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Rogaszyce

AWANTURA WOKÓà
PRZEDSZKOLA
Czy dyrektorka przedszkola
w Rogaszycach
stosowaáa mobbing
wobec swoich podwáadnych? Kobieta
miaáa zmuszaü pracownice do mycia
toalet szczoteczką do
zĊbów, nakáaniaü do
przenoszenia wĊgla
ciĊĪarną kobietĊ i zamknąü na dáugi czas
w szatni jednego
z przedszkolaków. To
tylko niektóre z zarzutów, jakie stawiają
dyrektor przedszkola
jej byli pracownicy.
- Mamy juĪ doĞü
milczenia! - mówili
podczas zebrania,
które odbyáo siĊ
w minionym tygodniu na sali w Rogaszycach.
Wszystko zaczĊáo siĊ od... listu
dotyczącego soátysa Rogaszyc, który
jakiĞ czas temu tra¿á do lokalnych gazet.
Jego nadawca wyjawiá, Īe mĊĪczyĨnie
odebrano prawo jazdy, bo kierowaá samochodem po alkoholu. Ponadto nazwaá go pijakiem i oskarĪyá o wywoĪenie
miĊsa z sali wiejskiej. Ta wiadomoĞü
rozwĞcieczyáa wielu mieszkaĔców Rogaszyc. Uznali, Īe osoba, która wysáaáa
list, zrobiáa to záoĞliwie... Podejrzenia
padáy na dyrektorkĊ przedszkola - kobieta jakiĞ czas temu miaáa skáóciü siĊ
z gospodarzem wioski i napisaü „donos”. Zwolennicy soátysa postanowili
wiĊc przerwaü milczenie i opowiedzieü
o tym, co od lat dzieje siĊ w ich wiosce,
a konkretnie, w przedszkolu...
Na Ğrodowe zebranie do sali wiejskiej przybyáo wielu mieszkaĔców.
WĞród nich - byli i obecni pracownicy

KSIĉĩA ODCHODZĄ,
KSIĉĩA PRZYCHODZĄ…
Jak co roku o tej porze nastĊpują
zmiany personalne w para¿ach. W diecezji kaliskiej jest ich kilkadziesiąt. PoniĪej zamieszczamy zmiany, jakie zostaáy
dokonane w obrĊbie para¿i leĪących
na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

ZMIANY PROBOSZCZÓW
Ks. praáat Kazimierz BRDĉK z para¿i Ğw. Anny w NiedĨwiedziu przeszedá
w stan spoczynku. Zastąpi go ks. proboszcz Waldemar WIERTALAK z para¿i Chrystusa Króla w Marszaákach.
Z kolei para¿Ċ w Marszaákach bĊdzie
administrowaá ks. wikariusz Mirosáaw
LIPKA z para¿i Ğw. Wojciecha i Ğw.
Stanisáawa w Burzeninie.
Ks. kanonik Ryszard JAKIELCZYK z para¿i Ğw. Apostoáów Filipa
i Jakuba w Bukownicy przechodzi do
para¿i WniebowziĊcia NMP w àubnicach. Nowym proboszczem w Bukownicy bĊdzie ks. wikariusz Sebastian
àAGÓDKA z para¿i Ğw. Apostoáów
Piotra i Pawáa w Kaliszu.

ZMIANY WIKARIUSZY

w Ostrzeszowie - do para¿i Ğw. Barbary
w Odolanowie. W jego miejsce przyjdzie
ks. wikariusz Jacek BOSAK z para¿i
NMP WniebowziĊtej w Witaszycach.
Ks. wikariusz Marcin NOWICKI
z para¿i Ğw. Apostoáów Piotra i Pawáa
w Kraszewicach - do para¿i Ğw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach, a do para¿i w Kraszewicach
przyjdzie neoprezbiter ks. Mateusz
KOàODZIEJSKI.
Ks. wikariusz Karol GIBKI z para¿i Ğw. Stanisáawa Biskupa w Czajkowie do kurii jako diecezjalny koordynator ds.
informatycznych, bĊdzie teĪ rezydentem w para¿i Ğw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach. Zastąpi go
ks. wikariusz Adrian JUREK z para¿i
ĝwiĊtej Rodziny w Kaliszu.
Poza naszym powiatem, ale w dekanacie ostrzeszowskim jest para¿a pw.
Ğw. Idziego w Mikorzynie. PrzybĊdzie
tam ks. wikariusz Marek MUZYKA
z para¿i Ğw. Wojciecha w Wilkowyi.

Ks. wikariusz Mariusz DRZYMAàA z parafii Chrystusa Króla
przedszkola, rodzice, wáodarze Ostrzeszowa. Jedni za, drudzy przeciw pani
dyrektor.
Pani GraĪyna funkcjĊ dyrektora
sprawuje w przedszkolu od 1995 roku.
Podczas zebrania mieszkaĔcy zarzucali wáodarzom Ostrzeszowa, Īe nie
ogáaszają konkursu na dyrektora, tak
jak powinno zostaü to zrobione, przez
co nikt inny nie moĪe siĊ ubiegaü o to
stanowisko.
Tak miaáo byü równieĪ teraz, kiedy kadencja dyrektorki przedszkola
w Rogaszycach dobiega koĔca. Z tymi
sáowami zdecydowanie nie zgodziá siĊ
zastĊpca burmistrza Paweá UĞcinowicz,
táumacząc, Īe takie informacje zawsze
znajdują siĊ w BIP-ie. Ta odpowiedĨ nie
usatysfakcjonowaáa uczestników burzliwej debaty - ich zdaniem, to za maáo.

K.J.

Uszkodzone nagrobki

DokoĔczenie na str. 11.

W „KOBYàCE” NA IMIENINACH

W i c h u r y,
które w minionym tygodniu
daáy siĊ we znaki mieszkaĔcom
ziemi ostrzeszowskiej, nie
ominĊáy takĪe
ostrzeszowskiego cmentarza.
PotĊĪny, záamany naporem
wiatru, konar
runąá, uszkadzając kilka nagrobków.
K.J.
Od trzech lat organizowane
są DNI KOBYLEJ GÓRY, czyli
gmina obchodzi swoje imieniny.
Impreza odbywa siĊ w urokliwym miejscu u brzegu zalewu,
ale w te dni to nie woda jest jej
najwiĊkszą atrakcją, lecz gry,
zabawy, a nade wszystko muzyka. Nie inaczej byáo w tym
roku, a blasku imprezie dodawaáy gwiazdy disco polo BOYS i PAPA D - oraz spece od
rockowych przebojów - zespóá
TACY SAMI.
Na kobylogórskich imieninach nie tylko gwiazdy Ğpiewaáy.
JuĪ na początku do gáosu doszáy
miejscowe talenty. Podobnie byáo
w niedzielne popoáudnie, zarezerwowane dla uczniów tutejszych
szkóá. Ale wszystkich zaszachowali
tancerze, najpierw ci najmáodsi przedszkolacy, a po nich utytuáowane tancerki, zdobywające laury
na Mistrzostwach Województwa
w Aerobiku. Te taneczne grupy „Neonówki” i „Foyer” - to juĪ wyĪsza szkoáa taĔca - dech zapieraáo.
DokoĔczenie na str. 12.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

GàOS RODZICÓW W SPRAWIE
PRZEDSZKOLA NR 5
W związku z rezygnacją pani BoĪeny
Wajdy-Kasprzyk z peánionej funkcji dyrektora jako rodzice chcieliĞmy wyraziü
swój ogromny niepokój związany z tą
sytuacją. UwaĪamy, Īe decyzja p. dyrektor
jest spowodowana stresem związanym
z negatywną atmosferą, która wytworzyáa
siĊ po tym, jak grupa pracownic oskarĪyáa
swoją przeáoĪoną o mobbing. Mimo caákowitego umorzenia (decyzja prawomocna)
sprawa odbiáa siĊ na reputacji p. dyrektor,
jak i caáego przedszkola. OskarĪenia byáy
gáoĞne, nadal wzbudzają wiele emocji,
huczy o nich miesiącami, z kolei o oczyszczeniu z zarzutów juĪ siĊ tyle nie mówi,
przechodzą bez echa.
W naszym odczuciu w placówce panowaáo ciche przyzwolenie na dziaáania
kilku nauczycielek, które permanentnie
utrudniaáy prace p. dyrektor. Niedostosowywanie siĊ tych pedagogów do potrzeb

PEDAGOG,
TERAPEUTA

związanych z rozwojem integracji, dezorganizowaáy pracĊ placówki, a negatywne
artykuáy w prasie lokalnej, bezpodstawne
zarzuty i oszczerstwa w kierunku dyrektorki faászowaáy prawdziwy obraz sytuacji. Bez odpowiedzi pozostają pytania:
Dlaczego zachowanie tych nauczycielek
nie zostaáo przerwane mimo wielokrotnie
zgáaszanego problemu przez p. dyrektor,
czĊĞü grona pedagogicznego i przedstawicieli rodziców w UrzĊdzie Miasta
i Gminy w Ostrzeszowie? Dlaczego p.

dyrektor nie otrzymaáa aprobaty i pomocy
w swoich dziaáaniach, które zmierzają do
rozwoju przedszkola i ewaluacji integracji, jakĪe waĪnej inicjatywy spoáecznej?
Przedszkole jest Īywym organizmem,
aby dobrze funkcjonowaáo, konieczne są
nieustanne zmiany dostosowywane do
potrzeb dzieci, zwáaszcza jeĞli tyczy siĊ to
przedszkola z oddziaáami integracyjnymi.
Niestety, mamy wraĪenie, Īe niektórym
chodzi tylko o potwierdzenie swojej racji.
Dla przeciwwagi pragniemy zaznaczyü, Īe w grupach, gdzie dziaáania nauczycielek są spójne, widzimy na co dzieĔ
realizacjĊ bardzo bogatego programu spoáecznego przedszkola, chĊü wspóápracy
z nami i Īywe zainteresowanie kaĪdym
dzieckiem. Tam efekty są osiągane systematycznie i nie mamy wątpliwoĞci, Īe
do takiego systemu naleĪy dąĪyü.
Pragniemy przypomnieü, Īe integracja spoáeczna sáuĪy wszystkim dzieciom,
nie tylko niepeánosprawnym, ale równieĪ
zdrowym. Wspomaga rozwój tych nie
w peáni sprawnych, pozwala szybciej

•

dla

•

dr. Wojciecha Berezki

•

ğp. Zdzisâawa Maciejewskiego
skâada
īona z dzieými

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

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

W imieniu samorządu Miasta i Gminy Ostrzeszów dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do prawidłowej organizacji i godnej oprawy wizyty Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Ostrzeszowie, w szczególności:

•

za fachowĆ opiekċ i zaangaīowanie
w leczenie mojego mċīa, naszego taty

STUDNIE

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

O
R
T
O
P
E
D
A

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

to powinna zmieniü miejsce pracy, a nie
bezkarnie dziaáaü na jej niekorzyĞü.
Obawiamy siĊ, aby rozpoczĊta
praca i kierunek dziaáaĔ nie ulegá wygaszeniu, poniewaĪ zarówno dla dzieci
niepeánosprawnych, jak i zdrowych byáaby to sytuacja niepewna i regresywna.
Mamy nadziejĊ, Īe stanowisko dyrektora w Przedszkolu nr 5 zostanie objĊte
przez osobĊ, która bĊdzie siĊ kierowaáa
podobnymi wartoĞciami co pani BoĪena
Wajda-Kasprzyk...
Rodzice dzieci
Przedszkola nr 5 w Ostrzeszowie
(szeĞü podpisów)

PODZIĘKOWANIE BURMISTRZA
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW

Serdeczne podziċkowania

Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

osiągaü im „kamienie milowe”, a tych
zdrowych uczy tolerancji, pomocy, cierpliwoĞci, buduje wspóáodczuwanie - jednym
sáowem dzieci zdrowe rozwijają swoją
emocjonalnoĞü w dobrym kierunku.
Pani BoĪena Wajda-Kasprzyk jest
bardzo rzetelnym dyrektorem, poniewaĪ
walczy o jak najlepsze moĪliwoĞci rozwoju
kaĪdego dziecka. Wychodząc z inicjatywą powstania przedszkola z oddziaáami
integracyjnymi, porusza wiele trudnych
i niewygodnych kwestii. NaleĪy w tym
miejscu podkreĞliü, Īe jeĞli czĊĞü nauczycielek nie zgadzaáa siĊ z kierunkiem
dziaáaĔ podjĊtych przez panią dyrektor,

5.07.2017
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Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i funkcjonariuszom Biura
Ochrony Rządu;
parlamentarzystom, ministrom, wojewodzie Wielkopolskiemu, radnym Rady
Miejskiej Ostrzeszów oraz Rady Powiatu w Ostrzeszowie i wszystkim, którzy
swą obecnością uświetnili to wydarzenie;
funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, zaangażowanych w przygotowanie wizyty;
Miejskiej Orkiestrze Dętej;
służbom medycznym;
osobom, dzięki którym odebrano miejsce wizyty przez właściwe służby;
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Urzędu Stanu Cywilnego,
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury i Muzeum Regionalnego;
właścicielom ogródków gastronomicznych, znajdujących się na Rynku;
Zespołowi Szkół nr 1 w Ostrzeszowie;
pocztom sztandarowym, harcerzom, mediom i społeczeństwu.

Bez Państwa trudu i zaangażowania trudno byłoby
zorganizować to historyczne dla naszego miasta przedsięwzięcie. Dziękuję za wszystko.
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr inż. Mariusz Witek

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

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

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 22.00

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

„Kwiatowa” - od 3.07 do 9.07, tel. 516-77-39
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 - od 10.07 do 16.07, tel. 724-20-40
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
Ukradá miernik kąta
46-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów odpowie przed sądem
za kradzieĪ miernika kąta. MĊĪczyzna
skradá narzĊdzie z ¿rmy, w której byá
zatrudniony, a nastĊpnie sprzedaá je
w lombardzie.
W kwietniu br. wáaĞciciel firmy
zajmującej siĊ produkcją elementów
konstrukcyjnych poinformowaá funkcjonariuszy o zginiĊciu miernika. MĊĪczyzna wyceniá wówczas straty na 650
záotych. W wyniku podjĊtych czynnoĞci
kryminalni ustalili, Īe narzĊdzie ukradá
46-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów,
który wykorzystaá to, Īe jest zatrudniony
w ¿rmie i ma klucze do magazynu,
gdzie przechowywany byá miernik. NastĊpnie sprzedaá narzĊdzie w jednym
z lombardów w powiecie kĊpiĔskim.
Sprawca zostaá zatrzymany przez
policjĊ 22 czerwca; usáyszaá juĪ zarzut kradzieĪy. Grozi mu do piĊciu lat
wiĊzienia.

Marihuana w sáoiku
24 czerwca policjanci zatrzymali
w areszcie 20-letniego mieszkaĔca
gminy Kobyla Góra - mĊĪczyzna byá
w posiadaniu marihuany, przechowywaá ją w sáoiku.

Wiatr hulaá i niszczyá

Nie ustąpiá
Sprawcą zdarzenia, do którego
doszáo 29 czerwca na ul. PowstaĔców Wlkp. w Doruchowie, byá 71-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa. MĊĪczyzna, kierując citroenem, nie ustąpiá
pierwszeĔstwa i uderzyá w mercedesa, którym równieĪ kierowaá 71-latek
z Ostrzeszowa.
KierowcĊ citroena ukarano mandatem.

