáych, jeĨdziü do Grabowa. Niestety,
takie przejazdy od 1 wrzeĞnia zostaáy
wstrzymane - autobusy koĔczą bieg
w okolicach Wielowsi, a MZK chce, by
MiG Grabów partycypowaáo w kosztach.
- Dlaczego dopiero teraz dowiedzieliĞmy siĊ o tym? Co zrobiá burmistrz, który juĪ od dawna znaá caáą
sprawĊ? Co na to radni Grabowa, czy
wezmą sobie do serca cytowane na
wstĊpie pismo?
Odpowiedzi na te i wiele innych
pytaĔ próbowano znaleĨü na spotka-

niu, które grupa rodziców, wspierana
przez kilkoro radnych, zorganizowaáa
1 wrzeĞnia.
Nie jest to nowy problem, bo w latach 2006-2010, za poprzedniego burmistrza, gmina teĪ do¿nansowywaáa
przejazdy autobusowe - wspominaá
o tym podczas spotkania byáy sekretarz Hieronim StĊpieĔ. Potwierdziá to
równieĪ Piotr KiciĔski - przewodniczący
Rady w ubiegáej kadencji. Zarówno on,
jak i inni dyskutanci zwracali uwagĊ, Īe
problem nie dotyczy tylko máodzieĪy
szkolnej, ale wielu starszych osób, które
teraz nie mają jak pojechaü do Ostrowa, chociaĪby do lekarza. A transport
zbiorowy jest zadaniem wáasnym gminy,
tak samo jak budowa dróg i chodników.
Krótko mówiąc, potrzebna jest uchwaáa
gminy, otwierająca burmistrzowi moĪliwoĞü podpisania umowy z MZK Ostrów.
A w Ğlad za uchwaáą zarezerwowanie
w budĪecie pieniĊdzy na ten cel. Co
prawda nikt dokáadnie nie wie, o jaką
sumĊ chodzi, lecz zapewne nie byáaby to kwota obalająca budĪet - na
spotkaniu mówiáo siĊ o 1,5-2,5 tys. zá
na miesiąc.
- Sáyszaáam, Īe na jakiĞ plac zabaw burmistrz wyasygnowaá 50 tys.
zá - mówi podniesionym gáosem jedna
z kobiet. - Na to są pieniądze, a na
do¿nansowanie przejazdów nie ma?!
- GminĊ staü, by do¿nansowaü te
dojazdy - przekonywaáa radna GraĪyna
Jaszczyk.
- Burmistrz mówi, Īe obowiązkiem
rodziców jest przed posáaniem do szkoáy
sprawdziü, jak dziecko moĪe dojeĪdĪaü.
Tylko Īe dziecko do szkoáy posáaáem
rok temu, dojazd byá, a teraz, cztery dni
przed rozpoczĊciem roku szkolnego,
nagle siĊ dowiadujĊ, Īe dojazdu nie
ma - mówi rozĪalony rodzic.
- Poza tym burmistrz mija siĊ
z prawdą, opowiada wszystkim, Īe
o problemie dowiedziaá siĊ dopiero od
rodziców, a kiedy dzwoniáam do MZK,
to mi powiedziano, Īe rozmowy w tej
sprawie toczą siĊ od stycznia - dodaje
jedna z matek.
- Projekt uchwaáy czym prĊdzej
powinien tra¿ü na komisje i na sesjĊ przekonywaá radny Marcin Biel. - I to
rada musi zdecydowaü, czy staü miasto
na do¿nansowanie, czy nie.
- To jest sprawa bardzo nagląca
- mówiáa uczestnicząca w spotkaniu
radna powiatu M. Gorzelanna. - Jest
coĞ takiego jak zwoáanie sesji nadzwyczajnej, moĪe to nastąpiü w ciągu
kilku dni.

Tekst páatny

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

Kalisza i moĪe jeszcze do innych miejscowoĞci. Rodzic, wysyáając dziecko do
szkoáy, musi wziąü pod uwagĊ równieĪ
aspekt przejazdu. Rozumiem, Īe dobro
ucznia przede wszystkim, ale kaĪdy
musi wiedzieü, jakie zadania ciąĪą na
rodzicach, a jakie na wáodarzu miasta. Czy mam zaciągaü kredyt i jedną
czy drugą spóákĊ do¿nansowywaü?
Czy z punktu ekonomicznego jest to
racjonalne?
Koszty byáyby uzaleĪnione od liczby
kursów - padaáa suma 1.140 zá do¿nansowania we wrzeĞniu, a w nastĊpnych miesiącach, poniewaĪ równieĪ
marszaáek nie bĊdzie tych przejazdów
do¿nansowywaá, ta kwota wzrosáaby
do ponad 2.800 zá. ĩaden wójt ani burmistrz z powiatu ostrzeszowskiego nie
do¿nansowuje Īadnej spóáki, Īadnego
przewoĨnika.
Dlaczego nie przybyá pan na zebranie mieszkaĔców, które odbywaáo
siĊ 1 wrzeĞnia?
- Mnie po prostu na to spotkanie nie
zaproszono. Nie odmówiábym, gdyby
ktoĞ przyszedá do mnie i powiedziaá, Īe
organizuje zebranie i chce, bym w nim
uczestniczyá. Jasne, Īe coĞ na ten temat
wiedziaáem, jakąĞ pocztą pantoÀową,
ale przecieĪ to nie znaczy, Īe miaáem
tam pójĞü. Mogáem przecieĪ usáyszeü
- panie burmistrzu, pana tu nikt nie zapraszaá - jakbym siĊ wówczas poczuá?
Tyle burmistrz Zenon Cegáa. Sprawa, jak stwierdziá, jest mu znana i bĊdzie rozpatrzona. Oby staáo siĊ to jak
najprĊdzej, najlepiej na specjalnie w tym
celu zwoáanej sesji. I tak wrzesieĔ wydaje siĊ juĪ byü miesiącem straconym.
Teraz trzeba walczyü, by chociaĪ od
paĨdziernika przewoĨnik dojeĪdĪaá do
Grabowa i stąd, a nie z granicy gminy,
woziá tutejszą máodzieĪ do Ostrowa.
K. Juszczak

PAN ZBIGNIEW RADZI

W dzisiejszym numerze CzO przybliĪĊ
PaĔstwu spalinowe i elektryczne odkurzacze ogrodowe.

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

Jeden z uczestników spotkania zauwaĪyá, Īe na zebranie przyszáo kilkoro
radnych, ale spoza Grabowa.
- A naszych z Grabowa nie ma!
Czy my jesteĞmy dla radnych, czy oni
dla nas? - pytaá.
Byáy teĪ pytania do organizatorów,
dlaczego nie ma na spotkaniu burmistrza i przewodniczącej Rady.
- Skrzyczaáa mnie i powiedziaáa, Īe
nie przyjdzie - odpowiada jedna z paĔ
próbujących zaprosiü przewodniczącą.
Nie uczestniczyá w spotkaniu
burmistrz Zenon Cegáa. Zatem drogą
telefoniczną zwróciáem siĊ do niego
o komentarz do sprawy.
- Na burmistrzu czy wójcie spoczywa obowiązek dowozu uczniów ze
szkóá podstawowych, gimnazjów, dzieci
niepeánosprawnych… Dowóz dzieci ze
szkóá ponadgimnazjalnych nie mieĞci
siĊ w zadaniach gminy. Problem tkwi
w tym, Īe rodzice zostali postawieni
na dwa dni przed rozpoczĊciem szkoáy
przed faktem dokonanym. Z prezesem
MZK takie rozmowy byáy prowadzone
juĪ parĊ lat wstecz. Swego czasu zwracaáem siĊ do przewoĨników o do¿nansowanie dworca, który przecieĪ trzeba
ogrzewaü, wtedy wszyscy mówili, Īe nie
mają Ğrodków. O rentownoĞci tej linii
powinien myĞleü przewoĨnik. Sprawa
jest mi znana, byli u mnie rodzice, wraz
z zarządem miasta wystąpili o zwoáanie
sesji nadzwyczajnej - bĊdzie to rozpatrzone. Problem nie tylko w do¿nansowaniu MZK, chodzi teĪ o zasadĊ, bo
gdy da siĊ jednemu przewoĨnikowi, to
i inni siĊ zgáoszą po pieniądze. Ja im
udostĊpniam infrastrukturĊ - przystanki, dworzec, mogą z tego bezpáatnie
korzystaü.
WiĊkszoĞü naszej máodzieĪy
ponadgimnazjalnej jeĨdzi do szkóá
w Ostrzeszowie, jakaĞ czĊĞü, okoáo
20 uczniów - do Ostrowa, kilkoro do

7.09.2016
17.11.2010

Gdy jesienią opadną liĞcie i pokryją
trawniki oraz chodniki, wówczas z pomocą przyjdą odkurzacze STIHL. DziĊki nim
szybko uporządkujecie PaĔstwo teren wokóá
domu, jak równieĪ wiĊksze powierzchnie
w przestrzeni publicznej. Wszystkie Ğmieci
i liĞcie przywiane przez wiatr zostaną zebrane i rozdrobnione przez nasze odkurzacze.
Spalinowe odkurzacze ogrodowe idealnie
nadają siĊ do zbierania liĞci czy skoszonej
trawy. Turbina dmuchawy, w poáączeniu
ze specjalnym noĪem rozdrabniającym,
redukuje objĊtoĞü suchych liĞci do 1/14 ich
pierwotnej objĊtoĞci. W ofercie posiadamy
modele SH 56 oraz SH 86. Popularny model
HS 86 jest idealny do oczyszczania duĪych
powierzchni. Istnieje teĪ moĪliwoĞü zastosowania go jako dmuchawy (w wyposaĪeniu
seryjnym).
Jego zalety to: páynna regulacja obrotów, dysza okrągáa, dysza páaska, STIHL
ElastoStart, system antywibracyjny STIHL,
silnik 2-MIX, ¿ltr HD2.
Model ten wyposaĪony jest w:
- Blokada dĨwigni gazu z przyciskiem „stop” - dĨwigniĊ gazu moĪna zablokowaü w dowolnej pozycji pomiĊdzy biegiem

jaáowym a peánym gazem. Odblokowanie
nastĊpuje poprzez naciĞniĊcie przycisku
„stop” za pomocą kciuka. Urządzenie jest
automatycznie ponownie gotowe do pracy.
- Silnik STIHL 2-MIX - podczas procesu przepáukiwania warstwa powietrza
niezawierająca paliwa zostaje umieszczona
pomiĊdzy wydalanymi spalinami a ĞwieĪą
porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika.
Ta powietrzna poduszka redukuje straty
paliwa wystĊpujące w związku z procesem przepáukiwania cylindra - chroniąc
tym samym zdrowie operatora i Ğrodowisko naturalne.
- STIHL - system antywibracyjny redukuje przenoszenie wibracji do minimum
i zapewnia duĪy komfort nawet w przypadku
dáugotrwaáej pracy.
- Obsáuga jednorĊczna, miĊkki
uchwyt - ergonomiczna konstrukcja miĊkkiego uchwytu umoĪliwia áatwą i bezpieczną
obsáugĊ urządzeĔ - dáoĔ przez caáy czas
spoczywa na uchwycie. DĨwigniĊ gazu
moĪna zablokowaü w dowolnej pozycji,
pomiĊdzy biegiem jaáowym i peánym gazem.
Stanowi to duĪe udogodnienie szczególnie
w przypadku dáugotrwaáych zastosowaĔ.
- Pas noĞny - pasy noĞne STIHL
znacznie uáatwiają pracĊ, szczególnie podczas dáugotrwaáych zastosowaĔ. Zapewniają duĪą swobodĊ ruchów. W wyposaĪeniu
seryjnym znajduje siĊ kaĪdorazowo pas
noĞny STIHL, odpowiedni do konkretnego
modelu urządzenia
- RĊczna pompa paliwowa - doprowadza paliwo do gaĨnika po naciĞniĊciu
przycisku. DziĊki temu zredukowano liczbĊ
pociągniĊü linki rozrusznika, potrzebną do
uruchomienia urządzenia po dáuĪszym przestoju.
- STIHL ElastoStart - ciĞnienie sprĊĪania powoduje podczas uruchamiania
silników 2-suwowych powstawanie odbiü

obciąĪających miĊĞnie i stawy operatora.
W systemie ElastoStart specjalny element
amortyzujący, umieszczony w uchwycie
rozrusznika, rozciąga siĊ odpowiednio do
dziaáającej siáy i umoĪliwia páynne uruchomienie urządzenia bez szarpniĊü.
Elektryczne odkurzacze ogrodowe
STIHL nadają siĊ optymalnie do oczyszczania terenów w pobliĪu domu. Przy ich

uĪyciu liĞcie i inne lekkie odpadki mogą
zostaü w prosty i szybki sposób uprzątniĊte.
Ponadto elektryczne odkurzacze ogrodowe
mogą zostaü w prosty sposób przezbrojone
w dmuchawy. MoĪemy PaĔstwu zaproponowaü modele SHE 71 oraz SHE 81
SHE 71 - to cichy, elektryczny odkurzacz ogrodowy do oczyszczania terenów
przydomowych z liĞci i skoszonej trawy. Seryjnie - moĪliwoĞü zastosowania urządzenia
jako dmuchawy. Zmiana trybu pracy z trybu
odkurzacza na tryb dmuchawy odbywa siĊ
bez uĪycia dodatkowych narzĊdzi. Z dyszą
wydmuchową i dyszą páaską.
SHE 81 - to lekki, elektryczny odkurzacz ogrodowy o duĪej mocy ssania, do
oczyszczania duĪych terenów przydomowych. Seryjnie moĪliwoĞü zastosowania
urządzenia równieĪ jako dmuchawy, zmiana
trybu pracy z trybu odkurzacza na tryb
dmuchawy odbywa siĊ bez uĪycia dodatkowych narzĊdzi. Z dyszą wydmuchową
i dyszą páaską.

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

7.09.2016
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SIENKIEWICZ ODCZYTANY TAKĩE W GRABOWIE

GRABOWIANIN
W „HIT, HIT, HURRA!”

JuĪ od czterech lat Prezydent RP
organizuje akcje „Narodowe Czytanie”. W tym roku po raz drugi do przedsiĊwziĊcia przyáączyáa siĊ Biblioteka
Publiczna w Grabowie nad Prosną.
MiáoĞnicy ksiąĪek i dobrej literatury
spotkali siĊ w gmachu biblioteki, aby
wspólnie, przy sáodkim poczĊstunku,
kawie i herbacie czytaü „Quo vadis”.
Wyboru tego utworu do tegoroczne-

HENRYK SIENKIEWICZ

Quo vadis
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów im. Stanisáawa Czernika

czwartek, 8 wrzeĞnia
2016 r. od godz. 10:00
przed budynkiem Biblioteki
(plac Borek 17).
ZAPRASZAMY
SPOâECZEĘSTWO
OSTRZESZOWA DO
WSPÓLNEGO CZYTANIA.

PATRONAT HONOROWY
PARY PREZYDENCKIEJ.

SONDA

Bogdan Maâecki
emeryt

Akcja „Narodowe Czytanie” to
wspaniaây pomysâ. Chodzi przede
wszystkim o to, aby zachċciý do
czytania, przeīywania i ksztaâcenia
wyobraĩni. Moīna czytaý wszċdzie,
jak powiedziaâ Pestalozzi: „Uczcie
z dċbów i buków”. SiĆdĩmy w cieniu
pod drzewami, poczytajmy. Moīe do
jakiejğ gromady dzieci odwaīymy siċ
powiedzieý: „Sâuchajcie, poczytam
wam. Albo przyjdĩcie kolejnego dnia,
ja tutaj bċdċ i wam poczytam”.
Sienkiewicz to dobry wybór,
przedstawia historiċ w sposób barwny i opisowy, z ogromnĆ wyobraĩniĆ.
Oczywiğcie go lubiċ, miâo wspominam
„Trylogiċ”, nowele. Ten autor ukazuje,
jak īyâo siċ kiedyğ, nie moīna o tym zapominaý. Mamy pewien ciĆg historyczny, wiċc nie róbmy przerw. Powiedzmy:
byây to ciċīkie czasy, ale ludzie īyli
tak. Wâağnie Sienkiewicz pozwala nam
to lepiej poznaý. Uwaīam, īe jego
ksiĆīki muszĆ byý w kanonie lektur. To
rozlegâe powieğci i ich czytanie zajmuje sporo czasu, którego obecnie jest
coraz mniej, mâodzieī fascynujĆ inne
rzeczy: komórka, komputer. Przy czytaniu Sienkiewicza trzeba siċ zatrzymaý,
ale warto. Cóī moīe byý piċkniejszego
od opisów miâoğci, wzajemnych relacji
miċdzyludzkich, historii?

cz. VII „Rzym siĊ pali” - uczniowie Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie,
cz. XII „Koniec igrzysk” - burmistrz Zenon Cegáa, BoĪena Klada oraz uczeĔ Zespoáu Szkóá nr 2
w Ostrzeszowie.
Miejmy nadziejĊ, Īe ta piĊkna
akcja kaĪdego roku bĊdzie przyciągaáa coraz wiĊkszą liczbĊ entuzjastów czytania wspaniaáych dzieá
polskich pisarzy.
Paulina Trzeciak

go czytania dokonano na zasadzie
gáosowania. Dzieáo Sienkiewicza konkurowaáo z „Cháopami” Wáadysáawa
St. Reymonta, „Weselem” Stanisáawa
WyspiaĔskiego, „Popioáami” Stefana
ĩeromskiego oraz powieĞcią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”.
W grabowskiej bibliotece specjalnie przygotowaną adaptacjĊ lektury
odczytali:
cz. I „Petroniusz obudziá siĊ koáo
poáudnia” - gimnazjaliĞci wraz z Janiną Niwą,
cz. III „Co zaszáo miĊdzy Ligią a Winicjuszem” - Jadwiga Golicka, Mieczysáawa Piotrowska, Jadwiga Ciesielska,

DokoĔczenie ze str. 1.
W najbliĪszą ĞrodĊ - 7 wrzeĞnia, o
godz. 20.30 zobaczymy pierwszy odcinek programu. NastĊpnych 11 odcinków emitowanych bĊdzie w kolejne Ğrody, wyjąwszy te wieczory, gdy
bĊdziemy siĊ emocjonowaü meczami
Ligi Mistrzów.
Wszyscy, zakwali¿kowani do programu, mali artyĞci prezentują siĊ w
kaĪdym z odcinków, Ğpiewając w chórze czy kwartecie, a niekiedy takĪe
solo lub w duecie z gwiazdą. WystĊpy, owszem, są oceniane przez jury,
lecz nie ma tu ocen negatywnych, co
najwyĪej jakieĞ rady i sugestie - Īadne dziecko nie odpada z programu.
Dotąd nagrane zostaáy dwa odcinki
„HIT, HIT, HURRA!”. Nie zdradzamy,
co w nich zaĞpiewa máody grabowianin. Niewykluczone, Īe któregoĞ
wieczoru usáyszymy coĞ z repertuaru
Sylwii Grzeszczak - ulubionej artystki
Mateusza.
Udziaá Mateusza Golickiego w
programie nie jest tak caákiem przy-

emeryt

Akcja czytania dzieâ wybitnych
polskich pisarzy wyjĆtkowo mi siċ
podoba, wedâug mnie jest bardzo
pozytywna. Chciaâbym uczestniczyý
w niej jako sâuchacz, lubiċ, kiedy
ktoğ âadnie czyta ksiĆīki, dlatego
czċsto sâucham audiobooków. Czytanie powaīnych dzieâ w zwiĆzku z tĆ
inicjatywĆ jest dobrym pomysâem,
to bardzo trudne tematy, czċsto
nieporuszane, przez co nie sĆ one
zbyt znane mâodzieīy, która o historii
Polski wie niewiele.
„Quo vadis” to ğwietny wybór
chociaī sam nigdy tej powieğci nie
przeczytaâem - gdy czytam ksiĆīkċ,
wolċ skoĕczyý jĆ tego samego dnia,
którego zaczĆâem. Bardzo lubiċ ekranizacje dzieâ Sienkiewicza, wszystkie
widziaâem wielokrotnie, wiċkszoğý
nawet, pomimo īe oglĆdaâem w kinie, kupiâem na DVD.
Powieğci Sienkiewicza przetrwaây
pokolenia, wiċc uwaīam, īe nadajĆ
siċ do czytania w szkole. Najchċtniej czytam ksiĆīki techniczne, ta
dziedzina bardziej mnie interesuje.

Przypominamy - pierwszy z
programów „HIT, HIT, HURRA!” juĪ
w najbliĪszą ĞrodĊ (7 wrzeĞnia), o
godz. 20.30 w TVP 1.
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

NARODOWE CZYTANIE - „QUO VADIS”

Ryszard Piechota

padkowy - Ğpiewa od dziecka, a swój
talent rozwija równieĪ w OCK pod
okiem Aleksandry Marszaákowskiej.
- Gdy dowiedzieliĞmy siĊ o naborze do programu, postanowiliĞmy
spróbowaü - mówi mama cháopca. WysáaliĞmy nagrane kiedyĞ przez Mateusza covery i juĪ wieczorem przyszáo zaproszenie.
Do programu zgáosiáo siĊ okoáo
póátora tysiąca osób. Po przesáuchaniu nagraĔ, do udziaáu w castingu zaproszono 120 osób i z tej grupy dzieci
przesáuchiwanych „na Īywo” przez
specjalistów od wokalu, wybrano do
programu 22 osoby. WĞród nich znalazá siĊ máody grabowianin.
Gratulujemy Mateuszowi udziaáu
w programie, wierząc, Īe bĊdzie dla
niego Ĩródáem radoĞci.
K. Juszczak

Paulina Trzeciak

studentka Àlologii polskiej
Wedâug mnie, akcja narodowego
czytania jest znakomita. Zasmuca
fakt, īe coraz mniej Polaków czyta
ksiĆīki, mam wraīenie, īe utwory
Mickiewicza, Prusa czy wâağnie Sienkiewicza sĆ nieco zapomniane. Liczċ
na to, īe dziċki temu przedsiċwziċciu
wiċcej osób siċgnie po wspaniaâe
polskie dzieâa. Nie przeczytaâam
jeszcze „Quo vadis”, dlatego mam
zamiar uczestniczyý w akcji, bċdzie to dobra okazja, aby w koĕcu
zajrzeý do tej ksiĆīki. Uwaīam, īe
wybór „Quo vadis” jest bardzo trafny, w koĕcu autorem jest noblista
- powinno siċ znaý jego twórczoğý.
Bardzo lubiċ dorobek Sienkiewicza, w szczególnoğci nowele. Jego
dzieâa sĆ powaīne, ale takīe bardzo
potrzebne - piċknie przedstawiajĆ
historiċ. Takie lektury sĆ niezbċdne
w dzisiejszych czasach, ale oprócz
„Trylogii” czy „Krzyīaków”, w kanonie powinny znaleĩý siċ wâağnie
nowele, takie jak „Za chlebem”,
„Janko Muzykant”. Nie sĆ one dâugie, wiċc kaīdy moīe przeczytaý szczególnie īe poruszajĆ niezwykle
waīne kwestie.

Anna Damasiewicz
krawcowa

Akcja „Narodowe Czytanie” jest
bardzo trafna i potrzebna. Trzeba zaczĆý od tego, īe w Polsce maâo siċ
czyta, a przecieī czytanie rozwija wyobraĩniċ. Sama bardzo lubiċ ksiĆīki,
chociaī od lektur szkolnych wolċ Stephena Kinga, Grahama Mastertona
czy Paula Coelho. Historyczne ksiĆīki
zawsze najbardziej lubiâ tata, w domu
czċsto oglĆdaliğmy ekranizacje dzieâ
Sienkiewicza. Uwaīam, īe takie lektury
„ku pokrzepieniu serc” sĆ potrzebne
w kaīdym czasie. Ich autorzy sĆ waīni
i wiele znaczĆ dla Polski i Polaków, wiċc
dzieâa m.in. Sienkiewicza powinny byý
w kanonie. Moīe naleīaâoby inaczej
podchodziý do lektur, bo kiedy majĆ
byý czytane pod przymusem, raczej
zniechċcajĆ niī zachċcajĆ. Uczniowie
w podstawówce nie sĆ zbyt ambitni,
wszystko przychodzi z wiekiem. SĆ to
czasy beztroski, nie interesuje ich aī
tak historia. Moīe ktoğ starszy bardziej
zachwycaâby siċ takĆ lekturĆ, trzeba
pewne rzeczy przeīyý, īeby doceniý
i do niektórych ksiĆīek wróciý.
Gdybym miaâa wybraý jakieğ dzieâo
na przyszâoroczne czytanie narodowe,
prawdopodobnie byâoby to „W pustyni
i w puszczy” - moja ulubiona powieğý
Sienkiewicza, przygodowa, w sam raz
dla mâodzieīy.

rozm. i fot.
A. Pisula i K. Juszczak

Agata Mencel

specjalista ds. ksiċgowoğci
Myğlċ, īe akcja „Narodowe Czytanie” jest bardzo dobrĆ inicjatywĆ.
Sâyszaâam o niej juī w 2012 roku,
kiedy Polacy wspólnie odczytywali jeden z naszych najwiċkszych skarbów
narodowych - „Pana Tadeusza”. Nie
wyobraīam sobie, by wğród odczytywanych dzieâ zabrakâo naszego noblisty,
Henryka Sienkiewicza. Po jego ksiĆīki
siċgajĆ juī przecieī najmâodsi, czytajĆc
w szkole np. nowelċ „Janko Muzykant”
czy teī sâynnĆ powieğý „W pustyni i w
puszczy”. Moim ulubionym dzieâem
tego autora jest powieğý „Ogniem
i mieczem”, jednak mimo to uwaīam,
īe „Quo vadis” to wspaniaây wybór ze
wzglċdu na motyw naszych europejskich korzeni, staroīytnej cywilizacji
i budzĆcego siċ chrzeğcijaĕstwa. Jesteğmy w koĕcu czċğciĆ jednej wielkiej
„rodziny”, jakĆ jest Europa, zarówno
pod wzglċdem geograÀcznym, jak
i historycznym. W tej ksiĆīce moīna
znaleĩý wiele waīnych wartoğci, które
towarzyszyây nam, Polakom przez pokolenia. Warto zatem przekazywaý jĆ
nie tylko mâodym ludziom, ale utrwalaý
jej treğý w ğwiadomoğci wszystkich,
bez wzglċdu na wiek. Wiara, nadzieja,
walecznoğý i miâoğý to przecieī cechy,
które pozwoliây naszemu narodowi siċgaý po rzeczy z pozoru nieosiĆgalne.
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Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ (24)
Bardzo nas cieszy, Īe zdjĊcie klasy, które zamieĞciliĞmy przed dwoma
tygodniami, juĪ niemal zostaáo rozszyfrowane. ZawdziĊczamy to naszym
czytelnikom.
RedakcjĊ odwiedziáa pani ElĪbieta
Tyc (z domu Jurkiewicz), jedna z uczennic, bĊdących na zdjĊciu. Ona teĪ podaáa nazwiska (z jednym wyjątkiem)
koleĪanek i kolegów z fotogra¿i. Są to
uczniowie kl. I b SP nr 1 w Ostrzeszowie
wraz z wychowawczynią p. Lubomirą
GrudziĔską. Pani ElĪbieta jest przekonana, Īe zdjĊcie zostaáo zrobione
w 1959 r. Podrzuciáa teĪ myĞl kierowaną do koleĪanek i kolegów z klasy, Īe
moĪe w przyszáym roku warto byáoby
siĊ spotkaü. Wtedy wáaĞnie minie 50
lat od ukoĔczenia przez nich szkoáy
podstawowej.
W sprawie zdjĊcia napisaáa takĪe
do nas p. GraĪyna Konarska:
Witam! Chciaáabym pomóc w rozpoznaniu osób na fotogra¿i nr 23. Do klasy
tej chodziá mój máodszy brat (Wiesáaw
Motyl) i wspólnie rozpoznawaliĞmy osoby ze zdjĊcia. Nie wszystkie udaáo siĊ
ustaliü oraz nie zawsze pamiĊtaliĞmy
imiona. ZdjĊcie zrobione byáo prawdopodobnie w 1959 lub 1960 r. Dzieci na
zdjĊciu to rocznik 1952.
Serdecznie pozdrawiam RedakcjĊ
GraĪyna Konarska
Trzecią osobą zabierającą gáos
w sprawie zamieszczonego zdjĊcia byá p.
Wojciech Franikowski - jeden z uczniów
tejĪe klasy. On równieĪ bezbáĊdnie rozpoznaá niemal wszystkich kolegów z I b.

Biorąc pod uwagĊ wszystkie gáosy
w tej sprawie (wzajemnie siĊ potwierdzające, za wyjątkiem jednego nazwiska), przedstawiamy poniĪej peáną listĊ
osób bĊdących na tej starej, szkolnej
fotogra¿i.
I rząd od górny (od
lewej): 1. Czesáaw Hyáka, 2. Piotr WoliĔski, 3.
Wiesáaw Motyl, 4. Jerzy
GrudziĔski, 5. Lubomira GrudziĔska (wychowawczyni), 6. Wojciech
Franikowski, 7. Jacek
Skiba, 8. Czesáaw Lis,
9. Ryszard Murdzek, 10.
Stanisáaw Biewald.
II rząd od góry: 1.
Henryk Korczak, 2. Marek Krowicki, 3. Andrzej
Tokarski, 4. Wanda Kubera, 5. Regina Bacik,
6. Lucyna Borek, 7. Mieczysáawa Kandyba, 8.
Bogusáawa GubaĔska,
9. Roman Trzeciak.
III rząd od góry:
1. Urszula Wieczorek,
2. Katarzyna Janiak, 3.
ElĪbieta Czajkowska,
4. Jolanta Frąckowska,
5. Danuta Paweáka, 6.
ElĪbieta Jurkiewicz, 7.
…Bacik, 8. Barbara Herman.
dolny
rząd:
1. Zenon Konarski, 2.
Stanisáaw Smardz, 3.

Tadeusz Kinastowski, 4. Marian Klóska,
5. Mirosáaw Beiga.
Bardzo jesteĞmy wdziĊczni za
rozszyfrowanie nazwisk wszystkich

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni wrzeĞnia (druga dekada)

16 - DzieĔ Polskiego Bluesa
16 - DzieĔ Ochrony Warstwy Ozonowej
17 - rocznica najazdu ZSRR na PolskĊ;
DzieĔ PamiĊci O¿ar Agresji Sowieckiej
17 - DzieĔ Sybiraka
17 - DzieĔ Szacunku dla Ludzi
Starszych (Japonia)
17 - DzieĔ Nonsensopedii
17 - 18 - Sprzątanie ĝwiata (3. weekend
wrzeĞnia
18 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Geologa
18 - ĝwiatowy DzieĔ Monitoringu Wody
19 - DzieĔ Dzikiej Fauny, Flory
i Naturalnych Siedlisk
19 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Mówienia
jak Pirat
20 - Ogólnopolski DzieĔ Przedszkolaka

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie
Marek Stolarczyk (tel. 62/732-28-30, fax wew.9)
ogáasza, Īe dnia 15-11-2016 r., o godz. 11.20 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego, siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr
205 odbĊdzie siĊ

DRUGA LICYTACJA
naleĪącej do dáuĪnika: Stefana ChowaĔskiego, Krystyny ChowaĔskiej,
nieruchomoĞci, poáoĪonej w Ligocie, 63-507 Kobyla Góra, dla której Sąd
Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW: KZ1O/00024345/6 i skáada siĊ z dziaáek
464,87/55,87/65 o obszarze áącznym 1,0152 ha. Dziaáka 464 ma ksztaát
trójkąta. Dziaáka poáoĪona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej
i letniskowej. Dziaáka posiada bezpoĞredni dostĊp do drogi. Teren dziaáki
páaski. Na dziaáce znajdują siĊ dwa sáupy energetyczne i transformator,
bĊdące wáasnoĞcią zakáadu energetycznego. Na dziaáce roĞnie kilka kilkuletnich Ğwierków.
Dziaáka 87/55 to droga gruntowa utwardzona ziemna. Dziaáka o dáugoĞci
okoáo 150 metrów stanowi drogĊ dojazdową do sąsiednich dziaáek. Teren
dziaáki páaski. WzdáuĪ drogi posadzone są Ğwierki.
Dziaáka 87/65 ma nieregularny ksztaát wielokąta. PoáoĪona jest w otoczeniu
terenów rolnych i zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Teren dziaáki
páaski. Dziaáka posiada bezpoĞredni dostĊp do drogi asfaltowej. Dziaáka
poáoĪona bezpoĞrednio przy drodze asfaltowej relacji Ostrzeszów - Syców.
Dziaáka stanowi dojazd do zabudowanych dziaáek gruntu i posiada sáuĪebnoĞü dojazdu do dziaáki 87/57.
Suma oszacowania razem wynosi 241 700,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest
równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 134,00 zá .
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 170,00 zá. RĊkojmia powinna byü záoĪona w gotówce albo ksiąĪeczce oszczĊdnoĞciowej banków
uprawnionych wedáug prawa bankowego, zaopatrzonej w upowaĪnienie
wáaĞciciela ksiąĪeczki do wypáaty caáego wkáadu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rĊkojmi. RĊkojmiĊ moĪna uiĞciü takĪe
na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 45 10202241 0000 2202 0012 9940
najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby, które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem
organu paĔstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk
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na adres redakcji: ul. Ğw. Mikoáaja
16; 63-500 Ostrzeszów. MoĪna teĪ
dzieliü siĊ wspomnieniami drogą e-mailową: poczta@czasostrzeszowski.
pl. Czekamy równieĪ na telefony (t.
695 385 509).
red.