Amator wódki
SzeĞü butelek wódki o pojemnoĞci
0,7 litra próbowaá wynieĞü ze sklepu
64-letni mieszkaniec Ostrzeszowa.
Schowaá towar pod kurtką i myĞlaá,
Īe nikt tego nie zauwaĪy. Záodziej zostaá zatrzymany na gorącym uczynku
przez pracownika sklepu. WartoĞü
alkoholu wyceniono na 300 záotych.
Towar w nienaruszonym stanie wróciá
na póáki, a amator wódki zostaá ukarany
mandatem.

Kierujący skodą wjechaá w dwa zaparkowane samochody. Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna miaá ponad 1,5
promila alkoholu w organizmie.
Do zdarzenia doszáo rano, 2 lipca, na ul. KoĞcielnej
w Mikstacie. 38-letni mieszkaniec tej gminy, bĊdąc na áuku

drogi, nie dostosowaá prĊdkoĞci do panujących warunków
i uderzyá w dwa zaparkowane samochody - audi 80 oraz
daewoo matiz. Teraz 38-latek bĊdzie táumaczyü siĊ z tego
przed sądem.

Potrąciá rowerzystkĊ

fot. KPP Ostrzeszów

998

Īacy otrzymali jeszcze 15 podobnych
zgáoszeĔ. W dwóch przypadkach (w
Doruchowie i Rogaszycach) powalone
drzewa uszkodziáy linie energetyczne.
Do najpowaĪniejszego zdarzenia
doszáo jednak w Przytocznicy, gdzie
w wyniku gwaátownych opadów oraz
niewáaĞciwego zabezpieczenia remontu budynku doszáo do zalania stropu
nad czĊĞcią jednego z mieszkaĔ. StraĪacy zabezpieczyli uszkodzony dach
oraz poinstruowali mieszkaĔców, by
nie przebywali w zagroĪonej czĊĞci
budynku. Na miejsce zostaá wezwany
przedstawiciel zarządcy obiektu i ¿rma odpowiedzialna za remont (fot.).
W kolejnych dwóch dniach straĪacy wyjeĪdĪali do zdarzeĔ zwią-

Ostrzeszowski szpital
„w sieci”
Ostrzeszowski szpital znalazá siĊ
w tzw. sieci placówek, opublikowanej
w ubiegáym tygodniu przez regionalne
oddziaáy NFZ. Takich placówek wytypowano w caáym kraju kilkaset, wiĊc tra¿enie do sieci nie oznacza znalezienia
siĊ na jakiejĞ elitarnej liĞcie, niemniej
daje pewną stabilnoĞü i pozwala na
spokojny rozwój.
O komentarz w tej sprawie
zwróciáem siĊ do prezesa Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia - Marka NowiĔskiego.
- Dostanie siĊ do sieci szpitali daje
nam stabilizacjĊ dáugoterminową, bo
¿nansowanie bĊdziemy mieü co cztery
lata. Niestety, wysokoĞü tego ¿nansowania nie jest dla nas korzystna, bowiem obliczono ją na bazie wykonania
kontraktu w 2015 r., a byá to dla nas
rok sáaby. Przynajmniej z dotychczasowych zapowiedzi wynika, Īe bazą
ma byü 2015 r. Na szczĊĞcie ta baza
bĊdzie siĊ zmieniaü. ZaáoĪenie jest
takie, Īe na 2018 r. bĊdzie nią wykonanie kontraktu w czwartym kwartale
2017 r. Teraz istotne, by zbliĪający siĊ

Pijany staranowaá
dwa samochody

Do zatrzymania doszáo na terenie
jednej ze stacji benzynowych w Ostrzeszowie. Sprawca usáyszaá juĪ zarzut.
Za to przestĊpstwo grozi mu do 3 lat
wiĊzienia.

STRAĒ
W minionym tygodniu straĪacy
wyjeĪdĪali na interwencje związane
ze skutkami silnego wiatru prawie
30 razy.
29 czerwca w Ostrzeszowie drzewo upadáo przed jadący samochód
osobowy. Na szczĊĞcie obyáo siĊ bez
poszkodowanych (fot.).
Tego samego dnia do godziny
16.00 straĪacy otrzymali jeszcze trzy
zgáoszenia o nadáamanych drzewach
(dwa w Ostrzeszowie i jedno w Kotáowie).
Jednak prawdziwy „zalew” zgáoszeĔ rozpocząá siĊ o godzinie 17.30 drzewo przewróciáo siĊ na DW 449
w Kobylej Górze. Do wieczora stra-
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czwarty kwartaá br. byá dla placówki jak
najlepszy, a nie bĊdzie to áatwe, skoro
kontrakt na te ostatnie trzy miesiące ma
byü uzaleĪniony od wyników w 2015 r.
Zatem czeka nas bardzo waĪny kwartaá.
Projekt dotyczący sieci zmieniaá siĊ.
Pierwotnie zakáadaá posiadanie przez
placówkĊ izby przyjĊü bądĨ SOR-u
oraz czterech podstawowych oddziaáów. Potem záagodzono te warunki
i skoĔczyáo siĊ na tym, Īe trzeba mieü
przynajmniej 2-letni kontrakt z NFZ i co
najmniej dwa oddziaáy oraz izbĊ przyjĊü
lub SOR. MyĞmy od początku speániali
ten bardziej rygorystyczny wymóg, wiĊc
o zakwali¿kowanie naszego szpitala do
sieci byliĞmy spokojni.
W najbliĪszych dniach zostanie
rozstrzygniĊty przetarg i bĊdziemy zaczynaü rozbudowĊ szpitala.
Jest zatem szansa, Īe oczekiwana
i zapowiadana od kilku lat inwestycja
jeszcze w tym roku nabierze konkretnych ksztaátów, a obecnoĞü szpitala
w sieci pomoĪe w jego rozwoju.
K. Juszczak

30 czerwca w Olszynie 25-letni mieszkaniec Wrocáawia, kierując busem
marki Citroen Jumpre, potrąciá rowerzystkĊ. WstĊpne ustalenia wykazaáy,
Īe podczas wyprzedzania zahaczyá ją prawym lusterkiem. Pokrzywdzona 61-letnia mieszkanka gminy Kobyla Góra, doznaáa obraĪeĔ ciaáa i tra¿áa do
szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi.

fot. OSP Doruchów

zanych z pogodą jeszcze 9 razy.
W Kaliszkowicach Kaliskich (30
czerwca) wiatr czĊĞciowo zerwaá opierzenie dachu koĞcioáa.
Na miejscu dziaáaá jeden zastĊp
straĪy z Ostrzeszowa, który przy
pomocy podnoĞnika hydraulicznego zdemontowaá luĨne elementy
pokrycia dachu, zagraĪające bezpieczeĔstwu osób przebywających
na terenie koĞcioáa.

Gniazda os
We wtorek straĪacy dwukrotnie
usuwali gniazda os - w Ostrzeszowie
i w Salomonach.

8 lipca
li
2017
20
17, g
god
dz. 16.00
00

Zabezpieczenie imprez
masowych

Cyrk Zalewski powstaá w 1993 roku
z inicjatywy Stanisáawa i Ewy Zalewskich.
Przez ponad 20 lat dziaáalnoĞci staá siĊ
jednym z najbardziej rozpoznawanych
cyrków w Polsce. KaĪdego roku cyrkowcy
w trakcie swojej trasy artystycznej odwiedzają ponad 200 miast w kraju.
Widowisko zapierające dech w piersiach, zachwyci nawet najbardziej wymagającego widza! W tym sezonie
na arenie cyrku wystąpią dla PaĔstwa
artyĞci z caáego Ğwiata. W programie
miĊdzy innymi: KONIE, WIELBàĄDY,
LIS, PAPUGI, PSY oraz WOLTYĩERKA
NA KONIU, POKAZY NAPOWIETRZNE,
AKROBATYKA NA KRZESàACH, LASER
MAN SHOW, CLOWN RiCO, ZABAWNE
FOXTERIERY, WIRUJĄCE TALERZE
I MOTORY W KULI ĝMIERCI! 3-OSOBOWA GRUPA DIORIOS Z BRAZYLII!

W weekend, 1 - 2 lipca, straĪacy
pilnowali bezpieczeĔstwa podczas
Dni Kobylej Góry. Obyáo siĊ bez jakichkolwiek interwencji.

Darmowe bilety do cyrku!
Dla czytelników lubiących sztukĊ cyrkową, chcących zobaczyü
z bliska popisy artystów Cyrku „Zalewski” (8 lipca, godz. 16.00), my
TRZY DARMOWE BILETY. KaĪdy z nich upowaĪnia do wejĞcia dorosáego z dzieckiem do lat 10.
Osoby, które chciaáyby otrzymaü darmową wejĞciówkĊ, prosimy
o telefon w ĞrodĊ, 5 lipca - od godziny 12.00 (nie wczeĞniej!). Bilety
otrzyma trzech pierwszych czytelników, którzy w wyznaczonym
terminie zadzwonią do redakcji (tel. 62-730-90-16).
red.

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU
Twoje pųytki na balkonie
/ tarasie odpadajČ ?
RozwiČǏemy ten problem!

Skontaktuj siħ z Nami

OSTRZESZÓW - UL. ZAMKOWA
PRZY BRICOMARCHE
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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

27. sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

UKWIECONE
ABSOLUTORIUM
Od czasu ostatnich wyborów samorządowych Rada Miejska w Mikstacie
staáa siĊ wzorcem zgodnej pracy oraz
dobrej wspóápracy z burmistrzem i zarządem powiatu. Tak teĪ byáo w 2016
roku, dlatego skwitowanie ubiegáorocznego budĪetu i udzielenie absolutorium
burmistrzowi staáo siĊ sprawą oczywistą. Formalnie nastąpiáo to na ostatniej,
odbywającej siĊ 27 czerwca, XXVII sesji
Rady Miejskiej w Mikstacie.
Sprawozdanie ¿nansowe z wykonania budĪetu przedstawiáa skarbnik Teresa Michalak. W 2016 r. budĪet
byá aĪ 17-krotnie korygowany. Jego
ostatnia wersja, przyjĊta przez RadĊ
pod koniec grudnia, wynosiáa: po stronie
dochodów - 24.357.611 zá, a po stronie
wydatków - 26.499.613 zá. Zaplanowane dochody wykonano w wysokoĞci
24.916.590 zá (tj. w 102%) zaĞ wydatki
zamknĊáy siĊ kwotą 24.317.971 zá
(tj. w 92%). Pozytywne jest to, Īe
zamiast de¿cytu, zaplanowanego na
2.142.002 zá, osiągniĊto nadwyĪkĊ
budĪetową - 598.619 zá. Mimo tych
oszczĊdnoĞci zadáuĪenie miasta i gminy Mikstat na koniec 2016 r. wyniosáo
6.415.564 zá, co stanowiáo 25,75%
wykonanych dochodów. RIO w swej
opinii pozytywnie ustosunkowaáa siĊ do
wykonania budĪetu.
Dobrze o ubiegáorocznym budĪecie
mówiá takĪe radny Piotr Sznajder - przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Gospodarowania
Mieniem Komunalnym. PodkreĞliá, Īe

opinia wszystkich czáonków komisji byáa
jednomyĞlnie pozytywna. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Urszula
Mikoáajczyk-Machoá - zwróciáa uwagĊ
na ponad milionową kwotĊ, którą trzeba
byáo doáoĪyü do placówek oĞwiatowych,
na koniec zaĞ wniosáa o uchwalenie
absolutorium, co teĪ nastąpiáo. Obecni na sesji radni jednogáoĞnie udzielili
burmistrzowi absolutorium.
- Bardzo dziĊkujĊ za wspóápracĊ,
zarówno przy kreowaniu budĪetu na
2016 r., jak i przy jego realizacji, gdzie
wspólnie i w porozumieniu mogliĞmy
dziaáaü dla dobra gminy - zwróciá siĊ
do zebranych burmistrz Henryk ZieliĔski. - DziĊkujĊ równieĪ pracownikom
zaangaĪowanym w wykonanie budĪetu, a szczególnie naszemu „ministrowi
¿nansów” - pani skarbnik.
Prócz podziĊkowaĔ, burmistrz
wrĊczyá teĪ skarbnik Teresie Michalak
bukiet czerwonych róĪ. W ten sposób
absolutorium zostaáo równieĪ ukwiecone. Tym bardziej Īe nie byáy to jedyne
kwiaty, wrĊczane podczas sesji. Tutejszym zwyczajem jest obdarowywanie
wiązanką solenizantów. Jako Īe obrady
odbywaáy siĊ na dwa dni przed imieninami Piotra i Pawáa, bukieciki otrzymali
radni - Piotr Sznajder i Paweá Nowak.
Rada Miejska poprzez podjĊcie
uchwaá wyraziáa zgodĊ na zbycie nieruchomoĞci gruntowej w Kaliszkowicach
Kaliskich oraz nieruchomoĞci naleĪącej
do miasta i gminy Mikstat.