DZIEJE TABLICY
NA BAàCZYNIE
Uzupeánienie
Przed tygodniem na áamach „CzO”
ukazaá siĊ artykuá druha Stanisáawa
Stawskiego, mówiący o kolejach losu
pamiątkowej tablicy, umieszczonej na
Baáczynie. Krótkie uzupeánienie tego
tematu, oparte na kanwie wáasnych
wspomnieĔ, przedstawiá nam równieĪ
p. Bogdan Maáecki.
- Páyta na pomniku zostaáa zniszczona, to byáa páyta z marmuru lub
z kamienia z napisem: ĩoánierzom
WrzeĞnia 1939 - Zdobywcom Berlina
1945. Kiedy dokonano zniszczenia
tej páyty, pracowaáem w komendzie

hufca ZHP, byáem zastĊpcą, a póĨniej
komendantem; wtedy postawiáem sobie
za zadanie, Īe w miejsce zniszczonej
tablicy umieszczĊ nową. Fumowcy dali
nam 40 kg záomu, pan Nowacki, rzeĨbiarz z Zajączek, wykonaá matrycĊ.
ZrobiliĞmy odlew, którego wykonawcą
byá pan Grzelak z Przytocznicy - tej
odlewni juĪ nie ma.
W koĔcu, po wielu staraniach, páyta zostaáa przykrĊcona. Pracownicy
FUM-u mówili, Īe jest tak zakontrowana Ğrubami, Īe nikt jej nie urwie…
Ale teĪ urwali...

Rekrutacja do prywatnej szkoáy muzyki rozrywkowej
Sukcesy absolwentów - Samuel ĝlak
Tekst páatny

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)
Chorymi na SchizofreniĊ
9 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Urody
13 - DzieĔ Kolejarza
10 - ĝwiatowy DzieĔ Zapobiegania
Samobójstwom
13 - ĝwiatowy DzieĔ Pierwszej Pomocy
10 - ĝwiatowy DzieĔ Pierwszej Pomocy
13 - DzieĔ Caáowania Cháopaków
w Usta
(2. sobota wrzeĞnia)
14 - Wspomnienie PodwyĪszenia
11 - DzieĔ Histerii i Egocentryzmu
KrzyĪa ĝwiĊtego
(w USA)
15 - Europejski DzieĔ Prostaty
12 - ĝwiĊto Wojsk Lądowych
15 - ĝwiatowy DzieĔ Wiedzy
12 - ĝwiatowy DzieĔ Zdrowia Jamy
o Cháoniakach
Ustnej
12 - DzieĔ Programisty (w latach
15 - DzieĔ OpakowaĔ
nieprzestĊpnych - 13 wrzeĞnia)
15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Demokracji
13 - DzieĔ SolidarnoĞci z Osobami
15 - DzieĔ Olewania Systemu

uczniów. MoĪe ktoĞ jeszcze dopowie
brakujące imiĊ panny Bacikówny?
Czekamy na odzew w tej sprawie
oraz na listy i stare fotogra¿e mówiące o naszych osobistych przeĪyciach
i wspomnieniach, jak i te ukazujące
Ostrzeszów i jego okolice sprzed lat.
Wszelką korespondencjĊ dotyczącą starych zdjĊü prosimy przysyáaü

Trwa rekrutacja do Szkoáy Zespoáów - prywatnej szkoáy muzycznej
w Ostrzeszowie. Zapisy na gitarĊ,
bas, perkusjĊ i instrumenty klawiszowe, skrzypce (mgr BoĪena
JabáoĔska), do klasy dzieciĊcej (5-8
lat) oraz dodatkowo wokal odbywają
siĊ przez stronĊ internetową: www.
szkola.fulara.com
(tam teĪ wiĊcej informacji), e-mailowo:
szkola@fulara.com
lub telefonicznie
pod numerem 604
695 855.
Jak co roku,
jeden z artykuáów
promujących naszą
szkoáĊ poĞwiĊcamy
uczniom. To oni są
najlepszą wizytówką i reklamą naszej
szkoáy. W tym roku
wielki sukces osiągnĊáa Ewa Owcza-

rek – absolwentka Szkoáy Zespoáów,
której nagranie suity J. S. Bacha opublikowaá portal Bass Players United,
gdzie obejrzaáo go ponad üwierü miliona widzów. O Ewie byá osobny artykuá
o uzdolnionych absolwentach szkoáy
dwa lata temu.
W tym roku jednym z wyróĪniających siĊ absolwentów byá Samuel ĝlak
- aktywny máody gitarzysta, udzielający siĊ czĊsto na ostrzeszowskich jam
sessions (w czĊĞci ze standardami
jazzowymi), graá w wielu zespoáach,
m. in. w Conspiracy, Side Effect, The
Foomix, Septimus, projektach Szymona Jeziornego i in. Jest laureatem
wielu lokalnych konkursów. Na uwagĊ
zasáuguje poziom jego improwizacji.
Do naszej szkoáy przyszedá jako typowy máody gitarzysta, grający juĪ
wczeĞniej w zespoáach metalowych.
Potrafiá graü prymitywne szybkie

solówki, ale to zaledwie pierwszy
etap, musiaá nauczyü siĊ ogrywania
harmonii w improwizacji - to zawsze
stanowi o jej wysokim poziomie. Na
warsztaty organizowane przy okazji
jam session jednego razu przyjechaáo dwóch studentów z Akademii
Muzycznej we Wrocáawiu. Jednym
z nich byá Marek Komorowski: ByliĞmy
zaskoczeni faktem, Īe na jam session
w Ostrzeszowie gra siĊ standardy
jazzowe, zupeánie jak na akademii. To
ewenement wĞród spotkaĔ muzyków
(jam sessions) polskich miasteczek,
gdzie gra siĊ proste piosenki i ew. bluesa. Na scenĊ wchodzi Samuel, który
gra na 8-strunowej gitarze standardy
jazzowe, improwizując, podkreĞlając
skáadniki akordów (np. nony). Jest
jak diament, który wymaga jedynie
oszlifowania. Potem zaczyna improwizowaü wokalistka (Ola Danielska). To
siĊ nie zdarza...
Na ostatnim jam
session przy okazji
JaZZlotu 2016 Samuel zagraá z Wojtkiem
Pilichowskim i jego
zespoáem „Superstition” (fot.). Mamy
nadziejĊ, Īe Samuel
wkrótce bĊdzie odnosiá sukcesy podobne
do tych, jakie w ostatnim czasie miaáa Ewa
Owczarek, czego mu
Īyczymy!
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Obrigado Lisboa!
Podróż i pierwszy spacer
Wczesnym rankiem polecieliśmy
z Wrocławia do podwarszawskiego Modlina, gdzie po czterech godzinach postoju mieliśmy połączenie do Lizbony.
Po wylądowaniu kupiliśmy w automacie bilety - dwie karty Viva Viagem. Doładowaliśmy każdą za 6 euro. To starcza na dobę i jest ważne w całej komunikacji miejskiej i w lizbońskich windach.
Wszystkim, którzy znajdą się w tym mieście, radzę nie zastanawiać się ani chwili,
tylko kupować takie bilety, bo to daje swobodę i okazuje się najbardziej opłacalne.
Dotarliśmy do hotelu, zameldowaliśmy się i ruszyliśmy na wieczorny spacer.
Chodniki w Lizbonie wyłożone są przeważnie drobną kamienną kostką (chyba
marmurową), która jest bardzo wyślizgana i nocą błyszczy w świetle ulicznych latarni, jakby była mokra. Trzeba zapomnieć
o wysokich obcasach i eleganckich trzewikach. Najlepiej sprawdzają się wygodne, sportowe buty z miękką, gumową podeszwą.
Usiedliśmy w restauracji na Praça da
Figueira. Zanim podano nam właściwy
posiłek, dostaliśmy w koszyku dwie bułki.
Dzięki informacjom z internetowych blogów wiedzieliśmy, że kelnerzy bardzo często podają zagranicznym turystom niezamawiane przystawki. Najlepiej od razu odmówić, ale jest to trudne, bo obsługa wybiera dogodny moment, szybko stawia
koszyk i czym prędzej się oddala. Wtedy
pozostaje nie ruszać tego do samego końca. W przeciwnym wypadku można otrzymać rachunek o kilka euro wyższy.

Alfama, Baixa i Cacilhas
Następnego dnia ruszyliśmy na zwiedzanie miasta. Zaczęliśmy od Alfamy.
Alfama to malownicza stara dzielnica
na zboczu wzgórza zwieńczonego zamkiem świętego Jerzego (Castelo de São
Jorge). Podobnie jak zamek, została wybudowana jeszcze przez Maurów. Uliczki są wąskie i kręte, pełne uroczych zaułków, schodków, suszącego się prania, klatek z kanarkami i papużkami, wystawionych na zewnątrz, kwiatów, okien
z okiennicami, rzeźbionych drzwi i ścian,
pomalowanych na żółto, pomarańczowo
i niebiesko, albo wyłożonych typowymi
dla Lizbony wzorzystymi kafelkami azulejo. Przydałoby się trochę remontów, bo,
podobnie jak w innych starych dzielni-

myślnie wszystkie są „na żądanie”. Trzeba o tym pamiętać, bo nieraz mijaliśmy
grupki zdezorientowanych turystów, którym tramwaj przejeżdżał przed nosem, bo
nikt nie zatrzymał go gestem ręki. W efekcie zamiast przy katedrze znaleźliśmy się
na placu Portas do Sol (Brama Słońca),
skąd wspięliśmy się do zamku. Kupiliśmy
bilety i weszliśmy do środka. Obeszliśmy
zewnętrzne mury obronne w cieniu roz-

Dachy Alfamy
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wiedziliśmy przyklasztorny kościół. Śmiało można powiedzieć, że przepych jego
wnętrza przewyższył to, co widzieliśmy
w katedrze Sé de Lisboa. Nic dziwnego,
bo to królewski kościół. Spoczywają tam
doczesne szczątki kilku królów i innych
znaczących postaci Portugalii, m.in. Vasco da Gamy.
W Muzeum Morskim znajduje się
ogromna kolekcja precyzyjnie wykonanych modeli różnych statków cywilnych
i okrętów wojennych. Są też prawdziwe łodzie, między innymi królewski galeon. Obejrzeliśmy te wszystkie cuda dawnej inżynierii i, zmęczeni, ale zadowoleni
i pełni wrażeń, wróciliśmy do hotelu.

Cascais

Pałac Pena
łożystych drzew, podziwiając przepiękną
panoramę. Potem skierowaliśmy się do
niewielkiego ogrodu, po którym spacerują pawie, i na wysokie mury wewnętrznej
warowni. Stamtąd znów podziwialiśmy
miasto i obserwowaliśmy lądujące i startujące co chwilę samoloty oraz promy
pływające przez rzekę Tag. Obejrzeliśmy
też wystawę muzeum archeologicznego.
Zjechaliśmy tramwajem w dół z Alfamy
do dzielnicy Baixa. To zupełnie inny świat.
Wielki plac Praça do Comércio (plac Handlowy) z pomnikiem króla Józefa I i łukiem triumfalnym, okazałe gmachy, deptaki i ulice przyzwoitej szerokości. Dzielnica wybudowana w całości według nowych założeń na miejscu dawnego centrum zniszczonego przez trzęsienie ziemi
w 1755 roku.
1 listopada 1755 roku, w dzień Wszystkich Świętych, udekorowane papierowymi ozdobami kościoły wypełniły się wiernymi, zapalono świece i zaczęły się uroczyste msze. Nagle ziemia zatrzęsła się
z siłą, jak szacują obecnie sejsmologowie, 9 stopni w skali Richtera. Zawaliły się

Cascais

cach, wiele miejsc jest w różnym stopniu
zaniedbanych, ale mam wrażenie, że gdyby wszystko odrestaurować, wyrównać
i odmalować, Lizbona straciłaby swój niepowtarzalny klimat. Urok Alfamy polega
w dużym stopniu na jej autentyczności.
Na tym, że mieszkają tam zwykli i wcale
nie bogaci ludzie, że prowadzą swoje restauracje i sklepiki z pamiątkami, że cierpliwie znoszą turystów przechodzących
codziennie pod ich oknami.
Przejazd tramwajem linii 28 jest niezapomnianym przeżyciem. Wsiadaliśmy na
przystanku, gdzie musiał zatrzymać się
na sporej pochyłości prowadzącej pod
górę. Potem było już tylko ciekawiej. Pojazd co chwila piął się i zjeżdżał, hamował
na przystankach i brał ostre zakręty. Przeciskał się przez niewiarygodnie wąskie
uliczki, gdzie przechodnie musieli chować się w bramach, żeby go przepuścić.
Co dziwniejsze, jeździły tam też samochody, a nawet parkowały! Miejscowi kierowcy do perfekcji opanowali sztukę postoju
w miejscach, wydawałoby się, niemożliwych. Tramwaj przejeżdżał o centymetry,
a może i milimetry od nich.
Oczywiście zgubiliśmy się, bo liczenie przystanków jest w Lizbonie zawodne. Wynika to z faktu, że na wielu z nich
tramwaj się nie zatrzymuje, ponieważ do-

lekcje sztuki, księgozbiory oraz bezcenne rękopisy i mapy wielkich podróżników,
m.in. Vasco da Gamy.
Wróciliśmy na Alfamę i odnaleźliśmy
katedrę. XII-wieczna świątynia z wielkich
bloków piaskowca kryje wewnątrz bogactwo rokokowych zdobień, które można podziwiać nieodpłatnie, bo jest to normalnie funkcjonujący kościół. Tablica
przed wejściem przypomina o odpowiednim stroju, zachowaniu ciszy i nieużywaniu fleszy.
Po wyjściu skierowaliśmy się w stronę
dworca Cais do Sodré, gdzie z pobliskiej

pałace, w tym pałac królewski, kościoły,
klasztory, szpitale, biblioteki i setki innych
budynków. Ziemia pękała i rozstępowała
się, pochłaniając ludzi, zwierzęta, a także
dzieła sztuki i inne bogactwa stolicy kolonialnego imperium. Od świec w ruinach
kościołów wybuchły pożary, które trawiły
to, czego nie zniszczyło trzęsienie ziemi.
Nie był to jednak koniec tragedii. Mieszkańcy, którzy ocaleli, uciekli z gęstej zabudowy na place nad brzegiem Tagu.
Wtedy nastąpiło dziwne zjawisko - woda
zatoki zaczęła się cofać, odsłaniając wraki zatopionych statków. Znaleźli się tacy,
którzy pobiegli szukać skarbów. Nie zdążyli niczego znaleźć. 20-metrowa fala tsunami wdarła się między ruiny, dopełniając
dzieła zniszczenia.
Ocenia się, że zginęło do 90 tysięcy ludzi. Król ocalał, bo wyjechał z miasta za
sprawą kaprysu jednej z córek, która ten
dzień chciała spędzić w Cascais. Do końca życia mieszkał w namiocie, bojąc się
wejść do murowanego budynku.
Co najdziwniejsze, położona wyżej
i zbudowana na skale Alfama - dzielnica
rybaków - ocalała.
To, co dziś podziwiamy w muzeach Lizbony, to ułamek bogactw i dziedzictwa
dawnego imperium. Kataklizm z 1755
roku bezpowrotnie pochłonął cenne ko-

przystani przeprawiliśmy się promem na
drugą stronę Tagu do Cacilhas. Przespacerowaliśmy się po deptaku, a następnie
przeszliśmy zaniedbanym nabrzeżem do
wieży widokowej, zbudowanej obok wielkiego urwiska. Wjeżdża się tam windą, na
którą bilety, w cenie 1 euro w obie strony, kupuje się bezpośrednio u windziarza.

bie zamek Maurów i zjechać na dół trójkołową taksówką zwaną tuk-tuk.
Dziś wiemy, że inaczej powinniśmy
zorganizować tę wycieczkę. Trzeba było
wjechać autobusem na górę, aż do zamku Maurów. Z niego przespacerować się
do pałacu Pena, zwiedzić go, przejść się
po parku i wrócić autobusem. Bylibyśmy
mniej zmęczeni i zobaczylibyśmy więcej.
Przyszła pora na kolejny punkt programu
obowiązkowego.
Cabo da Roca to najdalej na zachód
wysunięty punkt kontynentalnej Europy.
Jest tam postument z krzyżem i tablicą,
punkt informacji turystycznej, niewielka
kawiarenka, sklep i tłumy turystów z całego świata. Zrobiliśmy sobie zdjęcia i opuściliśmy to miejsce ścieżką wzdłuż wy-

Do Cascais - kurortu nad oceanem dojechaliśmy następnego dnia rano pociągiem. Korzystając z wczesnej pory,
poszliśmy na plażę. Temperatura wody
w oceanie jest porównywalna z tą w Bałtyku, bo wynosi 19 stopni Celsjusza, co
w połączeniu z panującym w sierpniu
upałem potęguje uczucie zimna. Dlatego
lepiej kąpać się rano, gdy różnica temperatur nie jest jeszcze tak duża.
Orzeźwieni kąpielą wyszliśmy zwiedzać miasto. To piękny kurort, bogaty
i dobrze utrzymany. Rosną tu egzotyczne
rośliny, a chodniki ułożone są w charakterystyczny falisty wzór z czarnej i białej kamiennej kostki. Pokrywa on deptaki całej
Portugalii i nie tylko. Motyw tego wzoru
można było rozpoznać w oprawie graficznej olimpiady w Brazylii, która była kiedyś
portugalską kolonią.
Na deptaku handlowym kupiliśmy kilka prezentów dla dzieci i rodziny. Potem

Sintra i Cabo da Roca
Następnego dnia wstałem rano, żeby
przed wyjazdem zrobić zakupy. Znalazłem, poprzez Internet, najbliższy sklep
Pingo Doce, czyli portugalską Biedronkę, i zaopatrzyłem się tam w niezbędne
produkty. Wszystko było tanie i pyszne.
Najlepsze śniadanie, jakie jedliśmy w Lizbonie. Zrobiliśmy sobie jeszcze kanapki i ruszyliśmy pieszo do dworca Rossio.
Rozpoznałem go tylko dzięki charakterystycznym bramom w kształcie podków.
Na budynku nie ma żadnej informacji, że
to dworzec kolejowy. Torów też nie widać,
bo są pod ziemią. Znów przydały się informacje z Internetu.
Dojechaliśmy do Sintry. Postanowiliśmy nie czekać na autobus, tylko wspiąć
się szlakiem do ruin zamku Maurów i pałacu Pena. Góra była nieco wyższa od Ślęży, ale wchodziło się bardziej stromo. Wysiłek, jak się okazało, był spory, ale rekompensowały go piękne widoki i to, że
praktycznie przez całą drogę szło się nieźle utrzymanym ogrodem z egzotyczną
roślinnością. Co jakiś czas w górze ukazywały się malownicze mury zamku Maurów. Były coraz bliżej...
Ostatecznie nie dotarliśmy do nich, bo
na rozdrożu postanowiliśmy pójść w kierunku pałacu Pena, głównie z powodu
upału. Kupiliśmy bilety i weszliśmy do
ogromnego parku, pełnego atrakcji, z których największą jest Studnia Wtajemniczenia. Sporo trzeba było jeszcze przejść,
i to pod górę, żeby dostać się do pałacu.
Nareszcie oczom naszym ukazał się... i tu
nastąpiła pewna rozbieżność. Moja żona
widziała zamek z bajki, a ja - architektonicznego potwora. Myślę, że te dwa punkty widzenia można połączyć. Był to zamek
Gargamela z bajki o smerfach.
Niezależnie od oceny architektury,
wnętrza warto zwiedzić. Bogactwo zdobień, rzeźbione meble i elementy wyposażenia pałacu są zachwycające.
Wspinaczka w upale dała nam się we
znaki, postanowiliśmy więc darować soRuiny katedry

Klasztor Hieronimitów
brzeża, podziwiając strome klify i niewielkie, ale piękne plaże ukryte wśród skał.
Nie było tam żadnych barierek ani znaków ostrzegających, że jest stromo i niebezpiecznie. Bardzo podobało mi się to
w Portugalii. Jeśli jest tam jakiś znak lub
tablica informacyjna, to znaczy, że naprawdę jest potrzebna. Na stromych, krętych i wąskich drogach nie ma zbyt wielu
znaków drogowych. Kierowcy sami wiedzą, że muszą być uważni i przewidujący. Trudne warunki powodują, że co chwila ktoś musi kogoś przepuszczać, zatrzymać się lub nawet wycofać. Nie sposób
byłoby żyć, bez przerwy klnąc i wrzeszcząc na innych. Wyrozumiałość i cierpliwość znacznie lepiej się sprawdza. Słowo, które słyszeliśmy najczęściej, to połączone z serdecznym uśmiechem „obrigado” - dziękuję. Sami też dziękowaliśmy
po portugalsku w sklepach, przy kasach,
w restauracjach i w tramwajach.

schowaliśmy się przed upałem w kawiarni.
Po południu wróciliśmy do Lizbony i postanowiliśmy przespacerować się
jeszcze raz po centrum. Najpierw, znów
przez Internet, zlokalizowaliśmy pocztę,
a gdy wrzuciliśmy do skrzynki pocztówki,
udaliśmy się do windy Santa Justa.
Jest to budowla zaprojektowana przez
Gustave'a Eiffla, tego od wieży w Paryżu. Z tarasu na jej szczycie można oglądać
widok na Alfamę i Baixę i - z drugiej strony
- ruiny katedry pozostawione jako tragiczna pamiątka po trzęsieniu ziemi. Postanowiliśmy je obejrzeć za 3,5 euro od osoby.
Nie sądziliśmy, że ten szkielet budynku
z filarami sklepień, przez które widać błękit nieba, zrobi na nas takie wrażenie. Ale
zrobił. Przypomina o przemijaniu, o złudzie wszelkiej ludzkiej potęgi, która w jednej chwili może obrócić się w nicość.

Muzea w Belém

W drodze powrotnej mieliśmy przesiadkę na lotnisku Paryż Beauvais. To
krótkie spotkanie z Francją nie pozostawiło dobrego wrażenia. Przede wszystkim
Francuzi nie przyjmują do wiadomości,
że to język angielski stał się językiem międzynarodowym i ze znaczną częścią personelu nie sposób się dogadać. Bramek
kontrolnych przy wejściu i wyjściu nie zliczę, a kultura obsługi niemiło kontrastuje
z uprzejmością Portugalczyków. No cóż,
może akurat źle trafiliśmy...
Nareszcie Wrocław - zimno i deszcz.
Prawdziwy szok po gorącej Lizbonie. Pół
godziny jazdy samochodem i jesteśmy
w domu.
Rozejrzałem się po pomieszczeniach.
Jasnożółte ściany pokoju, meble z brzozowego drewna, kremowe zasłony, łazienka w białych kafelkach z ledwo widocznym wzorem... Jak tu blado! Jak
można tak mieszkać? Na początek kupimy wzorzyste zasłony, a przy remoncie
łazienki wybiorę kafelki w stylu portugalskich azulejos.
Będą mi przypominać słoneczną i kolorową Lizbonę.
Obrigado Lisboa! Obrigado Portugal!
Artur Waszkielewicz

Pierwsza niedziela miesiąca jest dniem
darmowych muzeów w dzielnicy Belém.
Wyjechaliśmy rano i ustawiliśmy się
w kolejce do klasztoru Hieronimitów. Dwa
piętra krużganków udostępnione turystom robią wrażenie, bo to przepiękna,
koronkowa robota kamieniarska w stylu
manuelińskim, ale... nie ma tam właściwie nic więcej do zobaczenia. Spodziewaliśmy się zobaczyć jakieś ciekawe eksponaty, ubiory, meble, sale, cele klasztorne, poznać życie codzienne mnichów...
Nic z tego. Poszliśmy wzdłuż wybrzeża w stronę Torre de Belém, czyli słynnej wieży w Belém. Utworzyła się tam już
spora kolejka, wokół której krążyli sprzedawcy kapeluszy i kijków do „selfie”.
Po gruntownym obejrzeniu wieży na
zewnątrz i od środka ruszyliśmy w kierunku Muzeum Powozów. Po drodze wstąpiliśmy do najsłynniejszej w Portugalii ciastkarni Pasteis de Belém, czyli „Ciasteczka z Belém”. Być w Belém i nie zjeść ciasteczka to jak być w Wadowicach i nie
zjeść kremówki. Spełniliśmy więc ten
obowiązek i już po chwili podziwialiśmy
piękne jak z bajki królewskie karety, zgromadzone w Muzeum Powozów.
Idąc w stronę Muzeum Morskiego od-

Powrót do domu
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HELIKOPTER NA ZWIADACH
Nowy chodnik

W Ostrzeszowie na ul. LeĞnej (w kierunku ul. Towarowej) budowany jest
nowy chodnik. Zapewne juĪ niedáugo zostanie oddany do uĪytku.

Drogowcy zaszaleli

27 sáupków na odcinku kilkudziesiĊciu metrów.
JuĪ jakiĞ czas temu przy uĪyciu tych elementów drogowcy uniemoĪliwili
wjazd do zatoczki w pobliĪu drogi do Kobylej Góry.
Zalety tego rozwiązania? - prawdopodobnie jest bezpieczniej na áuku
drogi. A moĪe to jednak drogowy nonsens?
Szanowna Redakcjo
„Czasu Ostrzeszowskiego”!
PiszĊ do Was w imieniu
mieszkaĔców Przedborowa,
którzy są zawiedzeni tym, co
staáo siĊ w ostatnich dniach
w sprawie remontu drogi
powiatowej przebiegającej przez naszą wioskĊ,
prosząc o opublikowanie tego listu na Waszych
áamach.
Napisaáem „droga”, ale tego, o czym
mówiĊ, juĪ dawno
tym sáowem okreĞliü
nie moĪna. Dziury,
koleiny, zaáamania,
zwĊĪenia, a ostatnio - od 4 miesiĊcy
- wrĊcz doáy, jakie
wystĊpują w „tym
czymĞ”, nakazują
nam przestaü uĪywaü takiego sáowa
jak „droga”!
Od naszego
burmistrza - p. H.
ZieliĔskiego - na zebraniu soáeckim dowiedzieliĞmy siĊ, co
potwierdziá póĨniej
radny z naszej wsi,
p. Damian Tokarek,
Īe „dukt” powiatowy bĊdzie w tym roku zrobiony
i znów bĊdzie mógá nosiü nazwĊ drogi. Ba! Remont
miaá byü przeprowadzony na caáym odcinku, od
drogi prowadzącej z Ostrzeszowa do Mikstatu, aĪ
do skrzyĪowania za koĞcioáem w Przedborowie,
wraz z krótkim odcinkiem chodnika wzdáuĪ koĞcioáa.
Burmistrz i radny byli przekonani, Īe ten remont
dojdzie do skutku, gdyĪ posiadali zapewnienia
starosty ostrzeszowskiego i wicemarszaáka Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego p. Grabowskiego
o do¿nansowaniu przez Urząd Marszaákowski.
Dodatkowo, aby ten remont przeprowadziü natychmiast, bez Īadnej zwáoki, pan burmistrz z radnymi postanowili wspomóc powiat kwotą 200 tys.
z wáasnego budĪetu.

Czarny helikopter, który przez
kilka dni ubiegáego tygodnia lataá nad
naszymi gáowami, budziá
niemaáe zainteresowanie,
a nawet zaniepokojenie
mieszkaĔców Ostrzeszowa i powiatu. Niektórzy
twierdzili, Īe to turystyczna
atrakcja jakiejĞ ¿rmy, inni,
Īe moĪe trwają poszukiwania osoby zaginionej…
Tymczasem
loty
miaáy na celu zbadanie
stanu linii elektroenergetycznych bowiem, na
terenie
obsáugiwanym
przez ENERGA-OPERATOR SA
trwają podniebne oglĊdziny sieci
Ğredniego i wysokiego napiĊcia. W
tym roku oblot zostanie wykonany
áącznie na ponad 16000km linii SN
i WN.
Obloty sieci na terenie EOP wykonywane są za pomocą Ğmigáowca
(model HUGES 500), wyposaĪonego
w specjalistyczne urządzenia takie
jak skaner laserowy, GPS czy szereg
kamer cyfrowych umoĪliwiających
m.in. wykonanie oglĊdzin sieci na
podstawie zdjĊü o wysokiej rozdzielczoĞci. ĝmigáowiec wykonuje zdjĊcia
na wysokoĞci ok. 30 metrów nad linią
energetyczną. Codziennie podczas
oblotów wykonywanych jest ok. 240
tysiĊcy zdjĊü i zapeánianych ok. 1,0
terabajta
przestrzeni dyskowej.
Jak czytamy
w
komunikacie
spóáki
Energa-Operator, która to
zadanie zleca ¿rmie zewnĊtrznej,

JesteĞmy zbulwersowani, Īe pomimo tak duĪego zaangaĪowania Ğrodków gminnych, pomimo
fatalnego stanu technicznego, który zagraĪa wrĊcz
bezpieczeĔstwu w ruchu, ta droga nie zostaje wyremontowana! UwaĪamy to za skandal! Powiat po
raz kolejny nas „olaá”! Tak, przepraszam za sáowo,
ale tak to widzimy. Na dodatek okazaáo siĊ, Īe pomimo zapewnieĔ, Ğrodki zostaáy przeznaczone na
drogĊ powiatową w gminie Grabów, owszem, teĪ
zniszczoną (zresztą jak kaĪda droga powiatowa),
ale Īyczyábym sobie, aby droga w Przedborowie

byáa przynajmniej w takim stanie jak ta w Grabowie.
Panie Starosto, Panie i Panowie Radni Powiatowi, obudĨcie siĊ wreszcie! PrzyjeĨdzie do nas
na wizjĊ lokalną, zobaczcie, co pozostaáo z tego,
co kiedyĞ byáo drogą, i zacznijcie dziaáaü w celu
poprawy, jeĪeli nie jakoĞci, to bezpieczeĔstwa,
bo na razie jedyne, co zrobiá powiat, oprócz pustych zapewnieĔ, to ustawiá znak o ograniczeniu
prĊdkoĞci do 50km/h. Jak widaü, choüby po tym
znaku, jesteĞcie zdecydowanie oderwani od przedborowskiej rzeczywistoĞci, bo my juĪ od dawna
taką prĊdkoĞcią tam nie jechaliĞmy, 30 km/h na
tym odcinku to i tak prĊdkoĞü dla desperatów.
Czytelnik
(nazwisko do wiadomoĞci redakcji)

oglĊdziny takie są jednym z podstawowych zabiegów eksploatacyjnych

11
i stanowią gáówny element oceny stanu technicznego sieci. Dokonuje siĊ
wówczas badania poszczególnych
elementów infrastruktury, a takĪe jej
otoczenia (zadrzewienie, uksztaátowanie terenu, skrzyĪowania,
zbliĪenia, itp.), które moĪe mieü
wpáyw na jej prawidáowe funkcjonowanie. Wyniki oglĊdzin są
podstawą do planowania czynnoĞci eksploatacyjnych, takich
jak wycinki, przeglądy, naprawy
i inne dziaáania zmierzające do
utrzymania stanu technicznego na wymaganym poziomie.
Stanowią teĪ podstawĊ do
planowania prac remontowych
i modernizacyjnych.
(s)

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

63-524 Czajków 101
607 308 352, adwokat.rĮp.pl
sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, administracyjne,
karne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy
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W NIEDŹWIEDZIU CZAS RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA



Rojów

NIECH NIKOMU NIE ZABRAKNIE CHLEBA
W słoneczną niedzielę - 28 sierpnia, na
boisku sportowym w Rojowie odbyły się
dożynki parafialne.
Uroczystości rozpoczęto mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. O ciężkiej pracy rolnika mówił ks. Piotr Kowalek, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie.
Stałym punktem Święta Plonów są obrzędy dożynkowe. Bochny z tegorocznych zbóż, przy akompaniamencie zespołu z Rogaszyc, przekazali władzom miasta
i gminy gospodarze dożynek - sołtys wsi

Dokończenie ze str. 1.
Po powitaniu gości przedstawiono dożynkowych starostów. To wyróżnienie
przypadło w tym roku Annie Jakóbczak
z Mąkoszyc i Zdzisławowi Serafinowi ze
Szklarki Przygodzickiej.
Anna Jakóbczak wraz z mężem Andrzejem prowadzi gospodarstwo rolne na
130 ha (15 ha to grunty własne, a 115 ha
to grunty dzierżawione). Specjalizują się
w hodowli bydła mięsnego, które jest ho-