Spóáka TULCON S.A. posiadająca ugruntowaną
pozycjĊ na rynku budowlanym,
w charakterze Generalnego Wykonawcy Inwestycji
poszukuje kandydatów na stanowisko:

GâÓWNY
KSIČGOWY
Miejsce pracy: Ostrzeszów
Wymagania:
• wyksztaácenie wyĪsze kierunkowe,
• min. 5 letnie doĞwiadczenie na podobnym stanowisku, dodatkowym
atutem bĊdzie doĞwiadczenie w branĪy budowlanej
• bardzo dobra znajomoĞü aktualnych przepisów prawa podatkowego
• umiejĊtnoĞü obsáugi pakietu MS Of¿ce
• bardzo dobre kompetencje zarządzania zespoáem
Opis stanowiska
• prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowymi
i podatkowymi
• przygotowanie rocznych sprawozdaĔ ¿nansowych
• obsáuga audytów
• zarządzanie zespoáem pracowników
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie
• moĪliwoĞü rozwoju w ¿rmie o ugruntowanej pozycji
• szkolenia i inne formy wsparcia rozwoju zawodowego
• atrakcyjny pakiet socjalny

Osoby zainteresowane proszone są o przesáanie
listu motywacyjnego oraz CV na adres
e-mail: rekrutacja@tulcon.pl
Prosimy o umieszczenie w zgáoszeniu klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883”
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania siĊ tylko
z wybranymi kandydatami

Dwie interpelacje zgáosiáa na sesji
radna Barbara Rasiak. TĊ dotyczącą
poboczy dróg burmistrz obiecaá zleciü
do realizacji. Druga dotyczyáa oĞwietlenia. Burmistrz zadeklarowaá odpowiedĨ
na piĞmie, bo to, co byáo do zrealizowania przez gminĊ, zostaáo zrobione,
natomiast to, co leĪy po stronie spóáki
oĞwietleniowej, wymaga precyzyjnej informacji.
Interpelacji wiĊcej nie byáo, za to,
korzystając z obecnoĞci na sesji starosty, wáaĞnie pod jego adresem radni
skierowali kilka pytaĔ dotyczących
dróg. Radny Damian Tokarek pytaá,
kiedy w ramach gwarancji zostanie
naprawiona droga w Przedborowie,
niedawno zrobiona.
- Do 15 czerwca miaáa byü gwarancja wykonana, a tu mamy 27 czerwca
i nic - mówiá. Pytaá teĪ, kiedy powiat
ma zamiar wyremontowaü drogĊ
z Przedborowa do Siedlikowa bĊdącą
w fatalnym stanie. Starosta poinformowaá, Īe gwarancyjna naprawa zostanie
wykonana latem, zaĞ na remont drogi
z Przedborowa (i to nie caáej) moĪna
liczyü w przyszáym roku.
O ĞcieĪkĊ pieszo-rowerową z Kotáowa do Mikstatu apelowaáa radna
U. Mikoáajczyk-Machoá. Pytaáa teĪ
o ewentualne wáączenie ul. Polnej
w sieü dróg gminnych, zastrzegając,
Īe mogáoby to nastąpiü po wyremontowaniu drogi przez powiat. Kilka spraw
do zaáatwienia zgáosiáa teĪ radna B. Rasiak. Dotyczyáy one usuniĊcia przydroĪnych akacji, zaáatania dziur w asfalcie,

lamp przy cmentarzu… TakĪe inni radni
wskazywali na róĪne potrzeby, których
speánienie leĪy w gestii powiatu.
- KrytykĊ dróg przyjmujĊ ze zrozumieniem i bez zaskoczenia - mówiá
L. Janicki, odnosząc siĊ do poruszonych kwestii. - ĝrodków na drogi byáo,
jest i bĊdzie za maáo, mimo Īe w poprzednich latach wydaliĞmy na ten cel
25 milionów.
Starosta pogratulowaá burmistrzowi
i radnym absolutorium. PodziĊkowaá teĪ
za dobrą wspóápracĊ w ostatnich dwóch
latach, która dotyczyáa gáównie inwestycji drogowych. Swój pobyt w Mikstacie
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wykorzystaá równieĪ do poinformowania
o tym, co z publiczną sáuĪbą zdrowia,
jak funkcjonuje szpital. Jednym z priorytetów jest rozbudowa placówki. Wyraziá nadziejĊ, Īe najbliĪszy przetarg
pozwoli wyáoniü wykonawcĊ robót, bo
poprzednie przekraczaáy moĪliwoĞci
¿nansowe spóáki OCZ.
- NajwaĪniejsze, Īe szpital siĊ ¿nansuje i ma perspektywĊ spokojnego
bytu - mówiá starosta.
Tym uspokajającym, „zdrowotnym”
akcentem zakoĔczyáa siĊ waĪna, absolutoryjna sesja.
K. Juszczak

Grabów nad Prosną

JEDNOGàOĝNIE ZA BURMISTRZEM

Raz do roku dla osób sprawujących wáadzĊ w mieĞcie lub
powiecie przychodzi dzieĔ próby
- dzieĔ, w którym Rada uchwala
absolutorium. Jego odrzucenie
oznacza ¿asko dotychczasowych
rządów, przyjĊcie zaĞ - uznanie
i akceptacjĊ. Podczas ostatniej sesji w Grabowie uchwalenie absolutorium dla burmistrza stanowiáo
gáówny punkt obrad. Chyba nikt na
sali ani przez chwilĊ nie wątpiá, Īe
zostanie uchwalone - co teĪ siĊ
staáo. Radni jednomyĞlnie przyjĊli absolutorium budĪetowe, tym
samym opowiadając siĊ za stylem
rządów sprawowanych w mieĞcie
i gminie przez burmistrza Zenona
CegáĊ.
Absolutorium w zasadzie dotyczy
budĪetu, zatem liczby, sumy i procenty zdominowaáy dyskusjĊ na ten
temat. Nie sposób wiĊc ich pominąü.
Ostatecznie, po dokonanych
w ciągu roku zmianach, budĪet
po stronie dochodów wyniósá
28.242.518 zá; zaĞ po stronie wydatków - 27.767.00 zá. Dochody
wykonano w kwocie 28.537.020 zá,
co stanowi 101,4%, zaĞ wydatki budĪetowe wykonane zostaáy w kwocie
26.883.000 zá, czyli w 98,55%.

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

PODJĉCIE UCHWAà
Podczas sesji radni podjĊli takĪe piĊü uchwaá. Dotyczyáy one m.in.
okreĞlenia programu opieki nad
zwierzĊtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoĞci zwierząt
na terenie caáej gminy oraz drobnych
zmian w budĪecie i „Wieloletniej prognozie ¿nansowej”.

INTERPELACJE
Jako pierwszy gáos zabraá Jacek
Gáadysz, który poprosiá burmistrza,
aby zorganizowaü spotkanie z przedstawicielami spóáki gazowej, Ğwiadczącej usáugi na terenie Grabowa.
Zdaniem radnego, dostarczane paliwo
gazowe jest nie najlepszej jakoĞci.
Gáadysz pytaá równieĪ, czy jest szansa na przebudowĊ drogi w Skrzynkach - jeĪdĪące przez wioskĊ tiry
doprowadziáy do duĪych zniszczeĔ
nawierzchni.
BoĪena Klada apelowaáa z kolei o poáoĪenie nowego asfaltu na
krótkim odcinku przy ul. Mickiewicza w Grabowie, który prowadzi do
przychodni. ProĞbĊ swą uzasadniáa
bardzo záym stanem nawierzchni oraz
organizacją obchodów 100-rocznicy
Ğmierci doktora BiegaĔskiego.
- Przyjadą goĞcie, sądzĊ, Īe pójdą pod pamiątkową tablicĊ, która siĊ

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

tam znajduje, myĞlĊ, Īe bĊdziemy
siĊ wtedy wstydziü.
Panie burmistrzu,
nie moĪe mi Pan
odpowiedzieü, Īe
nie mamy pieniĊdzy, na dzisiejszej
sesji przeznaczamy Ğrodki z budĪetu gminy, a tak
konkretnie wolne
Ğrodki za 2016
rok na drogi gminne w wysokoĞci
714.250 záotych,
wiĊc uwaĪam, Īe
byáa moĪliwoĞü
zaáatwienia tego
tematu. Dodam, Īe
w budĪecie byáy juĪ
zabezpieczone Ğrodki w wysokoĞci
568 tysiĊcy na wydatki inwestycyjne,
związane z przebudową dróg, oraz
154 tysiące na wykonanie nawierzchni asfaltowej w Marszaákach. Jest mi
przykro, Īe nie udaáo siĊ wygospodarowaü Ğrodków na to zadanie. Z tego
odcinka drogi korzystają wszyscy
mieszkaĔcy gminy.
Podczas odbywającego siĊ pikniku w ogrodzie róĪanym w Marszaákach, zasáabá jeden z pensjonariuszy
- po mĊĪczyznĊ przyleciaá Ğmigáowiec,
który musiaá lądowaü na drodze. Co
prawda Marszaáki nie naleĪą do gminy
Grabów, jednak, jak stwierdziá radny
IwaĔski, dobrze byáoby wpáynąü jakoĞ
na „powiat” i wyznaczyü konkretne
miejsce do lądowania przy DPS-ie,
poniewaĪ lądowanie na publicznej
drodze jest niebezpieczne.
A. àawicka
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00

Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

TOTALNA
WYPRZEDAĩ
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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.

SPOTKANIE W RATUSZU

Pierwszym etapem wizyty pana
prezydenta Andrzeja Dudy w Ostrze-

szowie byáo spotkanie z samorządowcami w sali Ğlubów w ratuszu. Podczas

spotkania, w którym udziaá wziĊli
miĊdzy innymi: zastĊpca szefa
Kancelarii Prezydenta Paweá
Mucha, minister Jan Dziedziczak i wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann, pan prezydent otrzymaá z rąk przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy
Ostrzeszów pamiątkowy album,
poĞwiĊcony twórczoĞci Antoniego SerbeĔskiego, a od starosty
obraz przedstawiający basztĊ.
Prezydent dokonaá wpisu
w ksiĊdze pamiątkowej miasta i gminy Ostrzeszów oraz
w harcerskiej kronice, a takĪe
przekazaá samorządowcom pamiątkowy medal.
Po jego krótkim wystąpieniu
i wspólnym zdjĊciu wszyscy udali
siĊ na Rynek, by wziąü udziaá
w spotkaniu z mieszkaĔcami.
www.ostrzeszow.pl

RADNI O WIZYCIE
GàOWY PAēSTWA
Wizyta gáowy paĔstwa w Ostrzeszowie staáa siĊ takĪe jednym z tematów
poruszanych na ostatniej sesji Rady Powiatu. Jako pierwszy gáos w tej sprawie
zabraá Kazimierz Obsadny, kierując pod
adresem starosty kilka pytaĔ.
- Dlaczego pan, jako starosta, nie
zaprosiá prezydenta do záoĪenia wizyty
w naszym powiecie? Dlaczego pod
zaproszeniem z paĨdziernika ubiegáego roku nie byáo paĔskiego podpisu?
Taki fakt wskazuje na brak wspóápracy
miĊdzy powiatem a gminą Ostrzeszów.
- Dlaczego, dysponując zaproszeniami, nie przekazaá pan zaproszenia
dla radnych opozycyjnego klubu „Razem dla Powiatu”?
Radny odniósá siĊ takĪe do sáów
wypowiedzianych przez prezydenta:
„Wystąpienie byáo rzeczowe, konkretne,
dotyczące Powstania Wielkopolskiego
i ruchu harcerskiego. Zabrakáo jednak

odniesienia do lat 80., do walki tutejszej
SolidarnoĞci o wolnoĞü i demokracjĊ.
A byáy to pierwsze zrywy wolnoĞciowe w poáudniowej Wielkopolsce. Nie
mówiĊ o tym ze wzglĊdu na wáasną
przeszáoĞü, ale przez pamiĊü o nieĪyjących juĪ przewodniczących komisji
zakáadowych SolidarnoĞci, jak Roman
Pawáowski, Alojzy Stambuáa, Jan Kubera, Kazimiera Jurkiewicz i Leszek
Krupa… W Ostrzeszowie byáo wielu
bezimiennych bohaterów tego czasu,
ale byáy teĪ tabuny kolaborantów i donosicieli. (…) To nie jest wina prezydenta, Īe choü w jednym zdaniu nie
wspomniaá o tym - kontynuowaá radny.
WiniĊ za to tych, którzy przygotowali rys
historyczny Ostrzeszowa dla Kancelarii
Prezydenta”. KoĔcząc stwierdziá, Īe
prawda, honor i odwaga byáy i bĊdą
zawsze w cenie.
DokoĔczenie na str. 6.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Piotr Krzemienowski
prowadzi dziaâalnoğý
gospodarczĆ

Podczas wizyty pana prezydenta
oczywiğcie byâem na naszym Rynku.
Spotkanie to byâo dla mnie niesamowitym przeīyciem. To jest historyczne wydarzenie i uwaīam, īe kaīdy
chciaâby siċ z nim spotkaý. Dla takiego
maâego miasta jak Ostrzeszów byâ to
ogromny prestiī.
Myğlaâem jednak, īe wiċcej osób
pojawi siċ na Rynku. Pewnie na frekwencjċ wpâynĆâ fakt, īe byâ to poniedziaâek, wiċcej ludzi pojawiâoby siċ,
gdyby byâ to weekend.
Caâe przedsiċwziċcie byâo bardzo
dobrze zorganizowane.
W wystĆpieniu prezydenta podobaâo mi siċ najbardziej to, īe znaâ i przytoczyâ naszĆ, wielkopolskĆ, historiċ. Nie
potrzebowaâ przygotowanego wystĆpienia, nie czytaâ z kartki. Prezydent
zachwycaâ siċ naszym regionem.
Jestem bardzo szczċğliwy, īe udaâo
mi siċ osobiğcie porozmawiaý z panem
prezydentem.
Takie przyjazdy polityków sĆ wyczekiwane przez mieszkaĕców. Wszystko jednak zaleīy od tego, kto miaâby
przyjechaý - niektórzy bċdĆ wyczekiwaý
polityków jednej opcji, natomiast inni
drugiej opcji politycznej.
Podobaâo mi siċ, īe zostali zaproszeni na to spotkanie samorzĆdowcy
i nasi okoliczni politycy.
Takiego prezydenta jak pan Andrzej
Duda oczekiwaâem, bo jest to prezydent
dla wszystkich obywateli. Nie dzieli
narodu, wszystkich traktuje na równi.

Wraīenia po wizycie prezydenta

Kamil Otwiaska,
Michaâ Joĕczak
uczniowie ZS nr 1

Niestety, nie byâo nas na spotkaniu
z panem prezydentem ze wzglċdu na
brak czasu. Jednak takie spotkania sĆ
na pewno potrzebne, ze wzglċdu na
to, īe ludzie chcieliby poznaý swoich
przedstawicieli. Ludzie chcĆ zobaczyý
prezydenta na īywo, niezaleīnie od
opcji politycznej.
Warto organizowaý takie spotkania, ale pod warunkiem, īe taka wizyta
nie skoĕczy siċ tylko na monologu, wystĆpieniu polityka, a bċdzie on równieī
chċtny porozmawiaý z mieszkaĕcami.
Wszyscy sĆ ciekawi polityków, a przecieī wiadomo, īe co innego oglĆdaý
ich w telewizji, a co innego porozmawiaý twarzĆ w twarz. Takie spotkania
pozwalajĆ ludziom na to, by zobaczyý
caâĆ obstawċ prezydenta - jak wyglĆda
zabezpieczenie takiej wizyty, snajperzy,
ochroniarze…
ObserwujĆc zachowanie obecnego prezydenta, uwaīamy, īe lepiej
reprezentuje nasz kraj niī poprzedni
prezydenci.
Gdybyğmy byli na tym spotkaniu,
byâoby na pewno bardzo pozytywnym
przeīyciem uğcisnĆý dâoĕ prezydenta
i zrobiý sobie z nim zdjċcie. To byâaby
fajna przygoda.

Sylwia Jakubowska
sprzedawca

Nie byâam na spotkaniu z prezydentem, poniewaī spieszyâam siċ
z pracy do domu. Jednak przechodziâam przez Rynek i widziaâam tâum
ludzi oczekujĆcych z niecierpliwoğciĆ
na przyjazd gâowy paĕstwa. Dla mnie
takie spotkania z politykami nie sĆ
waīne. Ja ich nie oczekujċ, ale wiem,
īe sĆ ludzie, którzy bardzo chċtnie
w nich uczestniczĆ. Ostrzeszów to
maâe miasto, wiċc jest to swego rodzaju atrakcja. Niektórzy na Rynku
pojawili siċ z ciekawoğci, inni na
pewno z sympatii do prezydenta,
a jeszcze inni, īeby pokazaý jakiğ
swój sprzeciw.
Uwaīam, īe takie spotkania
wiĆīĆ siċ niestety z niepotrzebnym
wydawaniem duīych pieniċdzy. Caâa
ochrona takiego wydarzenia, przejazd
z Warszawy w róīne zakĆtki Polski takie pieniĆdze moīna spoīytkowaý
w zupeânie innych, wedâug mnie lepszych, celach.
Nie jestem pozytywnie nastawiona do dziaâalnoğci pana prezydenta,
uwaīam jednak, īe jego zachowanie
jest bardzo reprezentacyjne. Jest to
zdecydowanie lepiej reprezentujĆcy
nas prezydent niī jego poprzednicy.

Oskar Wypchâo
uczeĕ technikum

Wizyta prezydenta byâa bardzo
fajnym przeīyciem. Organizacyjnie caâe
to przedsiċwziċcie oceniam bardzo
dobrze. Pilnowano porzĆdku i bezpieczeĕstwa, pojawili siċ nawet snajperzy.
Jednak nie oszukujmy siċ, jeīeli ktoğ
chciaâby przeprowadziý zamach - miaâby ku temu moīliwoğý. Zawsze istnieje
jakieğ zagroīenie.
Pan prezydent zrobiâ na mnie
bardzo dobre wraīenie. Podobaâo mi
siċ to, īe chwaliâ nie tylko caây nasz
region, ale skupiâ siċ równieī na samym powiecie ostrzeszowskim. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem byâo
to, īe podszedâ do ludzi, moīna byâo
z nim porozmawiaý i zrobiý sobie z nim
zdjċcia.
Takie wizyty sĆ potrzebne przede
wszystkim dlatego, īe mogĆ przyczyniý
siċ do pozytywnych zmian w mieğcie.
Dziċki tej wizycie o Ostrzeszowie moīna byâo usâyszeý w mediach ogólnopolskich, co moīe przyczyniý siċ do
rozwoju.
Nie interesujċ siċ jakoğ bardzo
politykĆ, wiċc ciċīko mi oceniý dziaâalnoğý politycznĆ pana prezydenta,
natomiast jeīeli chodzi o jego kulturċ,
zachowanie, to jest ono bardzo pozytywne. Prezydent Duda jest bardzo
przychylnie nastawiony do mâodzieīy
i za to go ceniċ.
Udaâo mi siċ zrobiý zdjċcie z prezydentem, nie byâo z tym problemu,
jednak nie udaâo mi siċ z nim porozmawiaý. Zdjċcie to jest doskonaâĆ pamiĆtkĆ.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Grzegorz Bierski

pracuje w Zakâadzie Usâug
Mechanicznych

Prezydent zrobiâ na mnie bardzo
dobre wraīenie. Uwaīam, īe jest to
bardzo inteligentna osoba, ale przy
tym jest równieī bardzo miây i uprzejmy.
Mimo īe jest gâowĆ naszego kraju, to
nie czuje siċ lepszy od swoich obywateli. Wszystkich traktuje równo i z
szacunkiem. Jestem pewien, īe prezydent potraÀ siċ zachowaý odpowiednio
w kaīdej sytuacji. Dziċki tym cechom
jest wspaniaâym reprezentantem naszego kraju.
Pozytywnie zaskoczyâa mnie organizacja spotkania z gâowĆ paĕstwa,
duīo ochrony, w tym snajperzy, jednak
mieszkaĕcy nie czuli siċ od niego odseparowani. Dziċki jego pozytywnemu
nastawieniu, kaīdy mógâ zrobiý sobie
z nim zdjċcie i porozmawiaý. Mnie
równieī siċ to udaâo. Byâo to dla mnie
budujĆce przeīycie.
Przyjazd polityków ma sens, dlatego īe daje to motywacjċ do dziaâania.
Ludzie czujĆ siċ wtedy bardziej docenieni, bo odwiedziâ ich ktoğ naprawdċ
waīny dla kraju.
Prezydent Duda, wedâug mnie,
jest przez spoâeczeĕstwo odbierany
pozytywnie, zarówno jako czâowiek,
jak i polityk.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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RADNI O WIZYCIE GàOWY PAēSTWA
DokoĔczenie ze str. 5.
Do wizyty prezydenta nawiązaá teĪ
radny Stanisáaw Hemmerling. Rozpocząá od skierowanego pod adresem
starosty zarzutu, Īe z jednej strony na
poprzedniej sesji podejmuje on odezwĊ
sugerującą áamanie samorządnoĞci
przez obecne wáadze RP, a póĨniej
bierze udziaá w powitaniu prezydenta
Andrzeja Dudy.
Radny pytaá teĪ, kto zadecydowaá,
Īe z programu wizyty prezydenta wyrzucono záoĪenie wiązanki kwiatów
pod obeliskiem upamiĊtniającym o¿ary
Katynia i SmoleĔska przy ostrzeszowskiej farze.
- Dlaczego wybiórczo potraktowani
zostali radni z samorządu powiatowego, (nie wnikam w to, Īe podobnie
potraktowani zostali radni miejscy).
JeĪeli czuliĞcie siĊ gospodarzami tego
spotkania, to trzeba byáo wszystkim zapewniü w nim udziaá, a nie decydowaü
wybiórczo wedáug jakiegoĞ widzimisiĊ
i upodobaĔ.
Na postawione przez obu radnych
pytania, zarzuty i uwagi odpowiadaá
L. Janicki.
- Nie wiedziaáem, Īe burmistrz wystosowaá zaproszenie do pana prezydenta. Zawsze mieliĞmy zwyczaj

wystĊpowaü wspólnie w podobnych
sprawach. Ale nie traktowaábym tego
jako symptom záej wspóápracy. W tej
sytuacji samorząd miasta i gminy, jako
zapraszający, byá oczywiĞcie gospodarzem, a my byliĞmy wspóágospodarzami. W spotkaniu z prezydentem
w ratuszu miaáo uczestniczyü 20 osób.
Z początku otrzymaliĞmy cztery miejsca
dla przedstawicieli powiatu, doprosiliĞmy siĊ jeszcze o jedno i rozdaliĞmy
je, przyjmując, jak zawsze w takich
sytuacjach, klucz funkcyjny i polityczny.
Z wypowiedzi starosty wynikaáo, Īe
oprócz niego, zastĊpcy i przewodniczącej Rady, w spotkaniu w ratuszu wziąá
teĪ udziaá przedstawiciel SLD - radny
J. Puchaáa - i radna PiS - M. Gorzelanna. 10 miejsc zarezerwowano dla
przedstawicieli miasta i gminy. Byáy teĪ
zaproszenia dla wójtów i burmistrzów
z naszego powiatu. UsáyszeliĞmy, Īe
samo spotkanie miaáo charakter czysto
kurtuazyjny.
Odnosząc siĊ do zarzutu S. Hemmmerlinga, starosta odpowiedziaá:
- Ja jestem starostą tego powiatu
i czujĊ siĊ zobligowany przyjąü prezydenta niezaleĪnie od tego, czy podzielam sposób jego myĞlenia, czy nie. Po
kilkudziesiĊciu latach przyjeĪdĪa do

OBLANY EGZAMIN
Nikt nie lubi nieoczekiwanych zdarzeĔ, tym bardziej na drodze. Ale czĊsto
to wáaĞnie w takich sytuacjach moĪemy
sprawdziü, jacy jesteĞmy naprawdĊ.
Zdarza siĊ, Īe ten sprawdzian oble-

ĝwiąteczne, niezwykáe,
a nawet dziwne,
nonsensowne i bardzo
gáupie dni lipca
Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
1 - DzieĔ SpóádzielczoĞci (pierwsza
sobota lipca)
1 - ĝwiatowy DzieĔ Architektury
1 - DzieĔ Psa
1 - DzieĔ Jazzu
1 - ĝwiĊto Dowództwa Operacyjnego
Siá Zbrojnych
2 - ĝwiatowy DzieĔ Dziennikarza
Sportowego
2 - ĝwiĊto Matki BoĪej LicheĔskiej
(diecezja wáocáawska)
2 - MiĊdzynarodowy DzieĔ UFO
3 - ĝwiĊto Niczego
4 - ĝwiĊto Hot-Doga
4 - ĝwiatowy DzieĔ Mleka
4 - DzieĔ NiepodlegáoĞci USA
5 - DzieĔ àapania za Biust
6 - ĝwiatowy DzieĔ Pocaáunku (równieĪ
6 czerwca i 28 grudnia)
8 - ĝwiĊto ĩaby
8 - ĝwiatowy DzieĔ Grzania Dupska
przed Telewizorem i Komputerem
8 - ĝwiatowy DzieĔ Bezsensownych
ĝwiąt
9 - MiĊdzynarodowy Caákowicie
PrzeciĊtny DzieĔ
9 - DzieĔ Chodzenia do Pracy Inną
Drogą
11 - ĝwiatowy DzieĔ LudnoĞci
12 - ĝwiatowy DzieĔ Imprezy

wamy, nawet wtedy, gdy sytuacja nie
wymaga wielkiego wysiáku, bo zawsze
najáatwiej jest udaü, Īe siĊ czegoĞ nie
widzi, odwróciü gáowĊ, umyü rĊce…
Kolejny przykáad takiego zachowania
podaje jeden z czytelników.
- W ĞrodĊ wieczorem, krótko po burzy, która przeszáa nad Ostrzeszowem,
jechaáem ul. Grunwaldzką. GdzieĞ na
wysokoĞci sklepu „ĩabka” w ostatniej
chwili zauwaĪyáem jakąĞ dziurĊ w drodze. Zatrzymaáem siĊ, podchodzĊ i widzĊ, Īe to otwarty wáaz do studzienki.
Nie wiem, w jaki sposób zostaá otwarty
i przez kogo - na szczĊĞcie okrągáa
metalowa pokrywa byáa w pobliĪu. PomyĞlaáem, Īe moĪe powiadomiü policjĊ czy sáuĪby drogowe, ale zanim by
przyjechali, mogáoby dojĞü do jakiegoĞ
nieszczĊĞcia. PrzecieĪ gdyby w ten
otwór wjechaá samochód, to nie ma
szans wygrzebaü siĊ z tego o wáasnych
siáach, a przy najeĨdzie motocyklisty
mogáoby to skoĔczyü siĊ tragicznie.
Postanowiáem dziaáaü. Rzecz w tym,

nas gáowa paĔstwa i trzeba przyjąü ją
godnie. Pan prezydent to nie polityk
okreĞlonej opcji, tylko gáowa paĔstwa.
Jego wystąpienie na ostrzeszowskim
Rynku byáo bardzo dobre. Gdyby pan
prezydent zechciaá wspomnieü o opozycji z lat 80. byáoby jeszcze peániejsze.
Byáo duĪo o Ostrzeszowie, o Powstaniu
Wielkopolskim… NaprawdĊ bardzo
dobre przemówienie.

Agromet Sp. z o.o. jest czoáowym na rynku polskim oraz liczącym siĊ
w Europie producentem przekáadni kątowych, walcowych, kątowo walcowych oraz detali przeznaczonych dla przemysáu motoryzacyjnego.
Agromet obecny jest na rynku od ponad 40 lat, a od 20 lat funkcjonuje w
strukturach niemieckiej grupy SFB. Siedziba gáówna zlokalizowana jest w
Ostrzeszowie.
W związku z dynamicznym rozwojem przedsiĊbiorstwa poszukujemy
kandydatów na stanowiska:

OPERATOR OBRABIAREK
STEROWANYCH NUMERYCZNIE (CNC)

*

Wydaje siĊ, Īe caáy spór o to, kto
byá w ratuszu, a dla kogo miejsca zabrakáo, byá bezprzedmiotowy. Wiadomo,
bo to teĪ zostaáo powiedziane, Īe iloĞü
i rozdziaá miejsc zaleĪaáa od kancelarii
prezydenta. ZaĞ ci, co dzielą, zawsze
czynią to „uznaniowo”. Jasne, Īe ktoĞ
moĪe siĊ czuü pokrzywdzony, pominiĊty
lub z powodów ambicjonalnych boli go,
Īe nie zostaá zaproszony do ratusza.
Bo jeĞli chodzi o sam kontakt z prezydentem, to chyba kaĪdy (w tym radni)
miaá okazjĊ podaü mu rĊkĊ, zamieniü
kilka sáów. Prezydent, mimo utrudnieĔ
czynionych przez BOR, byá dostĊpny
i przystĊpny dla kaĪdego i nie wymagaáo to wejĞcia do ratusza.
K.J.

Īe mam káopoty z krĊgosáupem i podniesienie tak ciĊĪkiej pokrywy jest dla
mnie ryzykowne. Próbowaáem zawoáaü do pomocy panów stojących przed
„ĩabką”.
- A po co mamy to robiü? - odpowiedzieli.
MyĞlaáem, Īe zatrzyma siĊ któryĞ
z kierowców przejeĪdĪających ulicą.
Ale gdzie tam… CóĪ mi pozostaáo mimo trudnoĞci i bólów w krĊgosáupie
przeciągnąáem ciĊĪki wáaz i zamknąáem
otwór. A moĪe, jak wszyscy mijający
mnie kierowcy, trzeba byáo machnąü
rĊką i udawaü, Īe nic siĊ nie widzi?
Tyle relacji mĊĪczyzny, który zadzwoniá do redakcji, by o tym opowiedzieü. Zrobiá to, co powinien zrobiü
kaĪdy kierowca tamtĊdy przejeĪdĪający
i kaĪdy przechodzieĔ. Lecz wszyscy
woleli nie dostrzegaü otwartego wáazu i czáowieka próbującego coĞ z tym
„fantem” zrobiü. CóĪ, oblali egzamin
z przyzwoitego zachowania na drodze,
oby poprawka nie wypadáa w znacznie bardziej dramatycznych okolicznoĞciach.

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO KRAKOWA
(w tym Sanktuarium Miáosierdzia BoĪego
w àagiewnikach)

SOBOTA, 22 LIPCA BR.
KOSZT - 120 Zà

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO TRÓJMIASTA:
GDAēSK, GDYNIA, SOPOT
SOBOTA, 29 LIPCA BR.
KOSZT 120 Zà
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW,
KS. LESZEK WOJTASIK,
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

K.J.