W Szklarce Przygodzickiej hoduje ponad
60 tys. kur niosek. Przedsiębiorczość i innowacyjność - to główne cechy dożynkowego starosty. Zdzisław Serafin jest właścicielem biogazowni rolniczej.
Dwaj synowie państwa Serafinów 27-letni Maciej i 23-letni Mariusz - pracują w gospodarstwie, zaś czternastoletnia córka Aleksandra jest uczennicą gimnazjum.
Trudno sobie wyobrazić, by dożynki
w Kobylej Górze mogły obyć się bez „Ko-

Krzysztof Baraniak, Paweł Fras, Grażyna Kaźmierczak, Mariola Kozłowska, Janusz Nowak, Andrzej Jakóbczak, Andrzej
Murdzek, Jerzy Rachuta, Waldemar Pacyna, Danuta Puchała. Medalion 20-lecia
WIR otrzymali również poprzedni kierownicy biura powiatowego WIR w Ostrzeszowie: Marlena Lentka i Kamila Kowalczyk,
a także wójtowie i burmistrzowie miast
i gmin naszego powiatu.
Wystąpienia gości, wśród nich europosła A. Grzyba, wicemarszałka wojewódz-

Zwieńczeniem imprezy była wieczorna
potańcówka.
Trzeba przyznać, że organizatorzy dożynek zrobili wiele, by pokazać Rojów jako
wieś ludzi pracowitych, solidnych, pomyZgodnie z tradycją, po rolniczym trudzie, siewie i żniwach przychodzi czas
radosnego świętowania. W Niedźwiedziu dobrze wiedzą, jak to czynić. Wpierw
pracę ludzkich rąk - plon z pól i sadów składają w ofierze dziękczynnej na ołtarzu. W tegorocznej homilii, błogosławiąc
wieńce i chleby, ks. kanonik Kazimierz
Brdęk mówił o pięknie polskiej wsi i jej
technicznym rozwoju, ale jednocześnie
z troską apelował o podtrzymywanie tradycji chrześcijańskiej w rodzinach.
Potem korowód dożynkowy przeszedł
na plac przy remizie.
Od dwóch lat organizację wiejskich dożynek w Niedźwiedziu biorą na swe barki sołtysi czterech wiosek: Bledzianowa,
Kozłów, Marydołu i Niedźwiedzia. Wspól-

nymi siłami zorganizowano sympatyczną
imprezę, którą brawurowo poprowadziła p. Małgorzata Krawczyk. Jak nakazuje
tradycja, gospodarzom dożynek - ks. proboszczowi i zastępcy burmistrza Ostrzeszowa, wręczono dorodne bochny. Muzyczną sceną zawładnęli „Jubilaci”, bawiąc tańcem i śpiewem. W konkursowych
zabawach mogli się wykazać zarówno dorośli, jak i dzieci. Maluchy mogły (za darmo) korzystać z dmuchanej zjeżdżalni. Mężczyźni zaś „imponowali” swymi
możliwościami w piciu piwa przez... smoczek. W tej rywalizacji zdecydowanie najszybszy okazał się p. Leszek, któremu do
opróżnienia butelki wystarczyło 40 sekund. Z kolei Julia Łopata najlepiej połączyła sprawność z szybkością, zwyciężając w tzw. konkursie maratońskim. Ciekawym pomysłem zaskoczyła grupa wokalna „Zgrani Fest”, śpiewając przeboje „ABBY” po śląsku.
Kto tylko chciał, mógł
miło spędzić czas, świętując wraz z rolnikami.
W. Juszczak

dowane w systemie otwartym. Prowadzą
też gospodarstwo agroturystyczne.
Państwo Jakóbczakowie mają dwoje dzieci: córka Martyna jest lekarzem,
a syn Mikołaj - uczniem LO we Wrocławiu. Pani Anna jest radną gminy Kobyla
Góra. W wolnym czasie lubi oglądać sport
i uprawiać ogród. Wraz z rodziną kibicuje
synowi, który z dużym powodzeniem trenuje dziesięciobój.
Zdzisław Serafin mieszka w Szklarce
Myślniewskiej, gdzie wraz z żoną Justyną prowadzi gospodarstwo rolne na 420
ha (90 ha stanowią grunty własne, 330
dzierżawione). Cechą charakterystyczną
gospodarstwa pana Zdzisława jest rozbudowany i nowoczesny park maszynowy.

bylogórzan”. To oni swymi pełnymi dowcipu przyśpiewkami ubarwili tradycyjne obrzędy przekazania chleba i wieńca,
wnosząc w tę uroczystość nieco humoru.
Kiedy zaś chleby zostały podzielone, przyszedł czas, by poczęstować nimi mieszkańców Kobylej Góry i innych uczestników dożynek.
W tym roku mija 20 lat od momentu reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
jednocześnie przypada 120-lecie Izby na
ziemiach polskich. Z tej okazji, w imieniu
zarządu WIR w Poznaniu, przewodniczący Rady Powiatowej WIR - Marian Bochen
- wręczył pamiątkowe medaliony osobom zasłużonym w tworzeniu samorządu rolniczego. Byli to: Ireneusz Bernaś,

Rojów i Szklarki Myślniewskiej.
- Niektórzy twierdzą, że Polska wieś się
bardzo zmieniła - mówił burmistrz M. Witek. - Mechanizacja, wręcz automatyzacja, pozwalają szybciej, sprawniej i nawet
z mniejszym trudem zebrać plon. Mimo to
chciałbym podziękować wszystkim tym,
którzy zbierali tegoroczne ziarno, z którego wypieczony jest chleb, i zapewnić, że
będziemy go dzielić sprawiedliwie.
Zaraz potem włodarze częstowali chlebem uczestników biesiady.
Jak zwykle wiele emocji wzbudziły konkursy. Mistrzostwo w młóceniu cepem,
w kategorii męskiej, zdobył p. Dionizy
Kajser, wśród pań najlepsza była p. Janina Cichosz. Tytuł siłacza wiejskiego wywalczył p. Karol Kozłowski, zaś najtrafniej
do ustawionych tarcz strzelał z wiatrówki
p. Sławomir Cichosz.
Kolejną atrakcją była loteria fantowa
- można było w niej wygrać m.in. rower
i odkurzacz. Oczywiście, dla wszystkich
starczyło też jadła i picia, o które zadbało miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

twa K. Grabowskiego i kierownika powiatowego biura ARiMR - A. Manikowskiego,
zakończyły oficjalną część uroczystości.
Potem już nastał czas zabawy - śpiewów,
harców i biesiadowania przy zastawionych stołach. A zgromadzonych nad zalewem uczestników dożynek bawili: grupa teatralna Stacji Bukownica w przedstawieniu „Ze wsi Kobyłka” w reżyserii Marii Pikulskiej, zespół piosenki biesiadnej
B.A.R., zaś na koniec grupa Chrząszcze,
śpiewająca przeboje z lat 60.
I tak, z nutką nostalgii, przychodzi rozstać się nam z dożynkowym świętowaniem, ale tylko na rok.
K. Juszczak

ŚWIĘTO PLONÓW W PRZEDBOROWIE
W niedzielę, 28 sierpnia,
przedborowianie świętowali
dożynki parafialne. Ceremonia
Święta Plonów wraz z mszą
św. odbyła się na placu „Pod
Dębem”. Po mszy dla uczestników przewidziano pyszne jadło, napoje i... wspaniałą atmosferę. Uroczystość zakończona została zabawą taneczną.
(a)

słowych, a na dodatek z poczuciem humoru, o czym najlepiej świadczą postacie
ze słomy, które już z daleka witały uczestników tegorocznego Święta Plonów.
A. Ł.
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W POSZUKIWANIU PUZZLI GČSI
MARSZ NA ORIENTACJČ PRZEDSZKOLAKÓW Z RODZICAMI
Serdecznie zapraszamy wszystMETA: Biuro festiwalu na parkingu
kich przedszkolaków oraz rodziców
przy ul. Kaliskiej.
i opiekunów do udziaáu w marszu na
Na starcie kaĪdy uczestnik otrzyma
orientacjĊ w poszukiwaniu puzzli gĊsi
kopertĊ z zagadką wskazującą, gdzie
na terenie Ostrzeszowa.
jest ukryty puzzel oraz kolejną podpoMarsz odbĊdzie siĊ 11 wrzeĞnia, wiedĨ. Wygrywają pierwsze trzy osoby,
o godzinie 13.30 podczas XI Ogól- które dotrą na metĊ i uáoĪą caáą ukáanopolskiego Festiwalu Pasztetników dankĊ.
i Potraw z GĊsi.
Regulamin na stronie www.olgd.org.pl
START: „Lilijka” harcerska.
Zapraszamy!

Czas poĪegnaü wakacje

SP nr 1

Pozdrowienia z Wrocâawia dla Redakcji i Czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego”
przesyâajĆ
Kacper i Gabrysia Czemplik
Kacperkowi i Gabrysi dziċkujemy za pozdrowienia i piċkne rysunki.
red.

LATO
W BIBLIOTECE
JUĩ ZA NAMI
ZakoĔczyliĞmy kolejne „Lato w Bibliotece”.
W kaĪdy wakacyjny wtorek i czwartek goĞciliĞmy
w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej MiG
Ostrzeszów wesoáą gromadkĊ dzieci. Z radoĞcią
czytaliĞmy opowiadania, fragmenty powieĞci
i wiersze. Z ogromnym zaangaĪowaniem wykonywaliĞmy zadania plastyczne, m.in. Īaby z papierowych talerzyków, portrety zwierząt domowych,
karty do wspólnie tworzonej ksiąĪki „W kieszonce”
oraz wszelkie prace z wykorzystaniem zwyczajnych rolek od papieru toaletowego.
Bardzo przypadáy nam do gustu seanse,
podczas których bajki, zapisane na kliszy, wyĞwietlane byáy z dawnego projektora.
Nie zabrakáo zabaw ruchowych. Konkurs
krasomówczy i DzieĔ Talentów ukazaáy zdolnoĞci,
odwagĊ i otwartoĞü najmáodszych ostrzeszowian.
Upominki i sáodycze stanowiáy idealne dopeánienie naszych spotkaĔ w krainie bajek. Pozostaáy
wspomnienia i galeria autoportretów, stworzona
na ostatnim spotkaniu.
DziĊkujemy uczestnikom naszych letnich
warsztatów, towarzyszącym im rodzicom i opiekunom. Na kolejne zajĊcia zapraszamy juĪ w czasie
ferii zimowych, a tymczasem Īyczymy wszystkiego najlepszego w nowym roku przedszkolnym
i szkolnym.
Dorota Owczarczak
BPMiG Ostrzeszów

ZNAJDĭ
ZnajdĨ 18 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim
zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 16 wrzeĞnia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 33., nagrodĊ otrzymuje Piotr Nowak
z Komorowa. 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.

Perony na wrocáawskim dworcu PKP, Kacper, lat 7. (Obrazek zainspirowany
wystawą „Kolejkowo” na dworcu Ğwiebodzkim.

Pociąg we Wrocáawiu, Gabrysia, lat 3,5.

7.09.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

ROK SZKOLNY ROZPOCZČTY
ZS nr 1.

ZS nr 2.

Grabów

SERDECZNE POWITANIE NOWYCH UCZNIÓW

fot. Studio Rafa 55.

ZasáuĪyli na nagrodĊ

Podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny pani
dyrektor Magdalena SzczypiĔska serdecznie powitaáa nauczycieli, wychowawców i uczniów, którzy przez najbliĪsze
dziesiĊü miesiĊcy bĊdą tworzyü spoáecznoĞü Gimnazjum
w Grabowie nad Prosną.
Do grona pedagogów doáączyá nauczyciel religii ks.
Mariusz KamiĔski, wikariusz grabowskiej para¿i. W dwóch
oddziaáach klas I bĊdzie uczyáo siĊ 59 uczniów. Wycho-

wawcą klasy I a zostaáa p. Halina Nowak, natomiast klasy
I b - p. Bogna Kajda.
Wraz z Īyczeniami nowi uczniowie otrzymali z rąk przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego zielone drzewko, które
zasadzone przed budynkiem szkoáy ma symbolizowaü przyjaĨĔ i koleĪeĔstwo. Tradycyjne otrzĊsiny pierwszoklasistów
zostaáy zaplanowane na 15 - 16 wrzeĞnia 2016 r.
www.grabow.edu.pl

1 WRZEĝNIA W OSTRZESZOWIE
To byáa niedziela, piĊkna, sáoneczna. Tak wspominają ów dzieĔ ci, którzy
pamiĊtają tamten wrzeĞniowy poranek.
A przecieĪ byá to jeden z najbrzydszych
dni, jakie tylko moĪna sobie wyobraziü - dzieĔ klĊski i poĪogi, strachu, áez
i Ğmierci.
ĝwit wstawaá pogodny i cichy, gdy
salwa tĊ ciszĊ przeszyáa,
To przyszli oni, ci obcy i ziemia
w posadach zadrĪaáa.
Wygnali z chat starców, kobiety
i dzieci, a mĊĪczyzn związali jak snopy
I Ğmiali siĊ, Ğmiali okrutnie, gdy
matka nad dzieckiem páakaáa…
Po 77 latach wciąĪ peáni emocji

wspominamy tamten czas. Dramat
pierwszych godzin wojny w Ostrzeszowie i okolicy podczas apelu przypomniaá
historyk Janusz KryĞ.
- 1 wrzeĞnia 1939 r. okoáo godziny
piątej rano nad Ostrzeszowem przele-

ciaáy pierwsze niemieckie bombowce,
nieco wczeĞniej granicĊ przekroczyáy
pierwsze oddziaáy lądowe. Napáywające wiadomoĞci o rozpoczĊciu wojny nasiliáy strach i trwogĊ, wywoáując
gwaátowną ewakuacjĊ, wrĊcz ucieczkĊ
mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej.
Kierowali siĊ oni na wschód, za rzekĊ ProsnĊ. WiĊksza wymiana ognia
miĊdzy wojskiem niemieckim a obroną narodową miaáa miejsce w rejonie
wzgórz parzynowsko-ostrzeszowskich.
Pod Baáczyną polegá Īoánierz kompanii
ostrzeszowskiej Antoni Páachta (…). JuĪ
okoáo ósmej rano Niemcy zajĊli Kobylą
GórĊ, a do opustoszaáego Ostrzeszowa wkroczyli w poáudnie tego dnia.

Wkraczający w granice Polski Īoánierze niemieccy áamali prawa i zwyczaje
wojenne. Na Ziemi Ostrzeszowskiej
najokrutniejszych mordów na ludnoĞci
cywilnej dopuĞcili siĊ oni 1 i 2 wrzeĞnia
w Wyszanowie i TorzeĔcu, gdzie zgi-

nĊáo áącznie 58 osób, w tym 17 dzieci.
Z kolei w nocy z 3 na 4 wrzeĞnia we
wsi Mączniki za Grabowem Niemcy
rozstrzelali lub zakáuli bagnetami 18
osób. 3 wrzeĞnia 7 osób zostaáo rozstrzelanych w Bukownicy…
Od tamtych dni minĊáo juĪ 77 lat.
DziĞ Īyją tylko nieliczni kombatanci
WrzeĞnia i osoby, które ten czas pamiĊtają, lecz - jak mówiá prelegent - jest
naszym patriotycznym obowiązkiem,
by ludzie i wydarzenia nie pozostaáy
jedynie rozdziaáem w podrĊczniku najnowszej historii. Dlatego teĪ od wielu
lat organizowana jest 1 wrzeĞnia pod
harcerską „Lilijką” uroczystoĞü upamiĊtniająca wybuch II wojny Ğwiatowej.
Do tegorocznego apelu stawili siĊ, jak
zawsze, niezáomni kombatanci, przybyáy wáadze miasta i powiatu, radni,
straĪacy i policjanci, którzy przed pomnikiem zaciągnĊli wartĊ honorową.
Byli teĪ reprezentanci ostrzeszowskich
harcerzy oraz máodzieĪ szkolna, dla
której ta „lekcja historii” jest
szczególnie waĪna.
UroczystoĞci pod „Lilijką”, jak co roku, rozpoczyna
zapalenie znicza od ognia
przyniesionego z Wielunia
przez SztafetĊ Pokoju. Tworzy ją grupa máodzieĪy szkóá
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kierowana przez
Dawida Sobieraja. Wyruszają we wczesnych godzinach
rannych, zaraz po uroczystoĞciach, które odbywają siĊ
w Wieluniu - mieĞcie zbombardowanym juĪ w pierwszych
minutach wojny. Po kilku godzinach biegu meldują siĊ
w Ostrzeszowie.
Podniosáy ceremoniaá
uroczystoĞci podkreĞliáo odĞpiewanie „Mazurka Dąbrow-

W szkoáach wiejskich w gminie
Mikstat samorządowe stypendia
edukacyjne za wyniki w nauce
i osiągniĊcia szkolne za 2015/2016
otrzymaáo 9 uczniów. Dyplomy
gratulacyjne stypendyĞci odebrali w pierwszym dniu nowego
roku szkolnego.
W Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Oáobockich stypendia
otrzymali: Maksymilian Behrens (klasa
V - Ğrednia ocen 5,35), Maria ChmieliĔska (IV - 5,36), Adam Klepacz (V
- 5,45), Patryk Maury (IV - 5,45), Emil
Sokoáowski (IV - 5,36), Katarzyna
Walczak (VI - 5,37).
skiego”, udziaá pocztów sztandarowych
i záoĪenie biaáo-czerwonych wiązanek
przez delegacje uczestniczące w tym
patriotycznym spotkaniu. Nie zapomniano teĪ o modlitwie za polegáych i pomordowanych. Przedstawiciele wáadz
w swoich wystąpieniach nawiązywali do

WyróĪnionym uczniom dyplomy
gratulacyjne wrĊczyá àukasz Dybul,
przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie, który uczestniczyá w rozpoczĊciu roku szkolnego 2016/2017
w podstawówce w Kaliszkowicach Oáobockich.
Stypendia uzyskaáy takĪe dwie
uczennice Szkoáy Podstawowej im.
Ludwiki WawrzyĔskiej w Biskupicach
Zabarycznych: Julia Rosa (VI - 5,64)
i Katarzyna UĞcinowicz (VI - 6,00)
oraz Angelika Agnieszka Mądra (V
- 5,36) ze Szkoáy Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich.
PK
bolesnej historii, ale takĪe zachĊcali do
patrzenia w przyszáoĞü. ĩyczmy sobie
wszyscy, aby w tej przyszáoĞci nie byáo
juĪ wiĊcej tak tragicznych dat, jak 1
wrzeĞnia 1939 roku.
K. Juszczak
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Horoskop

siĊ na dobry masaĪ. MiáoĞü - duĪo ciepáa.
Finanse - nie ma powodów do obaw.