Miejsce pracy: Ostrzeszów.
Opis stanowiska:
• obsáuga maszyn sterowanych numerycznie ( tokarki, frezarki)
• odczytywanie danych z rysunków technicznych
• obsáuga urządzeĔ pomiarowych
• wykonywanie detali w seriach
Wymagania:
• wyksztaácenie preferowane Ğrednie techniczne
• podstawowa wiedza z zakresu obróbki skrawaniem
• dobra znajomoĞü rysunku technicznego
• umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami pomiarowymi
• precyzyjnoĞü i dokáadnoĞü w dziaáaniu
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia i oceny sytuacji
• gotowoĞü pracy w systemie zmianowym
• przyjmujemy takĪe osoby do przyuczenia

SPAWACZ - HARTOWNIK
Miejsce pracy: Ostrzeszów.
Opis stanowiska:
• bezusterkowe spawanie zgodnie z rysunkiem technicznym
• praca wg wymagaĔ jakoĞci dotyczących spawania materiaáów
metalowych
Wymagania:
• umiejĊtnoĞci spawania metodą MIG/MAG
• dodatkowym atutem bĊdzie umiejĊtnoĞü spawania metodą MMA
(elektrodą otuloną) lub TIG
• aktualne uprawnienia spawalnicze
• znajomoĞü zasad rysunku technicznego

ģLUSARZ MONTER
Miejsce pracy: Ostrzeszów.
Opis stanowiska:
• wykonywanie prac Ğlusarskich związanych z realizacją projektu
Wymagania:
• doĞwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• znajomoĞü zasad rysunku technicznego

PRACOWNIK MAGAZYNOWY
Miejsce pracy: Ostrzeszów.
Gáówne zadania:
• Przyjmowanie, rozáadunek i zaáadunek surowców, towarów oraz
opakowaĔ
• Pakowanie wyrobów gotowych zgodnie z zamówieniem klienta
• Przyjmowanie wyrobów gotowych do magazynu
• Obsáuga wysyáek
• Udziaá w okresowych inwentaryzacjach
• CzynnoĞci związane z utrzymaniem magazynu
• DbaáoĞü o porządek na magazynie i powierzone mienie.
Wymagania:
• Uprawnienia do obsáugi wózków widáowych i suwnic
• UczciwoĞü, sumiennoĞü i rzetelnoĞü w wykonywaniu obowiązków
• UmiejĊtnoĞü pracy w zespole
• DyspozycyjnoĞü
• Motywacja do pracy
Mile widziane:
• ZnajomoĞü systemu ERP Infor Syteline (Moduá: Gospodarka
magazynowa)
• ZnajomoĞü zasad gospodarki magazynowej
• DoĞwiadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:
•
•
•

Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ
Dodatkowe bene¿ty
Ciekawą pracĊ w renomowanej, stabilnej miĊdzynarodowej ¿rmie

Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV oraz listu motywacyjnego
na adres ¿rmy lub adres e-mail: praca@agromet.pl.
Uprzejmie informujemy, iĪ odpowiemy tylko na wybrane zgáoszenia.
Prosimy o doáączenie nastĊpującej klauzuli: „WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych do
realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. z 2002r. NR 101, poz. 926, ze zm.)
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PIERWSZY ZJAZD RODZINY KWIKERTÓW

W rodzinie siáa - to maksyma, z którą trudno siĊ nie zgodziü.
Dzisiejsze „zagonione” czasy czĊsto jednak nie sprzyjają pielĊgnowaniu wiĊzi rodzinnych, dlatego tego typu zjazdy są Ğwietnym
pomysáem na spotkanie siĊ w wiĊkszym, kilkupokoleniowym gronie.
Seniorami rodu są, niestety nieĪyjący juĪ, Franciszka i Edmund
Kwikertowie. Jednymi z pomysáodawców i gáównymi organizatorami

byli natomiast ich wnukowie - Karolina i àukasz. To oni wáaĞnie
siĊgnĊli do korzeni i postanowili zebraü sporą czĊĞü rodziny w jednym miejscu, by moĪna przeĪyü wspólnie niezapomniane chwile.
Zjazd odbyá siĊ 16 czerwca i rozpocząá tradycyjnie, po boĪemu,
mszą ĞwiĊtą w mąkoszyckim koĞciele. PóĨniej wszyscy udali siĊ na

skiej kapeli czy w ogóle z naszego
powiatu, wystąpiá na tym festiwalu.

LECH OWCZAREK
WYĝPIEWAà III NAGRODĉ

Nasz laureat z Īoną Danutą
Doruchowianin - LECH
OWCZAREK - zostaá laureatem
III nagrody na, odbywającym siĊ
w dniach 23-25 czerwca w Kazimierzu Dolnym, 51. KONKURSIE
KAPEL I ĝPIEWAKÓW LUDOWYCH. ĝpiewak z ziemi ostrzeszowskiej byá w tym konkursie
jedynym reprezentantem Wielkopolski.
- ĝpiewanie folkloru byáo od dawna moją pasją, choü tak bardziej „na
powaĪnie” zacząáem Ğpiewaü siedem
lat temu w zespole „Doruchowianie” mówi laureat. Od czterech lat wystĊpujĊ takĪe jako solista, do czego
namówiáa mnie Īona, za co jestem
jej bardzo wdziĊczny. W ubiegáym
roku udaáo mi siĊ wyĞpiewaü nagrodĊ na Festiwalu Folkloru w Brzezinach. Ten, kto zajmuje tam pierwsze
miejsce, jest póĨniej delegowany do
wystĊpu na festiwalu w Kazimierzu.

Ilu Ğpiewaków
wystąpiáo w Kazimierzu Dolnym?
- Gdyby policzyü wszystkie
zespoáy, solistów
i solistki, to byáoby ponad osiemset osób. Z tym
Īe w konkursie
oddzielnie by áy
klasyfikowane
kapele instrumentalne, grupy
Ğpiewacze i soliĞci. ĝpiewaków
indywidualnych
byáo okoáo 40 mĊĪczyzn i kobiet,
bowiem soliĞci, zarówno kobiety, jak
i mĊĪczyĨni wystĊpowali razem.
To wáaĞnie jedna
z paĔ, reprezentująca województwo
mazowieckie, okazaáa siĊ najlepsza
i wygraáa statuetkĊ
BASZTY. Musiaáem siĊ zadowoliü
III nagrodą.

strony wszyscy siĊ cieszymy, bo
przecieĪ byáem tam jako czáonek
zespoáu „Doruchowianie”, reprezentujący naszą gminĊ i caáą WielkopolskĊ i to jest dla mnie najwiĊkszym
zaszczytem. Dotąd siĊ jeszcze nie
zdarzyáo, aby solista z doruchow-

Co jeszcze moĪe Pan osiągnąü w dziedzinie Ğpiewania ludowych pieĞni?
- Do zdobycia jest jeszcze gáówna nagroda, czyli wspomniana tu
BASZTA. BĊdĊ czyniá starania, wyszukiwaá nowe pieĞni, przygotowywaá
repertuar, by ponownie tam wystartowaü i powalczyü o zwyciĊstwo.
Serdecznie tego Īyczymy,
ale zanim wystąpi Pan ponownie

w Kazimierzu, proszĊ zdradziü,
gdzie bĊdzie moĪna w najbliĪszym
czasie paĔskiego Ğpiewu posáuchaü?
- Na pewno w sierpniu, na doĪynkach w Doruchowie, a czy wczeĞniej bĊdziemy gdzieĞ wystĊpowaü,
tego jeszcze nie wiem.
Pytaáem o reakcjĊ kolegów
z zespoáu, a jak rodzina przyjĊáa
Pana sukces?
- Wszyscy siĊ bardzo cieszą dzieci i Īona. To dziĊki Īonie odniosáem ten sukces, bo zawsze
namawiaáa mnie do Ğpiewania. Posáuchaáem i teraz
Ğpiewam w Kazimierzu.
Panie Leszku, serdecznie
gratulujĊ. Jestem
przekonany, Īe
jeszcze niejedną
nagrodĊ Pan wyĞpiewa.
Bardzo
chciaábym, Īeby
ta moja nagroda
zachĊciáa máodzieĪ
do Ğpiewania piĊknych, ludowych
piosenek. ApelujĊ zatem do máodych
ludzi, by zaczĊli takĪe takie utwory
Ğpiewaü, a na pewno bĊdą mieü
z tego wiele radoĞci i satysfakcji.
DziĊkujĊ, Īe zechciaá Pan podzieliü siĊ swoim sukcesem z nami
i czytelnikami „Czasu”.
K. Juszczak

Jest to miejsce znakomite, na
podium. A jak wyglądaá wystĊp
w konkursie, co Pan Ğpiewaá?
- Stare ludowe pieĞni obrzĊdowe - towarzyszące kolejnym
porom roku. Nie są one powszechnie znane: „Na raczyĔskim polu” o dziewczynie, która zostaáa sama
z dzieckiem, czy bardziej wesoáą
piosenkĊ - „Siedzi dudek na stodole”,
i jeszcze kilka innych. WystĊp nie
mógá trwaü dáuĪej niĪ 10 minut, wiĊc
za wiele sobie nie poĞpiewaáem.
Na co dzieĔ wystĊpuje Pan
w zespole „Doruchowianie”, czy
koleĪanki i koledzy nie zazdroszczą, Īe w Kazimierzu odniósá Pan
taki sukces?
- TrochĊ na pewno. Wczoraj mieliĞmy próbĊ i tak po minach byáo
widaü, Īe trochĊ im Īal, ale z drugiej

salĊ w Ligocie, gdzie czekaá szampan, wyĞmienite jadáo i muzyka.
Wspomnienia, rozmowy, wspólna zabawa trwaáy do biaáego rana.
Tak dobrze zorganizowana impreza zapewne na zawsze pozostanie w pamiĊci wszystkich (ponad szeĞüdziesiĊciu) uczestników.
Byü moĪe w przyszáoĞci uda siĊ powtórzyü to przedsiĊwziĊcie.
(r)

AUTOMATYKA DO BRAM
) bramy garaİowe i przemysâowe

´

serwis, naprawa, sprzedaİ

OSTRZESZÓW, UL. KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl

5.07.2017

11

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

Nowe dywaniki na drodze do Mikstatu
Czy las to Ğmietnisko?

Ciągáe narzekania na stan drogi
Ostrzeszów - Mikstat tra¿áy do uszu
wáaĞciciela drogi, czyli powiatu ostrzeszowskiego. Wreszcie zaczĊto coĞ tam
robiü i nie jest to tylko áatanie dziur.
W trzech miejscach, gdzie stan drogi
byá najgorszy, poáoĪono nowy asfaltowy
dywanik - po kilkaset metrów kaĪdy.
Pierwszy w Ostrzeszowie - od torów do
ul. ĩeromskiego, dwa kolejne - w Komorowie. W ten sposób zrekonstruowano
(i to caákiem áadnie) okoáo kilometra
drogi, co kosztowaáo powiat prawie póá
miliona záotych. Kawaáki odnowionej
nawierzchni cieszą, lecz dziur na tej
drodze ciągle w bród. MoĪe tak co roku
po kilometrze i do 2030 r. droga do
Mikstatu bĊdzie jak siĊ patrzy.

Ratownicy gotowi
Kto w tak
bezczelny sposób pozbyá siĊ
„Àoty” dzieciĊcych wózków?
Blisko 10 sztuk
uĪywanych
wozideáek
leĪy w lesie
przy drodze ze
Szklarki Przygodzickiej do
Czarnegolasu. MoĪe trzeba by byáo „namierzyü” tych baáaganiarzy i wlepiü
im solidne mandaty.

Zalew w Kobylej Górze poáyskuje
báĊkitnymi falami, ale, choü woda ciepáa - 21 stopni C - na razie nie ma zbyt
wielu chĊtnych do kąpieli. Przyczynia
siĊ do tego z pewnoĞcią, wprawdzie
upalna, ale kapryĞna pogoda - wiatr,
burze, deszcze. Mimo to ratownicy
Tomek i Miáosz gotowi są do akcji. Na
kąpielisku od strony tamy dyĪurują od
godziny 10.00 do 18.00.
Trzeba przyznaü, Īe na tle swojej
ratunkowej áodzi nie tylko znakomicie
siĊ prezentują, ale i budzą zaufanie.

Rogaszyce

AWANTURA WOKÓà PRZEDSZKOLA

DokoĔczenie ze str. 1.
Zawiadomienia o konkursie powinny byü zamieszczane w gazetach
i to z duĪym wyprzedzeniem, tak by
kaĪdy mógá siĊ o nim dowiedzieü. Gáos
w tej sprawie zabraáa równieĪ sama
dyrektor, która oznajmiáa, Īe informacja

o konkursie byáa dostĊpna na tablicy ogáoszeĔ
w przedszkolu.
- UwaĪam, Īe to
wszystko jest robione
specjalnie, Īeby nie
znalazá siĊ Īaden kandydat - skwitowaáa jedna z byáych pracownic
przedszkola.
Dyrektorka przedszkola, wokóá której narosáo tak duĪe napiĊcie,
uznaáa sáowa mieszkaĔców wioski za krzywdzące. To nie ona stoi
za donosem na soátysa.
Kobieta nie przypomina
sobie równieĪ, Īeby kiedykolwiek stosowaáa mobbing wobec pracowników.
JeĪeli zaĞ chodzi o dzieci, którym,
zdaniem rodziców, nie pozwala bawiü
siĊ na placu zabaw usytuowanym na
terenie przedszkola, to robi to w trosce

o nie. Nie ma nic przeciwko, jeĞli bawią
siĊ tam pod opieką dorosáych.
Obecny na spotkaniu dyrektor
ZOPO Marian Grzegorek przyznaá jednak, Īe wielokrotnie rozmawiaá z panią
dyrektor o tym, dlaczego w przedszkolu
panuje tak duĪa rotacja, jeĞli chodzi
o zatrudnienie. A moĪe jest to zwyczajny zbieg okolicznoĞci? Dyrektor wyraziá
równieĪ ubolewanie nad faktem, Īe
sprawa rzekomego mobbingu zostaáa
nagáoĞniona w mediach. Jego zdaniem
w niczym to nie pomoĪe. Przytoczyá
równieĪ przykáad Przedszkola nr 5
w Ostrzeszowie, gdzie nauczycielki
równieĪ zarzuciáy swojej zwierzchniczce
mobbing. Wedáug M. Grzegorka potrzeba teraz co najmniej piĊciu lat, by
tamtejsza placówka odzyskaáa dobrą
reputacjĊ. Dyrektor ZOPO przekonywaá
jednak, Īe problemy trzeba rozwiązywaü. MieszkaĔcy Rogaszyc wyĞmiali
jego sáowa, oskarĪając go, Īe to wáaĞnie

Pieczarki na otwarcie sezonu
przez niego w przedszkolu
jest, jak jest...
W obronie byáych pracowników stanąá radny Bacik, który zasugerowaá, Īe
to spotkanie na sali, jak
i iloĞü osób, która na nie
przybyáa, Ğwiadczy o tym,
Īe coĞ jest na rzeczy...
i trzeba jakoĞ rozwiązaü
problem. Radny Marcin
ĝwitoĔ zaproponowaá,
aby w przedszkolu co jakiĞ czas przeprowadzaü
ankiety, tak jak robi siĊ
to w innych placówkach.
Wówczas bĊdzie wiadomo, co naleĪy poprawiü.
Okazuje siĊ jednak, Īe
w przedszkolu takie ankiety istnieją...
Bardzo oburzyáa
Takie oto potĊĪne pieczarki znalazá PiotruĞ
wszystkich informacja,
w okolicach Biskupic Zabarycznych. Widaü,
Īe dyrektorka przedszkola
Īe powoli rozpoczyna siĊ sezon grzybowy.
zamierza nagrywaü caáe
spotkanie. Niektórzy
stwierdzili, Īe zamknĊáa
Przez kolejne piĊü lat funkcjĊ tĊ peániü
im w ten sposób usta.
bĊdzie ta sama osoba co dotychczas...
W czwartek, 29 czerwca, przeprowadzony zostaá konkurs na dyrektora.
A. àawicka