SKORPION

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

JedynĆ gorszĆ rze
rzeczĆ od nieprzeczytania īadnej ksiĆīki w ciĆgu ostatnich
dziewiċýdziesiċciu dni jest nieprzeczytanie īadnej ksiĆīki w ciĆgu ostatnich
dziewiċýdziesiċciu dni i myğlenie, īe to nie ma znaczenia. Jim Rohn

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Drogi Baranie, czas „odstawiü” na bok
wszystkie toksyczne znajomoĞci. Zastanów siĊ, ile nieprzyjemnoĞci w ostatnim
czasie miaáeĞ przez ludzi ze swojego
najbliĪszego otoczenia. To chyba nieco
dziwne, Īe znajomi wpáywają negatywnie
na Twoją samoocenĊ? Zwáaszcza teraz,
gdy zmieniáeĞ podejĞcie do wielu spraw,
utrzymuj znajomoĞci tylko z ludĨmi, którym naprawdĊ moĪesz zaufaü, i którzy
dobrze Ci Īyczą. MiáoĞü - sprzątaj dalej.
Finanse - ostatnio trochĊ szalejesz...

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Twoje niezdecydowanie moĪe czasem
doprowadzaü do dziwnych, nerwowych
sytuacji. PowinieneĞ, zwáaszcza gdy
sytuacja naprawdĊ tego wymaga, byü
bardziej stanowczy i szybszy w dziaáaniu. Pod koniec tygodnia bĊdziesz miaá
okazjĊ wykazaü siĊ stanowczą postawą,
i nawet jeĞli bĊdzie to od Ciebie wymagaáo trochĊ stresu i nerwów, podejmij
dziaáania i zaryzykuj. MiáoĞü - cierpliwoĞci. Finanse - pokaĪ, Īe potra¿sz.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Ostatnio wszystko ukáada siĊ nadspodziewanie dobrze. Ten tydzieĔ teĪ naleĪaá
bĊdzie do dobrych. Atmosfera w pracy
nadal przyjemna. Wspóápracownik, który
wróci z urlopu, odciąĪy CiĊ teĪ trochĊ
w trudnym zadaniu. W Īyciu prywatnym teĪ miáo i przyjemnie, z drobnym
niedomówieniem poradzicie sobie bardzo szybko. Jednym sáowem - Īyü, nie
umieraü i korzystaü z ostatnich dni ciepáa.
MiáoĞü - nie upieraj siĊ. Finanse - pracujesz na to.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
To bĊdzie „szybki” tydzieĔ. BĊdzie siĊ
duĪo dziaáo, a okolicznoĞci bĊdą wymagaü od Ciebie reÀeksu i sprytu. Dobrze,
byĞ odnalazá siĊ w wielu róĪnych sy-

tuacjach, wiele teĪ zaleĪeü bĊdzie od
Twojej dyplomacji. W weekend moĪesz
czuü siĊ nieco przemĊczony, dlatego
koniecznie odpocznij. Prace domowe,
które miaáeĞ zaplanowane na sobotĊ rano,
zdecydowanie mogą poczekaü. MiáoĞü ze spokojem. Finanse - na dobrej drodze.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Wiele spraw bĊdzie száo ku dobremu.
Musisz tylko wykazaü dobrą wolą i nie iĞü
w zaparte. MoĪe warto w koĔcu porozmawiaü z ludĨmi, do których masz Īal?
Byü moĪe nawiązanie kontaktu z osobą,
z którą od dawna jesteĞ skonÀiktowany,
przyniesie pozytywne skutki w Twojej
obecnej sytuacji? Postaraj siĊ byü nieco
bardziej elastyczny, ale nie rób niczego
na siáĊ. Po prostu przemyĞl sprawĊ na
cháodno. MiáoĞü - nie czas. Finanse bywaáo lepiej.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
TydzieĔ zdecydowanie lepszy od poprzedniego. BĊdziesz siĊ czuáa pewniej
w swojej skórze, a i do gáowy przyjdą
Ci nowe pomysáy, których byü moĪe od
razu, ze wzglĊdu na ¿nanse, nie bĊdziesz mogáa wprowadziü w Īycie, ale
koniecznie spisz je sobie i wróü do nich
w odpowiedniejszym momencie. Warto
teĪ zrobiü rozeznanie i dowiedzieü siĊ,
od czego najlepiej zacząü. Byü moĪe
dobrze teĪ spotkaü siĊ z kimĞ „z branĪy”
i pogadaü. MiáoĞü - uwaĪaj, co deklarujesz. Finanse - rozejrzyj siĊ.

WAGA

W tym tygodniu moĪesz mieü problemy
z nawiązaniem wspóápracy. Przyczyni
siĊ do tego brak porozumienia i inne
oczekiwania obu stron. PamiĊtaj jednak, by zachowaü spokój i nie wdawaü
siĊ w pyskówki. Od Twojego podejĞcia
takĪe bĊdzie zaleĪeü wiele. Samotne
Skorpiony powinny odpuĞciü sobie teraz
szalone randkowanie i skupiü siĊ raczej
na przewartoĞciowaniu pewnych spraw.
MiáoĞü - poczekaj na lepszy czas. Finanse - zachowaj klasĊ.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Zwáaszcza początek tygodnia nie bĊdzie naleĪaá do najáatwiejszych i najprzyjemniejszych. BĊdziesz musiaá nieco
zmieniü plany i dostosowaü siĊ trochĊ
do „kaprysu” kogoĞ z najbliĪszego otoczenia, bo, niestety, sytuacja bĊdzie
tego wymagaü. Warto teĪ, byĞ podczas
rodzinnego konÀiktu pozostaá bezstronny
i zaáagodziá spór. Twoje dobre usposobienie i poczucie humoru bardzo tu
pomoĪe. MiáoĞü - dobrze siĊ zastanów.
Finanse - coĞ wpadnie.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Twoje dziecinne, chimeryczne zachowanie nie dodaje Ci uroku. Postaraj siĊ
panowaü nad nagáymi emocjami, bo
czasem jedna sytuacja potra¿ bardzo
„namieszaü” w wizerunku. A przecieĪ,
drogi KozioroĪcu, jesteĞ odpowiedzialnym i inteligentnym czáowiekiem. W pracy kilka doĞü duĪych zmian. BĊdziesz
musiaá zaaklimatyzowaü siĊ w nowej, na
początku niezbyt komfortowej, sytuacji.
MiáoĞü - co Ty wáaĞciwie robisz? Finanse
- nadal dobrze.

WODNIK

NajbliĪsze dni mogą naleĪeü, niestety, do
tych bardziej mĊczących. BĊdziesz znuĪona niektórymi zadaniami i mimo dobrej
atmosfery w pracy, bĊdziesz zmĊczona
takĪe pracą. Za duĪo obowiązków przeáoĪy siĊ takĪe na Twoje samopoczucie
¿zyczne. Pod koniec tygodnia mogą
Ci dokuczaü bóle gáowy czy stawów.
PamiĊtaj jednak, Īe to krótkotrwaáy
i przejĞciowy stan. Warto, byĞ wybraáa

21 stycznia - 19 lutego

Narodowa Loteria Paragonowa
Akcja ruszyáa z koĔcem marca i potrwa do wrzeĞnia
2016 (do koĔca przyjmowania zgáoszeĔ w loterii).
• Hasáo akcji: Wspieraj uczciwą konkurencjĊ. Zadeklaruj
poparcie dla loterii.
• Celem akcji jest zaproszenie przedsiĊbiorców i instytucji do wsparcia idei przyĞwiecających loterii.
W akcji moĪe wziąü udziaá kaĪdy podmiot, który zadeklaruje swoje poparcie dla idei loterii tj. wspierania
i budowania uczciwej konkurencji. Poparcie to moĪe byü
wyraĪone przez skorzystanie z materiaáów dostĊpnych
na stronie www i wykorzystanie ich u siebie - tym
samym przedsiĊbiorca przyczynia siĊ do poszerzania
zasiĊgu oddziaáywania Narodowej Loterii Paragonowej, która poza zabawą z atrakcyjnymi nagrodami jest
przede wszystkim akcją edukacyjną. Loteria ma bowiem uĞwiadomiü Polakom, Īe mają duĪy wpáyw
na ksztaátowanie uczciwego obrotu gospodarczego.
Wydawanie paragonów przekáada siĊ wprost na stan
naszego wspólnego budĪetu, czyli ¿nansowanie szkóá,
szpitali, kolei czy dróg. Loteria to przede wszystkim
ksztaátowanie obywatelskich postaw i wspieranie silnych
podstaw polskiej gospodarki.
• Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a w dalszej kolejnoĞci równieĪ Izby oraz urzĊdów skarbowych
województwa wielkopolskiego zostaá opublikowany
komunikat zapraszający przedsiĊbiorców do wáączenia
siĊ w akcjĊ.
• Zasady krok po kroku:
1. Do akcji moĪe siĊ przyáączyü kaĪdy przedsiĊbiorca /
instytucja po speánieniu wymagaĔ przedstawionych poniĪej.
2. Firmy mogą siĊ zgáaszaü same, nadsyáając swoje zgáoszenie na adres popieram@loteriaparagonowa.gov.pl,
mogą byü teĪ zapraszane przez nas, np. przy okazji
realizacji innych dziaáaĔ, jeĞli w naszej ocenie mogą
chcieü siĊ zaangaĪowaü.
3. PrzedsiĊbiorca / instytucja musi:

RYBY
20 lutego - 20 marca
W pracy przyjdzie Ci zmierzyü siĊ z drobnymi káopotami. MoĪesz teĪ poczuü siĊ
nieco rozczarowana postawą niektórych
wspóápracowników. UwaĪaj na plotki i pomówienia, to, czego siĊ dowiesz, zostaw

tylko i wyáącznie dla siebie. W Īyciu prywatnym bardzo dobrze, wszystko bĊdzie
száo ku coraz lepszemu. Znajdziecie teĪ
czas, by wspólnie wyjechaü w weekend.
MiáoĞü - w rozkwicie. Finanse - nie jest
Ĩle.
Czytanie daje siáĊ ducha, wiĊc
czytajmy! MoĪna zacząü od Sienkiewicza! Polecam jego, doĞü maáo znane,
„Legendy”.
Wasza wróĪka

TO CI DOPIERO
BURAK!
Tego dorodnego, waĪącego
1,126kg, buraka wyhodowaáa w swoim
ogródku pani Marta.
Dla zobrazowania jego buraczanej
wielkoĞci - na zdjĊciu w towarzystwie
pudeáka od zapaáek.
Jeden burak,
a barszcz dla caáej rodziny.
red.

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
SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500 Ostrzeszów

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Szczegóáy akcji
„Popieram loteriĊ”
•

24 paĨdziernika - 21 listopada

i o przysáudze, którą obiecaáeĞ wyĞwiadczyü koledze. MiáoĞü - to chyba nie tak.
Finanse - zdecydowanie lepiej.

7.09.2016

TydzieĔ zdecydowanie lepszy od poprzedniego. BĊdziesz miaá wiĊcej czasu
dla siebie. BĊdziesz mógá wróciü takĪe
do zajmowania siĊ rzeczami, które sprawiają Ci przyjemnoĞü. Odkryjesz teĪ
nową pasjĊ, która na początku bardzo
CiĊ pocháonie. PamiĊtaj jednak, by nie
zaniedbywaü zawodowych obowiązków

1. Pobraü banner, plakat lub ulotkĊ Narodowej Loterii
Paragonowej (materiaáy są na stronie loterii w zakáadce „Do pobrania”);
2. Wykorzystaü je u siebie w dowolny, wybrany ze sposobów:
a. rozwiesiü plakat;
b. rozáoĪyü ulotki;
c. nakleiü naklejkĊ;
d. umieĞciü banner na swojej stronie www;
e. Uwaga: jeĞli dany podmiot ma moĪliwoĞü emisji
naszego spotu TV lub organizacji ciekawej akcji
promocyjnej (równieĪ z wykorzystaniem gadĪetów) jesteĞmy na takie pomysáy otwarci (moĪna
o tym informowaü w kontaktach z ¿rmami);
3. Zrobiü zdjĊcie z placówki lub zrobiü zrzut strony
internetowej, które potwierdzą wykorzystanie materiaáów;
4. Wysáaü powyĪsze e-mailem na adres popieram@
loteriaparagonowa.gov.pl;
4. MF wery¿kuje wszystkie zgáoszenia i deklaracje;
5. Po wery¿kacji Biuro Komunikacji i Promocji odpowiada na mail i potwierdza udziaá lub
prosi o dodatkowe informacje, jeĞli
takich potrzeba;
6. Po ¿nalnej wery¿kacji logotyp ¿rmy jest
zamieszczany na stronie www loterii.
•
-

•

Kampania wspierająca akcjĊ:
komunikat do mediów (z MF i od rzeczników)
strona www MF
strony www IS/US
posty na FB Loterii
twitty na TT Loterii
posty na Instagramie Loterii
informacja od prowadzącego podczas
najbliĪszego losowania 18.04
na FB Loterii bĊdą teĪ umieszczane
najciekawsze zdjĊcia od przedsiĊbiorców/instytucji lub przykáady zaangaĪowania
Podsumowanie: na zakoĔczenie akcji
podsumowane zostanie, ile podmiotów
siĊ zgáosiáo i jaki byá odzew.

SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego.
Do naszego zespoáu poszukujemy:

SPECJALISTY DS. KONTROLI JAKOĝCI
Twoja praca polegaü bĊdzie na:
• wykonywaniu pomiarów
• nadzorowaniu sprzĊtu pomiarowego
• wykonywaniu audytów produktu
• przeprowadzaniu analiz
• obsáudze reklamacji od klienta
• nadzorowaniu dostawców pod kątem jakoĞciowym
• przeprowadzaniu dopuszczeĔ do produkcji seryjnej (Procedura PPAP)
Wymagania:
• dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego
• znajomoĞü i umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ sprzĊtem pomiarowym
• znajomoĞü rysunku technicznego
• umiejĊtnoĞü logicznego myĞlenia i samoorganizacji
• znajomoĞü pakietu MS Of¿ce
• pracowitoĞü, pomysáowoĞü i odpowiedzialnoĞü
• umiejĊtnoĞü pracy w grupie
• wyksztaácenie Ğrednie lub wyĪsze techniczne
Mile widziana:
• znajomoĞü ISO 9000/16949
• znajomoĞü jĊzyka niemieckiego
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij swoje CV
i list motywacyjny na:
info@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska, na
które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie, informujemy, Īe odpowiemy
jedynie na wybrane kandydatury.