Brak prądu
i brak reakcji
W piątek do redakcji zgáosiáa
siĊ jedna z mieszkanek os. Máodych w NiedĨwiedziu, informując,
Īe mieszkaĔcy osiedla od dnia
poprzedniego nie mają prądu. Nie
byáoby to nic niezwykáego, gdy
weĨmie siĊ pod uwagĊ fakt, Īe
w minionym tygodniu na terenie
naszego powiatu szalaá wiatr, áamiący drzewa i uszkadzający linie
energetyczne. Jednak naszej czytelniczce nie chodziáo o sam brak
prądu, a o zaniedbania ze strony
straĪy energetycznej.
Od czwartku, od godziny 15 nie
ma jednej fazy. DziĞ jest piątek, popoáudnie, a my nadal nie dowiedzieliĞmy
siĊ, kiedy usterka zostanie naprawiona lub co siĊ wáaĞciwie staáo. Od
wczoraj próbujemy siĊ dodzwoniü do
straĪy energetycznej. Niestety, nikt
telefonu nie odbiera. Nad pracownikami straĪy energetycznej jest chyba
jakiĞ zwierzchnik, który nie powinien
dopuĞciü do takiego lekcewaĪenia
mieszkaĔców.
Nam nie chodzi o sam brak prądu,
ale o to, Īe nawet nie wiemy, gdzie

moglibyĞmy zgáosiü jego brak. JesteĞmy zbulwersowani. Nie kaĪdego staü
na to, by zaopatrzyü siĊ w agregaty
prądotwórcze. JesteĞmy normalnymi
ludĨmi, a nie „wyĪszą kastą”.
GdybyĞmy my z taką opieszaáoĞcią páacili rachunki, to reakcja z ich
strony byáaby natychmiastowa. A gdy
to my coĞ od nich chcemy uzyskaü,
nie moĪna siĊ do nich dodzwoniü lub
po prostu nie reagują.
KtoĞ moĪe powiedzieü, Īe jest
to báaha sprawa, ale dla nas jest to
powaĪny problem i straty - wszystko
páynie, lodówki, zamraĪarki... a reakcji
ze strony sáuĪb - brak.
Mieszkanka os. Máodych
w NiedĨwiedziu
Zgadzamy siĊ z naszą czytelniczką (przetestowaliĞmy to na wáasnej
skórze), Īe uzyskanie poáączenia
z ostrzeszowską „energetyką” jest
trudne, a czasami niemoĪliwe. JeĞli
jednak chcemy siĊ dowiedzieü, gdzie
w regionie są przerwy w dostawach
energii lub zgáosiü brak prądu, musimy
wybraü numer 911, wtedy odezwie siĊ
Energa Ostrów i w automatycznym
komunikacie poda aktualne przerwy
w dostawie energii (zarówno te planowe, jak i awarie), a jeĞli to nie bĊdzie
nas dotyczyáo, zostaniemy poáączeni
z operatorem, który przyjmie zgáoszenie i udzieli informacji.
red.
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W „KOBYàCE” NA IMIENINACH
szalaáa. To szaleĔstwo jednak
nie trwaáo dáugo,
bo na rozgrzane gáowy fanek
(i fanów) spadá
zimny prysznic
i to bardzo ob¿tym strumieniem
ulewnego deszczu. Muzycy
zdoáali jeszcze
zagraü coĞ na
bis, ale byáo juĪ
„po imprezie”.
Sporo póĨniej niĪ przewidywaá program,
kiedy deszcz
przestaá padaü,
na scenie pojawiá siĊ zespóá
TA C Y S A M I ,
wykonujący
utwory jednego
Niech Īyje wolnoĞü - Ğpiewaáy táumy.
z najpopularniejszych polskich
iluzjonisty. Damian KoĞü zespoáów rocko¿nalista I edycji programu
wych - Lady Pank. Profesjonalnie i z
„Mam talent”, Mistrz Polski
wielką energią zagrali chyba wszystkie
i laureat innych konkursów,
przeboje Borysewicza i spóáki: „Mniej niĪ
udowodniá, Īe zostawaá dozero”, „Zostawcie Titanica”, „TaĔcz, gáuceniony wcale nie na wyrost.
pia, taĔcz”. Nie zabrakáo teĪ utworu naUdany wystĊp, tym bardziej
dającego sens bytu zespoáowi, bĊdącego
Īe wiele numerów wykonyjego nazwą - „Tacy sami” i wielu, wielu
BOYS Ğpiewa i taĔczy.
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ORKIESTROWE GRANIE W CZAJKOWIE

Orkiestra z Czajkowa.
Mimo Īe pogoda byáa niepewna,
publicznoĞü nie zawiodáa i w niedzielĊ,
2 lipca, táumnie pojawiáa siĊ na VII Powiatowym Przeglądzie Orkiestr DĊtych
w Czajkowie. Organizatorem imprezy
byáo Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Czajkowie i Gminna Orkiestra DĊta
przy OSP w Czajkowie.
Przegląd rozpocząá siĊ od parady
orkiestr - uczestnicy imprezy spotkali siĊ
przed Domem Kultury, stamtąd wspólnie
przemaszerowali na stadion. W tym
czasie pod jedną batutą rozbrzmiaáo
prawie trzysta instrumentów, co niezbicie potwierdziáo, Īe „jest w orkiestrach
wielka siáa…”
Po uroczystym otwarciu kaĪda z formacji zagraáa na scenie wáasny koncert.

Swoje nieprzeciĊtne umiejĊtnoĞci zaprezentowaáy cztery kapele z powiatu
oraz goĞcie specjalni - orkiestra Quantum z Rychwaáa i orkiestra z àososiny
Dolnej. PublicznoĞü usáyszaáa utwory
marszowe, przeboje polskie i zagraniczne oraz przeboje muzyki góralskiej.
Na pierwszy ogieĔ poszli gospodarze - orkiestra z Czajkowa, pod batutą
Krzysztofa Sowy. Oprócz tradycyjnego
koncertu, zespóá zademonstrowaá ukáad
musztry paradnej. Buáawa w rĊkach
tamburmajorki Martyny chwilami Ğmigaáa
prawie do nieba, a dziewczyna, choü
caáy czas skoncentrowana, obdarzaáa
publicznoĞü piĊknym uĞmiechem. Znane
hity - „Skrzydlate rĊce” i „Przez twe oczy

zielone” - w wykonaniu tej orkiestry wywaráy na wszystkich ogromne wraĪenie.
Profesjonalny koncert dali teĪ muzycy Miejskiej Orkiestry DĊtej z Ostrzeszowa, którym przewodziá Paweá Kossok.

Najbardziej ujĊáa sáuchaczy chyba „RóĪowa Pantera”.
Kunszt muzyczny pokazaáy takĪe
orkiestry z Marszaáek i Kraszewic. Dziaáająca od 1948 roku kapela Don Bosco
Ğwietnie sprawdziáa siĊ w utworze „Speedy Gonzales”, zaĞ muzycy z Kraszewic
oczarowali przebojem
„Cháopaki nie páaczą”.
Nie zawiedli równieĪ goĞcie specjalni.
Parafialno - Gminna
Orkiestra DĊta z àososiny Dolnej liczy 50
osób, tworzą ją gáównie
uczniowie szkoáy podstawowej i gimnazjum.
Orkiestra koncertuje
nie tylko w kraju, ale
i za granicą. Na swoim
koncie ma juĪ wystĊpy
w Chorwacji, Wiedniu,
Anglii, Wáoszech oraz
w Watykanie, gdzie promowaáa region sądecki.
W repertuarze zespoáu
znajdują siĊ przeboje
muzyki rozrywkowej,
ludowej, koĞcielnej. Jednym z utworów, którym
uwiodáa publicznoĞü,

byáa kompozycja M. Stanisáawskiego
pt. „Góralu, czy ci nie Īal”.
Przegląd zakoĔczyáa musztra paradna w wykonaniu orkiestry z Rychwaáa.
WczeĞniej muzycy odegrali na stadionie
takie utwory jak: „Funiculi Funicula”,
„Malowany dzbanek”, „Cyganeria”.

Orkiestra z Ostrzeszowa.

Wesoáo, jak to na imieninach.
DokoĔczenie ze str. 1.
Ci, co gustują w czymĞ spokojniejszym, mogli posáuchaü popularnych
przebojów w wykonaniu orkiestry dĊtej
z Osieka, zaĞ na biesiadno-ludową nutkĊ
zaĞpiewali niezawodni „Kobylogórzanie”.
O tym, Īe w gminie Kobyla Góra nie

brakuje talentów, i to nie
tylko wĞród máodzieĪy,
potwierdza wystĊp kabaretu „àawka Rezerwowych” z Ligoty. Wesoáo
i trochĊ tajemniczo byáo
teĪ podczas wystĊpu

Kabaret àAWKA REZERWOWYCH bawiá publicznoĞü.

innych. Kobylogórska
publicznoĞü
tak siĊ rozgrzaáa, Īe
potem, kiedy juĪ muzycy zeszli ze
sceny, dalej
trwaáa dyskoteka pod
chmurką ze
Sáawkiem Janeltem w roli
DJ.
W niedzielĊ kolejne koncerty.
Tym razem
kobylogórzan i licznie
Paweá Stasiak - lider PAPA D.
przybyáych
goĞci bawiáy
waá z udziaáem widzów.
zespoáy PAPA D. i MIG. Znowu byáo taJednak najwiĊksze necznie, gáoĞno i wesoáo, ale przecieĪ
táumy przyszáy tu na kono to wáaĞnie chodzi na takich „imieninocerty gwiazd. Rozpocząá
wych festynach”.
zespóá BOYS. To juĪ inna
Koncerty to nie wszystko - organigrupa niĪ przed laty, barzatorzy mocno stawiają na rekreacjĊ.
dziej nastawiona na taRywalizowano na wielu páaszczyznach.
niec i efekty sceniczne.
W licznie obsadzonym turnieju szachoAle dawnych przebojów
wym zwyciĊstwo odniósá Roman Liebner.
teĪ nie zabrakáo: „KochaOdbyá siĊ takĪe turniej siatkówki plaĪona, uwierz mi”, „MiáoĞü”,
wej. Tutaj najlepszą okazaáa siĊ para:
„Cháop z Mazur”, „Hej,
àukasz Styrczewski i Mateusz Klóska.
sokoáy”… Jednak hitem
Drugie miejsce zajĊli àukasz Klepacki
wieczoru staá siĊ utwór
i Grzegorz Wáodarczyk, a trzecie - Paweá
„WolnoĞü”, Ğpiewany
Czaprowski i Kamil Panek.
wspólnie z piosenkarzem
Imieniny Kobylej Góry, jak na impreprzez caáą zgromadzoną
zĊ z rozmachem przystaáo, trwaáy dwa
na koncercie publiczdni - 1 i 2 lipca. Pierwszego dnia zabanoĞü. Na koniec Marcin
wa - drugiego poprawiny. Od tych atrakcji
Miller wykonaá swój najkrĊci siĊ w gáowie, wiĊc caáe szczĊĞcie,
wiĊkszy przebój „JesteĞ
Īe na dwóch dniach siĊ skoĔczyáo.
szalona” - publicznoĞü
K. Juszczak

Mąkoszyce

ĝWIĉTOWALI 720-LECIE WSI

Uroczysta msza ĞwiĊta, festyn
na boisku, koncerty, wystĊpy dzieci
i widowisko artystyczne, ukazujące
historiĊ wsi. Tak jubileusz 720-lecia istnienia swojej miejscowoĞci ĞwiĊtowali
25 czerwca mieszkaĔcy Mąkoszyc.
Obchody rozpoczĊáy siĊ punktualnie
o godzinie 12.00. W koĞciele pw. NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa w Mąkoszycach odprawiona zostaáa msza
Ğw. dziĊkczynna odpustowa w intencji
para¿an. Zaraz po niej wszyscy goĞcie

przemaszerowali na boisko sportowe,
gdzie odbyáa siĊ dalsza czĊĞü imprezy.
Niewątpliwie jedną z wiĊkszych
atrakcji byá wystĊp Orkiestry DĊtej z Namysáowa.
Bardzo podobaáo siĊ teĪ widowisko
artystyczne pt. „Historia wsi Mąkoszyce” w wykonaniu uczniów szkoáy podstawowej. Widaü byáo, Īe dobrze siĊ
przygotowali. Nie sposób pominąü takĪe
najmáodszych mieszkaĔców wioski - dzieci uczĊszczających do Īáobka i przed-

szkola. Maluchy Ğwietnie radziáy sobie na
scenie, a gromkie brawa, którymi zostaáy
nagrodzone, tylko potwierdziáy ten fakt.
JeĞli ktoĞ chciaá zakosztowaü muzyki biesiadnej, mógá to zrobiü podczas
koncertu dobrze znanego wszystkim
zespoáu „Kobylogórzanie”. Dla fanów
muzyki Ğląskiej ukojenie stanowiá z kolei
wystĊp zespoáów „Nas Troje” i „Trojaki”.
Ten pierwszy znany jest na ĝląsku juĪ
od trzydziestu lat. ArtyĞci operują piĊkną
gwarą, a do tego mają nieprzeciĊtne

poczucie humoru, co
sprawia, Īe widownia
szaleje.
Koncert zespoáu
„Trojaki” byá zaĞ poáączeniem biesiady
z kabaretem. Skoczne
rytmy kapeli sprawiáy, Īe
spoáecznoĞci Mąkoszyc i podczas tego
wystĊpu nie opuszczaá dobry nastrój. Nie
gorzej od muzyków zaĞpiewaáa Agnieszka Pieczonka z Mąkoszyc. Utwór pt. „Tu
jest twoje miejsce” wielu chwyciá za serce.
Podczas imprezy dziĊkowano tym,
którzy pomogli w przygotowaniach do
jubileuszu.
Swojego zaskoczenia nie kryá soátys
wsi, Piotr àugowski, który otrzymaá puchar „najlepszego soátysa”.
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Wszystkie zespoáy za swoje krysztaáowe granie otrzymaáy krysztaáowe
puchary. ZwieĔczeniem niedzielnej
imprezy byáa zabawa taneczna pod
chmurką.
A. àawicka

Jak na kaĪdym festynie,
byáy i atrakcje dla
dzieci - dmuchane
zamki, przejaĪdĪki
bryczką. Na stoáach
zaĞ królowaáo pyszne, swojskie jadáo,
a Īe byáo ciepáo, to
i napojów orzeĨwiających nie zabrakáo.
ZwieĔczenie
obchodów stanowiáa zabawa taneczna, która trwaáa do
póĨnych godzin.
A. àawicka
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Spotkanie autorskie w bibliotece

W wyjątkowym spotkaniu autorskim z krakowskim pisarzem
i ilustratorem ksiąĪek - WIESàAWEM DRABIKIEM - uczestniczyli
w Bibliotece Publicznej uczniowie klas I - III z ostrzeszowskich szkóá
podstawowych. Pan Wiesáaw przedstawiá swoją pracĊ, wydane
dotąd ksiąĪeczki, a wszystko doprawiá humorem i ukáadanymi na
gorąco wierszykami. Dzieci mogáy wykazaü siĊ znajomoĞcią bajek
i umiejĊtnoĞcią rymowania, co zostaáo dostrzeĪone i nagrodzone
przez pana Wiesáawa upominkami. Na koniec spotkania moĪna
byáo kupiü ksiąĪkĊ z autografem.
Dorota Owczarczak
BPMiG Ostrzeszów

U straĪaków i w „Pollenie”
5 czerwca dzieci z grupy „Pszczóáki” i „Motylki”
z Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie udaáy siĊ do Komendy Powiatowej PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej w Ostrzeszowie oraz PrzedsiĊbiorstwa
Chemii Gospodarczej „Pollena”, gdzie mogáy poznaü
zawód straĪaka oraz chemika.
U straĪaków braáy udziaá w gaszeniu poĪaru - atrapy
palącego siĊ domu, oglądaáy wozy bojowe (mogáy nawet
usiąĞü w kabinie takiego wozu), obejrzaáy miejsce, gdzie
odbierane są telefony alarmowe.

W „Pollenie”, oprócz zwiedzania zakáadu, uczestniczyáy w warsztatach laboratoryjnych, przygotowanych
przez panie chemiczki. PrzepiĊkne kolorowe wulkany,
znikający styropian, zabawa z papierkami lakmusowymi
i wspólne produkowanie mydáa na pewno zostaną dáugo
w pamiĊci przedszkolaków.
StraĪakom i paniom z laboratorium Īyczymy sukcesów i radoĞci z wykonywanego zawodu.