7.09.2016
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XI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PASZTETNIKÓW I POTRAW Z GĉSI
Ostrzeszów, 11.09.2016 - niedziela
Restauracja DWOREK 1885, ul. Kaliska 7/9
KONKURSY KULINARNE
• na najlepszy pasztet
• na najlepszą potrawĊ z gĊsi
• na najlepszy chleb
• na najlepszą nalewkĊ
8.00 -10.00 - przyjmowanie potraw konkursowych
10.00 - 14.00 - praca kapituáy konkursowej
16.00 - wystawa prac konkursowych i degustacja dla mieszkaĔców
18.00 - wrĊczenie nagród i dyplomów
Parking, ul. Kaliska 12
10.00 - 20.00 - KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH I RĉKODZIEàA
13.00 - Bieg 10 PROFI
13.30 - Marsz na orientacjĊ przedszkolaków z rodzicami w poszukiwaniu
puzzli gĊsi
14.00 - Konkurs na najlepsze stoisko KGW
14.00 - Aleja Gwiazd Sztuki Kulinarnej - odsáoniĊcie 2 tablic
° KURT SCHELLER
° ĩÓàTY PRZEWODNIK GAULT&MILLAU
14.15 - 14.30 - wrĊczenie nagród zwyciĊzcom konkursu „DoĪynkowy
Rowerowy Rajd Kulinarny”
14.30 - 15.00 - ZUMBA dla dzieci
15.00 - 16.00 - MAàY SZEF KUCHNI - kulinarne show dla dzieci w wieku
9 - 12 lat
16.00 - 16.30 - wrĊczenie nagród zwyciĊzcom Biegu PROFI oraz zwyciĊzcom
konkursów „Legenda o ostrzeszowskiej gĊsi” i „Ostrzeszowska gĊĞ w obiektywie”
16.30 - 17.00 - BABY W KUCHNI - zawody kulinarne kobiet
17.00 - 18.00 - BICIE REKORDU POLSKI W ZJEDZENIU NA CZAS
10 BABECZEK Z FARSZEM PASZTETOWYM
18.00 - 19.30 - wrĊczenie nagród w konkursie kulinarnym i na najlepsze
stoisko KGW, „Baby w kuchni”
19.30 - 21.00 - Bahama mama - cover Boney M - zabawa taneczna
21.30 - pokaz sztucznych ogni

PRZYJDħ
I ĝPIEWAJ Z NAMI
JeĞli jesteĞ zainteresowany:
•
•
•
•
•

zwalczaniem poczucia osamotnienia,
mądrym zagospodarowaniem
wolnego czasu,
dalszym rozwojem swojego intelektu,
uczestnictwem w uniwersyteckich wykáadach,
dyskusją na róĪne ciekawe tematy,
PRZYJDħ DO NAS!
1 paĨdziernika 2016 r.
ostrzeszowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
otwiera drzwi dla
wszystkich chĊtnych.

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017: 16, 23, 30 wrzeĞnia
2016 r. w godz. 10.00-12.00 w sali
nr 14 UMiG w Ostrzeszowie.

Zarząd UTW ponownie ogáasza nabór
do chóru. Chórzystą moĪe zostaü kaĪdy, kto lubi Ğpiewaü i skoĔczyá 50 lat.
Jest nas juĪ 19 osób. Mamy za sobą
pierwszy wystĊp dla licznej widowni.
Nadal jednak zapraszamy do nas
sáuchaczy UTW oraz wszystkich chĊtnych mieszkaĔców naszego grodu.
NajbliĪsze wystĊpy chóru:

11 listopada i w okresie Ğwiąt
BoĪego Narodzenia.

Chór prowadzi pani
Aleksandra Marszaákowska.
W imieniu Zarządu UTW
prezes
Maágorzata Staniszewska

Tematem fotogra¿i Grzegorza Kosmali są obiekty z czasów zaprzeszáych, czĊsto z zatartą toĪsamoĞcią i trudną do
zrekonstruowania ¿zycznoĞcią. Porzucone przez czáowieka
i historiĊ, zakorzenione w swoje magiczne miejsca upiornie
trwają w niebycie jako prowokacja dla Ğwiatáoczuáego artysty.
Wizualne szaleĔstwo z wykorzystaniem klasycznych sposobów obrazowania
staáo siĊ metodą na artystyczną prawdĊ i próbą odpowiedzi na pytanie - czy
piĊkno moĪe obroniü nas przed barbarzyĔstwem egzystencji.
S.K., (fragment tekstu do katalogu), lipiec 2016 r.
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, Rynek 19
wernisaĪ - 11.09.2016 r., godz. 15.00,
wystawa czynna w dniach: 11.09 - 30.10.2016 r.
Istnieje moĪliwoĞü zakupu prac prezentowanych na wystawie!
ĝroda - 7 IX, g.17.45
Czwartek - 8 IX, g.17.45

SmoleĔsk

USA, Wielka Brytania, biogra¿czny,
komedia, 110 minut.
Wtorek - 6 IX, g.19.30
ĝroda - 7 IX, g.19.30
Czwartek - 8 IX, g.19.30

Jak zostaü kotem
USA, Wielka Brytania, komedia, 90 minut.
Wtorek - 6 IX, g.17.45

11 wrzeĞnia 2016 Doruchów
W programie:
• Uroczyste otwarcie imprezy o godzinie 13:00
• Zawody towarzyskie w powoĪeniu
• Atrakcje: przejazdy bryczkami, dla dzieci dmuchane zamki (za darmo)
• BARDZO DOBRZE ZAOPATRZONY BUFET
• WIELE INNYCH ATRAKCJI I NIESPODZIANEK
ZAPRASZAMY
Gospodarstwo PaĔstwa Marii i Tadeusza Godków
Wjazd od ulicy Rolnej

Zaproszenie
Zarząd Oddziaáu
Rejonowego
PZERiI
w Ostrzeszowie
zaprasza wszystkich na wczasy
nad morze w terminie

od 16-29 wrzeĞnia 2016 r.

ZAWODY
TOWARZYSKIE
W SKOKACH
PRZEZ
PRZESZKODY
W MARCINKACH
17 wrzeĞnia 2016, godz. 14.00
KONKURSY:
ŀ zrĊcznoĞciowy
ŀ konkurs klasy mini LL, LL, L, L1
ŀ potĊga skoku
Zapisy na miejscu
lub telefonicznie:
693 258 228
DODATKOWO:
Ź Piwo lane z beczki
Ź Karkówka i kieábasa z grilla
Po zawodach zabawa taneczna
na ĞwieĪym powietrzu
Zapraszamy!

Pierwsze spotkanie robocze juĪ
- 12 wrzeĞnia, godz. 16.00 w sali
OCK (na 1. piĊtrze).

Grzegorz Kosmala Strefy widzenia

Boska Florence

IX Memoriaá
Jana Godka
Zawody
w powoĪeniu

Polska, dramat, 120 minut.
Piątek - 9 IX, g.17.15 i 19.30
Sobota - 10 IX, g.17.15 i 19.30
Niedziela - 11 IX, g.17.00 i 19.15
Wtorek - 13 IX, g.17.15 i 19.30
ĝroda - 14 IX, g.17.15 i 19.30
Czwartek - 15 IX, g.17.15 i 19.30
Bilety: ulg. 13 zá, norm. 16 zá; wtorek
- 12 zá
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

ĝWIĉTUJ PRZEZ
CAàY WRZESIEē
70. URODZINY
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W OSTRZESZOWIE
Ƈ AMNESTIA - oddaj przetrzymane ksiąĪki bez
konsekwencji.
Ƈ KAWIARENKA - wypij
kawĊ urodzinową w holu
na I piĊtrze.
Ƈ WYSTAWA - zobacz wystawĊ fotogra¿i w holu
na I piĊtrze.
Ƈ ODBIERZ PREZENT jeĪeli tak jak nasza Biblioteka, urodziáeĞ siĊ w 1946 r.,
przyjdĨ do nas i odbierz
swój prezent.
Ƈ ZRÓB PREZENT - na
urodziny podaruj Bibliotece
ksiąĪkĊ ze swoją
dedykacją.
Ƈ WSPOMNIENIA - napisz
kilka sáów o naszej Bibliotece i wygraj upominek
i wiele innych atrakcji
Szczegóáy: www.bp.ostrzeszow.pl

w OĞrodku Wczasowym „PorĊba” w Niechorzu,koszt 1400 zá.
W programie:
• bankiet
• ognisko
• zwiedzanie okolicy
• bardzo dobre wyĪywienie (Ğniadania i kolacje – szwedzki stóá,
do obiadu swobodny dostĊp do
baru surówkowego)
ZaliczkĊ w wysokoĞci 100 zá naleĪy
wpáacaü w biurze Zarządu - Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 p. 14
tel. 609-853-817 lub 602-180-489

Burmistrz Grabowa n. Prosną
Zarząd Miasta (przy wspóápracy
z Centrum Kultury)
zapraszają na

I PIKNIK
NA PLACU
INTEGRACYJNYM
10 wrzeĞnia 2016
plac przy ul. 21 Stycznia
W programie:
• 16.00 - otwarcie imprezy
• koncert zespoáu PIANO SONG
• biesiada z zespoáem Harmonia
• gry, zabawy, konkursy dla dzieci
i dorosáych
• zabawa taneczna
oraz dmuchaĔce, przysmaki z grilla
i inne atrakcje
ponadto
• punkt pierwszej pomocy - MáodzieĪowa Grupa Ratownicza

WYCIECZKA
KRAKÓW
- ZAKOPANE
Zarząd Oddziaáu Rejonowego
PZERiI i para¿a Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie
organizują w dniach od 1 do 3
paĨdziernika 2016 r. 3-dniową
pielgrzymko-wycieczkĊ na trasie
Kraków-Zakopane.

Koszt wyjazdu: 350 zá.
Zapisy i wpáaty zaliczki moĪna
dokonywaü w terminie:
1-15 wrzeĞnia 2016 r.
• w para¿i Ğw. Jadwigi Królowej
w Ostrzeszowie
• w biurze Zarządu PZERiI, ul
Zamkowa 31, biuro nr 14
w Ğrody - godz. 9.00 - 13.00
i czwartki - 12.00 - 16.00;
tel. 609 853 817; 602 180 489

STRAĒ
Owady, powalone drzewo,
kolizja...
AĪ 28 razy straĪacy wyjeĪdĪali
w zeszáym tygodniu, by usunąü gniazda niebezpiecznych owadów. Jedna
z interwencji dotyczyáa takĪe usuniĊcia
powalonego na drogĊ drzewa (Ligota).
Jak zawsze, straĪaków wezwano teĪ do kolizji drogowej, tym razem
w Rogaszycach (4 wrzeĞnia).

PoĪary
Miniony tydzieĔ byá bardzo ciepáy
i raczej bezdeszczowy. Pewnie z tego
wáaĞnie powodu doszáo w naszym powiecie do kilku niewielkich poĪarów.
29 sierpnia zapaliáo siĊ Ğciernisko
w Czajkowie (pow. o 30m2). Akcja
straĪaków trwaáa 48 minut. Przyczyną
byáo zaprószenie ognia przez osoby
imiennie nieustalone.
Do wiĊkszego powierzchniowo
poĪaru doszáo 1 wrzeĞnia w NiedĨwiedziu - tym razem zapaliáa siĊ trawa na
nasypie kolejowym - ok. 1000m2. Tego
samego dnia do podobnego
poĪaru doszáo w Marydole.
Co ciekawe, ogniem zostaáa
objĊta podobna powierzchnia
jak w sąsiedniej wiosce - ok.
1000m2. Obydwa poĪary powstaáy najprawdopodobniej
od przejeĪdĪających pociągów.
2 wrzeĞnia zapaliáo
siĊ poszycie leĞne w Mielcuchach. OgieĔ objąá powierzchniĊ ok. 10m2, przy
okazji jednak páomienie zajĊáy
jedno z drzew. Akcja straĪaków trwaáa blisko 2 godziny.
Przyczyną tego poĪaru byáa
iskra pochodząca ze znajdującej siĊ w pobliĪu linii energetycznej.

PoĪar mrowiska
1 wrzeĞnia leĞniczy wezwaá straĪaków do nietypowego poĪaru w bierzowskim
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lesie - paliáo siĊ... mrowisko. Dziaáania
straĪaków trwaáy godzinĊ.
PoniewaĪ w lesie byáo bardzo sucho, taki poĪar mogáo wywoáaü wiele
rzeczy, choüby lekkomyĞlnie rzucony
niedopaáek, rozbita butelka, itp. Jako
o¿cjalną przyczynĊ podaje siĊ wiĊc
zaprószenie ognia przez nieustalone osoby.

Bóbr podpalacz
1 wrzeĞnia straĪacy zostali wezwani do poĪaru w Gáuszynie - paliáa
siĊ sucha trawa.
Przyczyna tego zdarzenia byáa
doĞü nietypowa - okazaáo siĊ, Īe ogieĔ
powstaá od linii energetycznej, na którą
przewróciáo siĊ drzewo. Z kolei drzewo
na ziemiĊ powaliá... bóbr.
Najpierw poĪar ograniczono za
pomocą áopat i piasku. Na miejsce wezwano takĪe pogotowie energetyczne - dopiero gdy sáuĪby te zapewniáy
straĪaków, Īe w liniach nie ma prądu,
podano na pogorzelisko wodĊ. Akcja
straĪaków trwaáa niespeána 2 godziny.
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nożna
BRĄZ WERONIKI SZYMCZAK Piłka
IV liga wielkopolska, gr. płd.

NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA!

CZTERY BRAMKI MACIEJA STAWIŃSKIEGO
Wyniki 5. kolejki

Rawia Rawag Rawicz - Victoria Ostrzeszów
Centra Ostrów - Biały Orzeł Koźmin
PKS Racot - Pogoń N. Skalmierzyce
Polonia Kępno - Ostrovia 1909 Ostrów
SKP Słupca - Polonia 1912 Leszno
Victoria Września - Obra 1912 Kościan
Kania Gostyń - Wicher Dobra

3-5
1-1
0-2
0-4
0-1
4-2
2-0

Bramki dla Victorii: Maciej Stawiński (9, 35, 66 - karny,
90), Kornel Skorzybót (41).

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

Piast Kobylin
Odolanovia Odolanów
LKS Gołuchów
Orzeł Mroczeń
Astra Krotoszyn
Olimpia Brzeziny
Barycz Janków Przyg.
Zefka Kobyla Góra
Korona Pogoń Stawiszyn
Pogoń Trębaczów
Victoria Skarszew
GKS Żerków
KS Opatówek
Szczyt Szczytniki
Raszkowianka Raszków

Drużyna
Victoria Września
Polonia 1912 Leszno
Pogoń N. Skalmierzyce
Ostrovia 1909 Ostrów
Biały Orzeł Koźmin
LKS Ślesin
Obra 1912 Kościan
Centra Ostrów
Kania Gostyń
Victoria Ostrzeszów
Rawia Rawag Rawicz
Polonia Kępno
Wicher Dobra
PKS Racot
SKP Słupca

Bs.
5
4
4
6
6
7
10
3
6
9
10
12
15
6
13

Wyniki 4. kolejki

ku. Do zwycięstwa i finału zabrakło
tak niewiele.
Rosjanka w finale pokonała swoją rywalkę i została mistrzynią świata juniorek.
Druga nasza reprezentantka - Anna
Szymańska, niestety pechowo zakończyła swój udział w tych mistrzostwach. Ubiegłoroczna brązowa medalistka mistrzostw Europy z powodu
niskiej obsady swojej kategorii, wystartowała w wyższej kategorii wagowej, a tam, w drodze po medal zatrzymała ją Norweżka Straume Mariell Gassand.
- Pomimo początkowo wyrównanej walki widać było przewagę fizyczną cięższej rywalki i to głównie zaważyło na tym, że Ania wraca do Polski
bez medalu. Jestem przekonany, że
w swojej naturalnej kategorii wagowej Ania osiągnęłaby sukces - podkreśla trener.
Ogromne gratulacje dla obu dziewczyn. Spędziły całe lato na przygotowaniach do tego turnieju. Ciężko pracowały, by ich wynik był jak najlepszy. Przed niespełna 16-letnią Weroniką jeszcze 3 lata startów w juniorkach, więc ma szansę wystąpić
w przyszłorocznych mistrzostwach
Europy, jak i za 2 lata w mistrzostwach świata.
18-letnia Ania Szymańska również jeszcze w przyszłym roku będzie
juniorką, a doświadczenie nabyte
w tym roku pozwoli sięgać po laury.
Wielkie podziękowania dla sponsorów, przede wszystkim dla firmy Poprawa, dzięki którym start zawodniczek i ich sukcesy są możliwe.
(r)

Rodzina Zborowskich
biegała w Kaliszu
Od dawna odbywają się w wielu krajach biegi z cyklu „Park Run”.
Także w Polsce w ponad 30 miastach
można co sobotę biegać po parku na
dystansie 5 km, rywalizując z innymi
miłośnikami tego sportu.
Od sześciu tygodni biegi takie
odbywają się w Kaliszu, w rejonie
Aquaparku. W jednym z ostatnich
uczestniczyła rodzina Zborowskich
z Ostrzeszowa. Pan Robert został na-

wet zwycięzcą zawodów, ustanawiając rekord życiowy - 18,05 min. W tej
rodzinnej biegowej imprezie wzięli też
udział: żona p. Roberta - Anna, syn
Mateusz oraz córka Samanta, która
zajęła trzecie miejsce w kategorii kobiet.
Gratulacje! Naśladownictwo mile
widziane.
W.J.

Zefka Kobyla Góra - Barycz Janków Przyg.
LKS Gołuchów - Korona Pogoń Stawiszyn
Szczyt Szczytniki - GKS Żerków
KS Opatówek - Piast Kobylin
Stal Pleszew - Orzeł Mroczeń
Odolanovia Odolanów - Pogoń Trębaczów
Astra Krotoszyn - Raszkowianka Raszków
Victoria Skarszew - Olimpia Brzeziny

0-0
3-0
1-2
1-2
1-0
3-0
5-2
0-1

Aktualna tabela
M. Drużyna
1. Stal Pleszew

12
10
9
9
6
6
5
4
4
3
3
3
3
1
0

10
11
11
4
7
6
3
3
2
5
1
3
5
4
4

3
3
5
1
4
7
3
6
7
9
2
6
7
9
18

Wyniki 3. kolejki
M. Pkt. Bz.
5 12 18
5 12 12
5 11 12
5 10 14
5
8
6
4
7
8
5
7
8
4
6
8
4
6
3
5
5
7
4
4
8
5
4
1
5
3
5
4
1
2
5
1
4

Klasa okręgowa

Znakomitym wynikiem zakończyły się mistrzostwa świata juniorów w kickboxingu dla zawodniczek
Kick-Boxing Club Poprawa. Weronika
Szymczak sięgnęła po brązowy medal tejże imprezy, rozgrywanej od 27
sierpnia do 3 września w irlandzkim
Dublinie.
Polskę reprezentowały dwie zawodniczki naszego klubu - Weronika
Szymczak oraz Anna Szymańska.
Weronika świetnie spisała się
w swoim pierwszym starcie na tak
dużej imprezie.
Sam udział był dla niej ogromnym
wyróżnieniem, a zdobycie medalu podkreśla jej ogromne umiejętności. W drodze do medalu w ćwierćfinale pokonała reprezentantkę Wielkiej
Brytanii Ellen Field.
- Z początku Weronika walczyła dosyć zachowawczo, lecz z każdą minutą coraz więcej jej ciosów dochodziło do celu. Ellen próbowała odwrócić
losy pojedynku, lecz celne kontry Weroniki pozwoliły dowieźć zwycięstwo
do końca - mówi trener Radosław Radomski.
W walce półfinałowej spotkała się
z Natalią Popovą z Rosji.
- Od początku było widać duże doświadczenie przeciwniczki, lecz Weronika bez respektu trafiała Rosjankę
i prowadziła na kartach sędziowskich.
Walka była toczona w bardzo dużym
tempie i kosztowała Weronikę i jej rywalkę mnóstwo sił. 15 sekund przed
końcem sędziowie uznali kilka punktów przeciwniczce i to doprowadziło
do remisu. W takiej sytuacji orzekana jest wygrana tego zawodnika, który zdobył ostatnie punkty w pojedyn-
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A klasa, gr. 2.

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

Pelikan Grabów - LKS Czarnylas
LZS Doruchów - LZS Czajków
LZS Trzcinica - Victoria Laski
Wielkopo. Siemianice - LZS Olszowa
LZS Chynowa - LKS Jankowy 1968
GKS Grębanin - Strażak Słupia

0-1
1-2
1-5
7-0
3-1
0-4

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

Drużyna
Wielkopolanin Siemianice
Strażak Słupia
Victoria Laski
LKS Czarnylas
LZS Czajków
LZS Chynowa
LZS Doruchów
LKS Jankowy 1968
LZS Trzcinica
Sokół Bralin
Pelikan Grabów
Gorzyczanka Gorzyce W.
GKS Grębanin
LZS Olszowa

M. Pkt. Bz.
3
9 14
3
9 12
3
9
9
3
7
5
3
6
8
3
6
7
3
6 11
3
3
7
3
3
7
2
1
1
3
0
2
2
0
0
3
0
5
3
0
2

Bs.
0
2
1
2
8
4
7
8
14
4
5
6
12
17

Gorzyczanka wycofała się z rozgrywek.

Mecze następnej kolejki:
Sobota, 10 września, godz. 16.00:
Victoria Ostrzeszów - LKS Ślesin.
Niedziela, 11 września, godz. 16.00:
GKS Żerków - Zefka Kobyla Góra;
LZS Olszowa - LZS Czajków;
Strażak Słupia - LZS Doruchów;
Pelikan Grabów - pauzuje.

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH (2)
BOLESŁAWIEC - 29.08.2016 r. (165 km)
Oddział: KLUB - OSTRZESZÓW
LOT NR 3: 57 hodowców - 2170 wypuszczonych gołębi.
Na pierwszych trzech miejscach zameldowały się gołębie Sławomira Jurgi. Na kolejnych uplasowały się gołębie Wiesława Wejchinanda (4), Wiesława Bąka (5), T. i P. Lewandowskich
(6). Pierwszą dziesiątkę zamykają gołębie Rafała Krysiaka (7-10), który został
nowym liderem obu klasyfikacji.
Klasyfikacja „typowanych 7” - po
trzecim locie:
1. RAFAŁ KRYSIAK (+1)
2. Sławomir Jurga (+2)
3. Paweł Czechlowski (-2)
4. Tomasz Dziewiński (+2)
5. Ryszard Karbowski (-2)
6. Grzegorz Hyrza (+1)
7. Dariusz Panfil (+1)
8. Piotr Kaleja (+4)
9. Tadeusz Palat (+4)
10. Mieczysław Tomaszewski (-5)
Klasyfikacja „najlepszych 10” - po
trzecim locie:
1. RAFAŁ KRYSIAK (+1)
2. Paweł Czechlowski (-1)
3. Sławomir Jurga (+3)
4. Grzegorz Hyrza (-1)
5. Tomasz Dziewiński (+3)
6. Ryszard Karbowski (-1)
7. Dariusz Panfil (bz.)
8. E. i J. Działak (+4)
9. Tadeusz Palat (+1)
10. Jacek Wróbel (+1)
1. Przebieg rywalizacji w poszczególnych sekcjach powiatu ostrzeszowskiego

Klasyfikacja „typowanych 7” - po
trzecim locie:
1. PAWEŁ CZECHLOWSKI, 2. Ryszard Karbowski, 3. Mieczysław Tomaszewski, 4. Waldemar Wróbel, 5. Jacek
Wróbel, 6. Wiesław Bąk.
Klasyfikacja „najlepszych 10” - po
trzecim locie:
1. PAWEŁ CZECHLOWSKI, 2. Ryszard Karbowski, 3. Jacek Wróbel,
4. Wiesław Bąk, 5. Mieczysław Tomaszewski, 6. Waldemar Wróbel.

OSTRZESZÓW I (sekcja nr 3)
LOT NR 3: 19 hodowców - 605 wypuszczonych gołębi.
Na pierwszych trzech miejscach gołębie Sławomira Jurgi. W pierwszej
dziesiątce znalazły się także gołębie hodowców: Wiesław Wejchinand (4), T. i P.
Lewandowski (5, 6), Maciejewski-Nawrot (7, 8), Jerzy Kubiak (9) i Piotr Kaleja (10).
Klasyfikacja „typowanych 7” - po
trzecim locie:
1. SŁAWOMIR JURGA, 2. Wiesław
Wejchinand, 3. Piotr Kaleja, 4. Weszka-Frąszczak, 5. T. i P. Lewandowski,
6. Maciejewski-Nawrot, 7. Władysław
Spalony, 8. Mirosław i Łukasz Daszczyk,
9. Witold Drobczyński, 10. Roman Rozwora.
Klasyfikacja „najlepszych 10” - po
trzecim locie:
1. SŁAWOMIR JURGA, 2. Mirosław
i Łukasz Daszczyk, 3. Wiesław Wejchinand, 4. Weszka-Frąszczak, 5. Piotr Kaleja, 6. Władysław Spalony, 7. T. i P. Lewandowski, 8. Jerzy Kubiak, 9. Roman
Rozwora, 10. Maciejewski-Nawrot.

DORUCHÓW (sekcja nr 2)

OSTRZESZÓW II (sekcja nr 6)

LOT NR 3: 14 hodowców - 424 wypuszczone gołębie.
Najszybciej przyleciał gołąb Wiesława Bąka, za nim gołębie Ryszarda Karbowskiego (2, 3) i Pawła Czechlowskiego (miejsca 4-9).

LOT NR 3: 24 hodowców - 1141 wypuszczonych gołębi.
Prawdziwym dominatorem tego lotu
okazał się Rafał Krysiak, którego gołębie zajęły pierwszych 26 miejsc! Za nimi

10 gołębi Tomasza Dziewińskiego, zaś
wśród nich jeden gołąb rodzinnej spółki E. i J. Działak.
Klasyfikacja „typowanych 7” - po
trzecim locie:
1. RAFAŁ KRYSIAK, 2. Tomasz Dziewiński, 3. Grzegorz Hyrza, 4. Tadeusz
Palat, 5. Dariusz Panfil, 6. Piotr i Paweł
Łopata, 7. E. i J. Działak, 8. r. i Sz. Łukianowski, 9. Mieczysław Chwalisz, 10. Józef Połomski.
Klasyfikacja „najlepszych 10” - po
trzecim locie:
1. RAFAŁ KRYSIAK, 2. Grzegorz Hyrza, 3. Tomasz Dziewiński, 4. Dariusz
Panfil 5. E. i J. Działak, 6. Tadeusz Palat, 7. Piotr i Paweł Łopata, 8. Paweł Łopata, 9. Marek Marciniak, 10. r. i Sz. Łukianowski.
***

Oddział SYCÓW-OSTRZESZÓW
1. NOWA SÓL - 28.08.2016 r. (161
km)
LOT NR 2: 14 hodowców - 438 wypuszczonych gołębi.
Najszybciej trasę pokonał gołąb Wiesława Kempy, za nim gołębie Jacka
Grabarka (2, 4, 5, 6, 10), Rafała Tesiorowskiego (3, 8, 9) i Pawła Misiaka (7).
Klasyfikacja „typowanych 8” - po
drugim locie:
1. WIESŁAW KEMPA, 2. Jacek Grabarek, 3. Rafał Tesiorowski, 4. Piotr
Faltyn, 5. Zenon Lewandowski, 6. Henryk Stolpert, 7. Zbigniew Łopata, 8. Paweł Stolpert, 9. Paweł Misiak, 10. Przemysław Łopata.
Klasyfikacja „najlepszych 10” - po
drugim locie:
1. JACEK GRABAREK, 2. Wiesław
Kempa, 3. Zenon Lewandowski, 4. Piotr
Faltyn, 5. Rafał Tesiorowski, 6. Henryk
Stolpert, 7. Paweł Misiak, 8. Paweł Stolpert, 9. Zbigniew Łopata, 10. Przemysław Łopata.
K.J.
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ŚREDNIOWIECZE
DA SIĘ LUBIĆ

Dźwięki fletu i pieśń księżnej Dobrawy (Martyny Bacik) witały pod kazimierzowską basztą uczestników wernisażu
otwierającego bardzo nietypową i niezwykle ciekawą wystawę. Pokazuje ona
dzieje Ostrzeszowa przez pryzmat historii - od średniowiecza począwszy,
po tę najnowszą, która, jakby wczoraj, tworzyła się na naszych oczach.
Nie jest to pierwsza wystawa w baszcie
- było ich tu wiele i wszystkie też właśnie do historii nawiązywały, ale ta jako
pierwsza łączy stare treści z nowoczesnym przekazem, opartym na grze
światła, na multimedialnych projekcjach, wymuszających aktywną postawę zwiedzających. Jest to też, jak przyznał dyrektor OCK - A. Derewiecki, najdroższa z wystaw prezentowanych dotąd w Ostrzeszowie. Jej przygotowanie,
urządzenie, a także nowoczesne wyposażenie wnętrza kosztowało około stu
tysięcy złotych, jednakże dzięki pro-

jektowi, przygotowanemu przez OCK,
kwotę 40 tysięcy wyasygnowało Ministerstwo Kultury, zaś 60 tysięcy pochodzi z budżetu miasta. Ale jest to inwestycja w przyszłość, w młode pokolenie, dla którego „normalna” wystawa
byłaby mało interesująca.
Każda z kondygnacji zameczku opowiada inne historie. Wchodzimy wprost
do „sali rycerskiej”, o czym przekonują dwaj wojowie w rycerskich zbrojach.
Jest tam też portret założyciela grodu - Kazimierza Wielkiego, i reprodukcja „Bitwy pod Grunwaldem”. Stamtąd
udajemy się do lochów, do „sali tortur”
- narzędzia tortur i szkielety w nich się
znajdujące robią pewnie wrażenie nie
tylko na najmłodszych ostrzeszowianach. Na kolejnych kondygnacjach możemy prześledzić dzieje książki, w tym
również legend i zapisów mówiących
o naszym grodzie. Legendy można poczytać, ale też posłuchać ich, korzysta-
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Ach, co to był za ślub!

Ewelina i Mateusz
Miło nam poinformować, że 11 czerwca 2016 roku w kościele w Doruchowie na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Ewelina Grzelak i Mateusz Podstawa

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
jąc z odpowiednich urządzeń. Na jednym z poziomów ilustracje i herby ukazujące cechy rzemieślnicze w średniowiecznym Ostrzeszowie. Dodatkową
atrakcją jest możliwość wybicia sobie pamiątkowej monety. Na ostatniej
kondygnacji, pod hasłem: „Ostrzeszów
- miasto z historią” znajdują się zdjęcia i rysunki Ostrzeszowa sprzed kilkudziesięciu lub tylko kilku lat, wielu z nas
jeszcze je pamięta. A jednak te miejsca
już bezpowrotnie się zmieniły, pozostały tylko na fotografiach. Podróż kończy
się na tarasie widokowym baszty. Spojrzenie z góry na współczesny Ostrzeszów - na kolorowe domy wplecione w zieleń drzew, na kościoły, ratusz,
wieżę ciśnień i wiele innych zabytkowych budowli, ale też na nowoczesne,
niedawno powstałe budynki - stanowi
świetne zwieńczenie wędrówki od średniowiecza do współczesności.
Zachęcam do obejrzenia tej wyjąt-

kowej wystawy, przekonującej, że średniowiecze da się lubić, przygotowywanej przez cztery miesiące przez pra-

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!

cowników OCK. Ale zachęcam także do
spojrzenia z góry na piękniejący z każdym dniem ostrzeszowski pejzaż.
K. Juszczak

DATURA
- piękna i pachnąca
Bo to dziecko jest chodzącym cudem rodziców.

Chcę pokazać Państwu, wyhodowany przeze mnie i moją żonę, piękny
krzew datury. Ma ona ogromne, aksamitne, lejkowate kwiaty w kształcie trąbek. W godzinach wieczornych kwiaty
datury wydzielają silny, przyjemny zapach. Widoczna na zdjęciu datura jest
hodowana przez nas od 3 lat. Roślinę
tę polecamy każdemu, kto lubi uroz-

maicać swój ogród oraz spędzać tam
czas, zachwycając się cudownym widokiem i niezwykle pięknym zapachem
(szczególnie wieczorem).
Jan Machaj
Gratulujemy pięknego krzewu,
dziękujemy za zdjęcie, a czytelników zachęcamy do posadzenia datury w swoich ogrodach.

Wojtuś - synek państwa Honoraty i Jarosława Kałuzińskich z Czermina,
ur. 29.08.2016r., waga 3560g
Wojtuś - synek państwa Doroty i Piotra Sołtysiaków z Kaliszkowic Ołobockich, ur. 1.09.2016r., waga 3670g
synek państwa Anny i Andrzeja Krawczyków z Chlewa,
ur. 2.09.2016r., waga 4030g

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

Osoby urodzone między
24 sierpnia a 22 września to zodiakalne Panny.