Z

J

N

A

BoĪena Kulig
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ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ pocztową i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na
rozwiązania czekamy do 14 lipca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

Klasa IVb w Publicznym
Przedszkolu w Kraszewicach
W ĞrodĊ, 14 czerwca klasa IVb SP w Kraszewicach udaáa siĊ z wizytą do Publicznego
Przedszkola, aby przedstawiü inscenizacjĊ
wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa”.
Caáa nasza klasa byáa zachwycona wyglądem
przedszkola i zmianami, jakie tam zaszáy.
Maluchy, które
bardzo siĊ ucieszyáy
z naszych odwiedzin,
z zaciekawieniem
oglądaáy inscenizacjĊ. Po zakoĔczeniu
wspólnie zmieniliĞmy
smutną lokomotywĊ
na kolorową i szczĊĞliwą. NastĊpnie kaĪdy
przedszkolak z ¿gur
geometrycznych,
zrobionych z kolorowego papieru, tworzyá
wagony ciuchci. NajwiĊkszym wyzwaniem
dla dzieciaków byáo
zliczanie wszystkich
elementów. ByliĞmy
zdziwieni, jak áatwo
sobie z tym poradziáy.
Na koniec w sali plastycznej maluchy zrobiáy wspólny wagon,
w którym, jak w wierszu, znalazáy siĊ róĪne
przedmioty.
Wizyta w przedszkolu byáa wspaniaáym przeĪyciem,
a zarazem doĞwiadczeniem, poniewaĪ

sprawiliĞmy radoĞü przedszkolakom, a sami
z sentymentem wróciliĞmy do swoich dzieciĊcych lat.
Max Dal Canton z kl. IVb
(red. Paulina Kowalska)

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 23.,
nagrodĊ otrzymuje Mikoáaj Zawadzki z Rogaszyc. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

5.07.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
GimnazjaliĞci z Kobylej Góry o Maáej OjczyĨnie

26 maja uczniowie Gimnazjum w Kobylej Górze wziĊli udziaá
w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Maáej OjczyĨnie. Zmagania
konkursowe byáy związane z obchodami 630-lecia Kobylej Góry,
dotyczyáy wiĊc tej gminy.
Uczniowie (wytypowani przez kaĪdą z klas) odpowiadali na
wylosowane pytania, musieli takĪe zmierzyü siĊ z zadaniami
praktycznymi - ukáadali w kolejnoĞci alfabetycznej nazwy miejscowoĞci, dokonywali obliczeĔ matematycznych, rozwiązywali
krzyĪówkĊ oraz z puzzli ukáadali herb gminy.
W skáad komisji weszáy: dyrektor Zespoáu Obsáugi - Karolina
Hodyjas-Maáowiejska, prezes kobylogórskiego stowarzyszenia - Katarzyna Janiak, oraz nauczycielka historii - Maágorzata KoĨmiĔska.
W czasie przerwy moĪna byáo skorzystaü ze sáodkiego poczĊstunku, przygotowanego przez uczniów klasy I a, trzecioklasiĞci
natomiast przedstawili prezentacjĊ multimedialną o patronach
naszych ulic.
Po podliczeniu punktacji ustalono nastĊpujące lokaty:
1. miejsce - Bartosz Stodolski z kl. III c,
2. miejsce - Kamil GaáĊcki z kl. III b,
3. miejsce - Karol Morta z kl. II b.
Wszystkim uczniom gratulujĊ. Pani Kasi Janiak dziĊkujĊ za
pomoc w ufundowaniu nagród.
Organizator - BoĪena GaáĊcka

I POWIATOWY KONKURS JĉZYKOWY „SCRABBLE AUF DEUTSCH”

I LO 4. druĪyną ¿naáu Turnieju
Debat Historycznych w Warszawie
8 druĪyn, które zwyciĊĪyáy w turniejach regionalnych, zmierzyáo siĊ
12 i 13 czerwca w Sejmie RP w ogólnopolskim ¿nale Turnieju Debat Historycznych IPN. Zespóá I LO zająá
4. miejsce, a reprezentant druĪyny
zostaá najlepszym mówcą turnieju.
DruĪyna I LO liceum pod opieką Kamilli
Maj, wystąpiáa w skáadzie: Adrianna
Plichta, BáaĪej KamiĔski, Jacek Stachurski i Konrad Wieczorek, który indywidualnie zdobyá tytuá najlepszego
mówcy turnieju.
W pierwszym dniu zmagaĔ druĪyny
debatowaáy wokóá nastĊpujących tez:
„Józef Piásudski odegraá najwaĪniejszą

rolĊ w procesie odzyskania niepodlegáoĞci przez PolskĊ po I wojnie Ğwiatowej”,
„Powstanie COP byáo najwiĊkszym sukcesem II RP”, „Pozostanie na emigracji
po II wojnie Ğwiatowej byáo najlepszym
rozwiązaniem dla Īoánierzy Polskich Siá
Zbrojnych na Zachodzie”.
Teza póá¿naáowa brzmiaáa „Komunistycznym wáadzom powojennej Polski
udaáo siĊ zniszczyü naleĪną pamiĊü
o Īoánierzach wyklĊtych”. 13 czerwca
debatowano na temat: „W porównaniu
z innymi spoáeczeĔstwami okupowanej
Europy Polacy zrobili wiele dla ratowania ĩydów w czasie Holokaustu”.
www.powiatostrzeszowski.pl

ZIELONA SZKOàA W GOàUCHOWIE
Od 30 maja do 1 czerwca grupa uczniów
Specjalnego OĞrodka Szkolno-Wychowawczego
w Ostrzeszowie uczestniczyáa w programie zajĊü
realizowanym w ramach Zielonej Szkoáy na terenie
OĞrodka Kultury LeĞnej w Goáuchowie.
Pierwszego dnia dzieci odwiedziáy pokazową
zagrodĊ z Īywymi zwierzĊtami, w której podziwiaü
mogáy miĊdzy innymi: koniki polskie, dziki, daniele,
a przede wszystkim sáynne goáuchowskie Īubry.
Uczestniczyli równieĪ w zajĊciach zatytuáowanych
„Ssaki leĞne”, podczas których zdobywali wiedzĊ
dotyczącą zamieszkujących park zwierząt oraz
otaczającej go roĞlinnoĞci. NastĊpnie uczniowie
zostali oprowadzeni po zamku Czartoryskich,
gdzie mogli zobaczyü renesansowe malarstwo,
gobeliny, rzadkie okazy mebli oraz kolekcjĊ rzemiosáa artystycznego.
Kolejnego dnia uczestnicy zwiedzali Muzeum
LeĞnictwa, gdzie zobaczyli wystawy z zakresu
przyrodniczych podstaw leĞnictwa, technik leĞnych
oraz kulturotwórczej roli lasu i dziejów leĞnictwa
w Polsce. Popoáudnie wypeániáa nie lada atrakcja,
uczniowie mieli moĪliwoĞü zobaczyü najwiĊkszy

w Wielkopolsce i szósty co do wielkoĞci
w Polsce gáaz narzutowy zwany kamieniem
Ğw. Jadwigi. Aby tam dotrzeü, musieli odbyü
4-kilometrowy spacer, wiĊc wieczorem
zmĊczenie dawaáo siĊ we znaki.
DzieĔ trzeci upáynąá na zwiedzaniu
zielnika, bĊdącego przykáadem ogrodu
kwiatowo-zioáowego.
Kolejną atrakcją byáy warsztaty decoupage - uczniowie zapoznali siĊ z techniką
polegającą na zdobieniu drewna za pomocą wzoru wyciĊtego z serwetki papierowej,
a potem samodzielne tworzyli kompozycje
i naklejali serwetkowe kwiaty na drewnianych deseczkach.
ZajĊcia w goáuchowskim OĞrodku
Kultury LeĞnej pozwoliáy dzieciom obcowaü z naturą, obserwowaü zwierzĊta
i roĞliny, przede wszystkim zaĞ oderwaü
siĊ od szkolnej rutyny i zdobywaü wiedzĊ
w atrakcyjny sposób.
Monika Pisulla

Konkurs, który
odbyá siĊ 13 czerwca w Zespole Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie, skierowany byá
do uczniów ostrzeszowskich szkóá ponadgimnazjalnych.
W finaáowych
zmaganiach wziĊáy udziaá po dwie
druĪyny, wyáonione podczas etapu
szkolnego.
Po rozegraniu
dwóch turniejowych konkurencji,
trzy najlepsze druĪyny wziĊáy udziaá
w rozgrywkach ¿naáowych.
Oto wyniki rywalizacji:
I miejsce - uczennice ZS nr 1 - Marta Lis i Patrycja
Báaszczyk.

Dziewczyny otrzymaáy záoty puchar
i zaszczytny tytuá „Scrabblemeister”;
II miejsce - druĪyna I LO - Alicja Ostrowska i Patryk KaáuĪny;
III miejsce - uczniowie ZS nr 2 - Anna
Drzazga i Krzysztof Marczak.
Wszyscy otrzymali cenne nagrody,
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i dyrektora ZS nr 1
p. Dariusza Grzesika.
Uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i Īyczymy udanych
wakacji.
Koordynator konkursu
Marzena KaáuĪna

Drukarka 3D
w ZS nr 2
DziĊki staraniom dyrekcji szkoáy
i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Szkoáy „FUMOWCY” w ostatnich
dniach baza dydaktyczna ZS nr 2
wzbogaciáa siĊ o drukarkĊ 3D.
Urządzenie niemieckiej ¿rmy
Vertex umoĪliwia drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - tzn. proces wytwarzania trójwymiarowych,
¿zycznych obiektów, zamiennie
z dwóch rodzajów tworzyw sztucznych, na podstawie przygotowanego
uprzednio komputerowego modelu.
Wybór padá na tĊ drukarkĊ, poniewaĪ jest ona dystrybuowana w wersji
do samodzielnego montaĪu.
Zmontowaniem sprzĊtu zajĊli siĊ
uczniowie klas drugich technikum
informatycznego w ramach zajĊü
zawodowych. Pozwoliáo im to zdobyü
interesujące doĞwiadczenia i uzupeániáo wiedzĊ o budowie drukarek
w ramach przedmiotu „Urządzenia
techniki komputerowej” (proces záoĪenia drukarki ilustruje krótki ¿lm
poklatkowy - timelapse).
Drukarka 3D znajdzie z pewnoĞcią szerokie zastosowanie podczas
innych zajĊü uczniów technikum informatycznego i mechatronicznego.
(a)
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Trzeba mĆdrze ko
korzystaý z wakacji, aby sâuīyây dobru jednostki i rodziny
umoīliwiajĆ kontakt z przyrodĆ, zapewniajĆ spokój, dajĆ czas
przez to, īe umoīli
na kultywowanie zgodnego īycia rodzinnego, na wartoğciowĆ lekturċ i na
dobre rozrywki… Jan Paweâ II

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

Baranie! SzaleĔstwa ostatnich dni i…
nocy trochĊ nadwerĊĪyáy Twój rytm,
co moĪe w rezultacie mieü nie najlepsze konsekwencje. Wskazane wiĊc
lekkie ustatkowanie, ale z drugiej
strony - raz siĊ Īyje, a gorące lato
wyzwala pokáady energii i wpáywa
na dobre samopoczucia, co Tobie
na pewno siĊ przyda. MiáoĞü - nie
baw siĊ uczuciami innych. Finanse - są rzeczy, na których nie moĪna oszczĊdzaü.

Ostatnie dni pokazują, Īe jesteĞ jednak osobą delikatną i kiedy trzeba,
starasz siĊ byü opiekuĔczy i ciepáy.
Szkoda, Īe musiaáo siĊ to okazaü
dopiero teraz, w trudnych okolicznoĞciach. Ale lepiej póĨno niĪ wcale.
A z rzeczy bardziej przyziemnych,
choü równie waĪnych - najwyĪszy
czas spakowaü walizki i wyjechaü
na wakacje. MiáoĞü - okazuj ją, mów
o swoich uczuciach. Finanse - na
dobrej drodze.

BYK

RAK

21 kwietnia - 20 maja

22 czerwca - 22 lipca

To nie bĊdzie najlepszy tydzieĔ. Dopadnie CiĊ zniecierpliwienie i zdenerwowanie. Nawet urlop nie bĊdzie
Ci sprawiaá przyjemnoĞci, mimo Īe
„baza” okaĪe siĊ miáa, pogoda piĊkna, a okolica romantyczna. Spróbuj
jednak schowaü frustracje gáĊboko
do kieszeni i nastaw siĊ pozytywnie.
Ciesz siĊ sáoneczkiem i wszystkimi
wakacyjnymi przyjemnoĞciami. MiáoĞü - nie zawsze jest tak, jak siĊ
chce. Finanse - kiepski pomysá.

Nie kaĪda okazja nadaje siĊ do skupiania na sobie uwagi, a Ty ostatnio
zachowaáeĞ siĊ wybitnie teatralnie.
Koniecznie musisz skorygowaü nieco
swoje zachowania i najpierw pomyĞleü, a potem dziaáaü, bo czĊsto
efekt jest odwrotny do zamierzonego.
W tym tygodniu uwaĪaj na oczy mogą byü trochĊ przemĊczone i Ci
dokuczaü, chroĔ je przed ostrym
sáoĔcem. MiáoĞü - jak Zabáocki na
mydle? Finanse - nieco lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Dlaczego dopiero teraz zdecydowaáeĞ siĊ pokazaü, jaki jesteĞ naprawdĊ. Czy potrzebowaáeĞ wstrząsu?
Otoczenie patrzy teraz na Ciebie
zupeánie inaczej. Ten tydzieĔ moĪe
przynieĞü jeszcze wiĊcej pozytywnych niespodzianek. A jeĞli wydarzy
siĊ coĞ negatywnego, nie po Twojej
myĞli, poradzisz sobie z tym znakomicie i to z uĞmiechem i na luzie.
I tak trzymaü. MiáoĞü - zawsze juĪ
pozostanie taka sama. Finanse - miej
oko na „pazerniaków” i naciągaczy.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Ostatnio caákiem zaniedbaáeĞ bliskich. To koniecznie musi siĊ zmieniü. Zacznij zwracaü na nich uwagĊ
i poĞwiĊü im jednak trochĊ wiĊcej
czasu. Zabierz ich na wycieczkĊ,
zorganizuj jakieĞ spotkanie lub po
prostu dáugo z nimi rozmawiaj. Oni
tego potrzebują. Postaraj siĊ w tym
tygodniu koniecznie wygospodarowaü jakiĞ dáuĪszy odpoczynek.
ZmĊczenie zabija kreatywnoĞü. MiáoĞü - nie poddawaj siĊ. Finanse zostaw trochĊ na wakacje.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
ik
Czeka CiĊ niezáy tydzieĔ. Nareszcie
zaczniesz planowaü swój wyjazd na
urlop i bĊdziesz tym bardzo zaaferowany. Pozwoli Ci to zapomnieü
o ubiegáorocznych wakacjach, spĊdzonych z kimĞ bliskim twemu ser-

Klub dla mikstackich seniorów
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cu. To juĪ zamkniĊty rozdziaá. Ciesz
siĊ wiĊc z tego, co jest i poczuj siĊ
wolny. MiáoĞü - pora rozejrzeü siĊ
za kimĞ na staáe. Finanse - sprawdĨ
swoje konto.

kwali¿kacjach. MiáoĞü - nigdy jej nie
kupisz. Finanse - bĊdzie doskonale.

SKORPION

CzyĪbyĞ znalazá to, o co Ci chodziáo?
Na to wygląda, bo zachowujesz siĊ
jak zakochany po uszy. Nie popadaj
jednak w zbytnią euforiĊ, bo to dopiero początki. Staraj siĊ byü delikatny
i mów o swoich uczuciach niezbyt
nachalnie. Teraz jak najbardziej
wskazana cierpliwoĞü i szczeroĞü.
MiáoĞü - potra¿sz zawróciü w gáowie.
Finanse - nieco „stopniaáy”.

24 paĨdziernika - 21 listopada
Dáugo jeszcze bĊdziesz dochodziü
do siebie. Ostatnie wydarzenia miaáy duĪy wpáyw na Twoją psychikĊ.
JesteĞ jednak osobą silną i dzielną
i nawet z takim wydarzeniem takĪe
w koĔcu sobie poradzisz. Musi tylko
upáynąü trochĊ wiĊcej czasu. Ten
tydzieĔ poĞwiĊü na to, czego nie
zdąĪyáeĞ zrobiü wczeĞniej. Pewnej
osobie jesteĞ to winny. Ona naprawdĊ na to zasáuguje. MiáoĞü - zawsze
ma w sobie trochĊ goryczy. Finanse nie Īaáuj na to, co sprawi Ci radoĞü.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Nareszcie masz czas tylko dla siebie. NaprawdĊ na to zasáuĪyáeĞ.
Wykorzystaj go jednak na miáe, ale
peáne aktywnoĞci zajĊcia. MoĪe by
tak wyjechaü na wieĞ, gospodarstwa
agroturystyczne mają niezáą ofertĊ.
MoĪna podpatrzeü, jak siĊ wypieka chleb lub kosi zboĪe, moĪna na
chwilĊ uciec od zgieáku i zacháysnąü
siĊ spokojem i ĞwieĪym powietrzem.
MiáoĞü - ostateczne decyzje wymagają zastanowienia. Finanse - nie narzekaj.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

RYBY
20 lutego - 20 marca
Chyba nadszedá czas, by coĞ zmieniü
i nareszcie zacząü szaleü (oczywiĞcie w granicach rozsądku). W tym
tygodniu zdecyduj siĊ na coĞ naprawdĊ niezwykáego. Wybierz siĊ
na szaloną imprezĊ z przyjacióámi
albo wyjedĨ „w nieznane” z bliską
osobą. Monotonia Īycia moĪe doprowadziü do sporej frustracji, wiĊc
pora dziaáaü. MiáoĞü - i tu potrzeba
trochĊ szaleĔstwa. Finanse - idzie
w dobrym kierunku.
Korzystajmy z uroków lata i wakacji,
jak tylko potraÀmy najlepiej i najpeâniej
Wasza wróīka

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal

To powinien byü dobry tydzieĔ.
Choü na razie nie moĪesz jeszcze
myĞleü o urlopie, to i tak bĊdziesz
bardzo zadowolony, bo szef doceni
Twoje kompetencje i zacznie moĪe
coĞ bąkaü o podwyĪce lub choüby
premii. Niestety, przybĊdzie Ci teĪ
obowiązków. Nie zaáamuj siĊ jednak z tego powodu, tylko siĊ ciesz,
bo to Ğwiadczy o Twoich wysokich

Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

„ZIELONY OGRÓD”
Nowe Centrum Ogrodnicze
Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego
(przy dawnym Autopro¿)

 Krzewy
 Drzewka

Mikstacki samorząd jako
pierwszy w powiecie ostrzeszowskim przystąpiá do rządowego
programu „Senior +”, z którego
¿ nansowane są kluby seniora
i dzienne domy pobytu. W Mikstacie powstanie integracyjny
klub, z którego korzystaü bĊdą
osoby w starszym wieku.
Burmistrz Henryk ZieliĔski
i skarbnik Teresa Michalak w miniony poniedziaáek, 26 czerwca,
podpisali w Poznaniu umowĊ o przystąpieniu miasta i gminy Mikstat do
rządowego programu „Senior +”.
DziĊki temu samorząd mikstacki
pozyskaá blisko 150.000 zá do¿nansowania na utworzenie w Mikstacie
klubu seniora.
Przedstawiciele Mikstatu byli
w gronie 17 samorządowców z Wielkopolski, którzy w tym dniu podpisali
umowy w ramach tego Programu na
lata 2015-2020. Podpis pod umowami záoĪyáa takĪe wicewojewoda
wielkopolski Marlena Maląg.
- To kolejny element realizowanej polityki prorodzinnej paĔstwa.
Wielkopolska jest liderem w skali
kraju w pozyskiwaniu Ğrodków na

politykĊ senioralną - podsumowaáa
M. Maląg.
Samorządy przygotowują placówki otaczające seniorów opieką
spoáeczną i zdrowotną, z ofertą kulturalną kierowaną do ludzi starszych
i samotnych. ĝrodki przeznaczone
na tworzenie nowych oĞrodków
oraz ich funkcjonowanie w skali
województwa to blisko 2,7 mln zá.
Program jest adresowany do nieaktywnych zawodowo osób, które
przekroczyáy 60. rok Īycia.
W wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej burmistrz podkreĞliá,
Īe samorząd mikstacki prowadzi
politykĊ prorodzinną od początku
obecnej kadencji.
- Rodzice nowo narodzonych
dzieci w mieĞcie i gminie otrzymują
mikstackie becikowe. WprowadziliĞmy stypendium imienia Ewarysta
Estkowskiego dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Utrzymujemy
stabilne ceny usáug komunalnych,
Īeby nie podwyĪszaü naszym rodzinom kosztów Īycia. PostanowiliĞmy zadbaü takĪe o naszych
seniorów, dlatego jako pierwsza
gmina z powiatu ostrzeszowskiego
przystąpiliĞmy do Programu „Senior

+” i mam satysfakcjĊ, Īe nasz wniosek o do¿nansowanie klubu seniora
zostaá zaakceptowany - powiedziaá
Henryk ZieliĔski.
W ramach programu jednostki
samorządu terytorialnego mogáy
ubiegaü siĊ o uzyskanie Ğrodków
¿nansowych przeznaczonych na jednorazowe wsparcie utworzenia
lub wyposaĪenia
dziennego domu
„Senior+” lub klubu „Senior+” oraz
na zapewnienie
funkcjonowania
juĪ istniejących
placówek, utworzonych w poprzednich latach.
Z dofinansowania w latach
2015-2016 skorzystaáo w Wielkopolsce w sumie
26 podmiotów.
W bieĪącej edycji
wsparcie otrzyma
25 samorządów.
PK

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY
Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

Baywatch. Sáoneczny patrol
USA, komedia, akcja, 114 minut.
Wtorek - 4 VII, godz.19:45
ĝroda - 5 VII, godz.19:45
Czwartek - 6 VII, godz.19:45

Gru, Dru i Minionki
USA, animacja, komedia, przygodowy,
96 minut.
Wtorek - 4 VII, godz.11:00, 16:00/3D,
18:00
ĝroda - 5 VII, godz.11:00/3D, 16:00,
18:00/3D

Czwartek - 6 VII, godz.11:00, 16:00,
18:00/3D
Piątek - 7 VII, godz.11:00, 17:15/3D
Sobota - 8 VII, godz.15:30, 17:30/3D
Niedziela - 9 VII, godz.15:00, 17:00/3D
Poniedziaáek - 10 VII, godz.11:00
Wtorek - 11 VII, godz.11:00, 17:15/3D
ĝroda - 12 VII, godz.11:00/3D, 17:15

Volta
Polska, komedia kryminalna, 105 minut.
Piątek - 7 VII, godz.19:15
Sobota - 8 VII, godz.19:30
Niedziela - 9 VII, godz.19:00
Wtorek - 11 VII, godz.19:15
ĝroda - 12 VII, godz.19:15
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

PODSUMOWANIE
ROKU CZYTELNICZEGO
W OSTRZESZOWSKIEJ BIBLIOTECE
II miejsce: Rozalia
Frąckowiak (SP
w Biskupicach Zab.,
kl. III)
III miejsce: Marcin
KuĪaj (SP w Kobylej
Górze, kl. II a)
III miejsce: Kinga
Jakubowska (SP
w Biskupicach Zab.,
lat 7)

14 czerwca w oddziale dla dzieci
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Ostrzeszów ĞwiĊtowaliĞmy - z wyjątkową wizytą przybyá do Ostrzeszowa
p. Wiesáaw Drabik - krakowski pisarz
i ilustrator ksiąĪek dla dzieci. Rano spotkaá siĊ z uczniami ostrzeszowskich

szkóá podstawowych, póĨniej z nagrodzonymi czytelnikami i uczestnikami
konkursów.
25 naszych wiernych czytelników w roku szkolnym 2016/2017
zostaáo uhonorowanych CERTYFIKATAMI NAJBARDZIEJ ZACZYTANYCH.

WyróĪnienia:
Filip Fluder (SP
w Kobylej Górze,
kl. II a),
Liliana Biaáa (SP
w Biskupicach Zab., kl. I),
Antoni Miszkieáo (SP w Kobylej Górze,
kl. II a),
Wiktoria Suákowska (SP w Mąkoszycach, kl. III a).
Zadaniem
uczestników
konkursu fotogra¿cznego pt.
„Z KSIĄĩKĄ CI
DO TWARZY” uczniów klas
IV - VI lub gimnazjów - byáo
wykonanie fotogra¿i promującej literaturĊ
i czytelnictwo.

Szkoáy podstawowe: Nikola Nowak - 258, Nadia Nowak - 201,Szymon Spychalski - 119, Kacper
Szczot - 116, Tymon Cichosz - 84,
Patrycja WitoĔ - 84, Jakub ĝlĊzak 81, Nikodem Nowak - 81, Zuzanna
OchĊdzan - 72, Julianna Krupa - 70,
Filip Poáomski - 66, Salomea Káobuch - 66, Kacper Grabowski - 63,
Julita Mądra - 61, Adrian Marczewski - 58, Patrycja Bacik - 55.
Gimnazja: Natalia Jakubowska - 34.

I miejsce: Leszek Frąckowiak (SP
w Biskupicach Zab., kl. II)
II miejsce: Patrycja Kozáowska (SP
w Rojowie, kl. I)

w Ostrzeszowie),
III miejsce: Milena Mrugalska (Gim. nr
1 w Ostrzeszowie).
Poza tym przyznano 12 wyróĪnieĔ.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, Īyczymy udanych wakacji i zapraszamy do biblioteki przez caáy kolejny
rok szkolny.
Dorota Owczarczak
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Ostrzeszów

organizuje

SPOTKANIE
PRZY MUZYCE

z cyklu

„Muzyka miĊdzy niebem a ziemią”
Czesáaw Majewski - fortepian
Janusz Tylman - fortepian
Joanna StefaĔska-Matraszek - sopran
Ireneusz Miczka - baryton
Doskonaáe poáączenie klasyki i rozrywki doprawione anegdotą
i humorem!
W programie: przeboje klasyki, operetki, peráy polskiej i Ğwiatowej piosenki.

8 lipca 2017, godz. 20.00

Aula gimnazjum w Kobylej Górze – ul. Tetmajera

19.07.2017R. O GODZ. 17.00
NA „STRZELNICY”,
na które serdecznie zapraszamy.
Kosz: 25zá/osoba
NaleĪnoĞü do dn. 17.07.2017r. naleĪy wpáaciü
w Biurze Zarządu p. nr 14. - I p. UMIG
w poniedziaáki, w godz. 12.00-14.00.

Uroczysty DzieĔ LeĞnika w Przedborowie

W piątek, 23 czerwca br. „Pod DĊbem” w Przedborowie ĞwiĊtowano DzieĔ LeĞnika oraz 120-lecie istnienia
administracji leĞnej na tym terenie.
Jubileusz Ğrodowiska leĞników staá siĊ okazją do przypomnienia, Īe od ponad wieku funkcjonuje na naszym
terenie system prawidáowej gospodarki leĞnej, opartej na
potrzebach lasu i potrzebach czáowieka. WĞród goĞci, którzy przyjĊli zaproszenie na uroczystoĞü, znaleĨli siĊ m.in.:
ks. biskup kaliski Edward Janiak - duszpasterz leĞników
polskich, Tomasz Markiewicz - dyrektor RDLP w Poznaniu,
Henryk ZieliĔski - burmistrz Mikstatu, Lech Janicki - starosta ostrzeszowski, przedstawiciele wáadz samorządowych
i gminnych powiatów ostrzeszowskiego i wieruszowskiego,
przedstawiciele i koledzy z nadleĞnictwa poáudniowej Wiel-

Przedszkola (po myĞlniku liczba
wypoĪyczonych ksiąĪek): Marta
JabáoĔska - 106, Zuzanna Poáomska - 119, Karol Noculak - 70, Kinga
Noculak - 69, Franciszek Kotarba 64, Tomasz Grabowski - 64, Jan
Kinas - 56, Maja Wieczorek - 56.

Nagrodzeni zostali równieĪ uczestnicy dwóch konkursów o zasiĊgu powiatowym. Konkurs plastyczny pt. „àĄCZY
NAS RZEKA” (w związku z trwającym
Rokiem Rzeki Wisáy) przeznaczony
byá dla uczniów klas I-III szkóá podstawowych.

KONCERTOWO I Z HUMOREM

I miejsce: Daria àuszczek
(SP Kraszewice),
II miejsce: Olga SkrobaĔska (Gim.
w Kobylej Górze),
II miejsce: Weronika Berka (Gim. nr 1

Dyplomy i nagrody
ksiąĪkowe otrzymali:

Koáo nr 1 PZERiI wspólnie
ze Stowarzyszenie Emerytów
Policyjnych w Ostrzeszowie

Kobylogórski
K
Kob
byl
ylo
l gór
gó
ó ski
ski OĞrodek
OĞrod
OĞ
dekk Kultury
Kulltur
Kul
Kult
tury
tury
serdecznie zaprasza na
KONCERT

kopolski. Gospodarzem jubileuszu byá nadleĞniczy
NadleĞnictwa Przedborów, Wojciech Bąk, który
przypomniaá Ğwietne tradycje administracji leĞnej
na terenach obecnie podlegających NadleĞnictwu
Przedborów, poczynając od czasów KsiĊstwa
Warszawskiego, materialnie udokumentowanych
zapisami historycznymi i mapami.
Niezwykle miáym akcentem byá moment, kiedy
dyr. Tomasz Markiewicz ogáosiá, Īe na wniosek
nadleĞniczego NadleĞnictwa Przedborów, kapituáa
najwyĪszego odznaczenia leĞników przyznaáa
„Kordelas LeĞnika Polskiego”: Maágorzacie Grzesiek, Ryszardowi Suákowskiemu i Józefowi
Kulawinkowi.
Kolejnym punktem jubileuszu byáa ceremonia
posadzenia czterech cisów na „Skwerze LeĞnika”. Wybór gatunku nie byá przypadkowy - cis
to przecieĪ jedno z najbardziej dáugowiecznych
drzew w Polsce. Najstarszy, „Henrykowski” ma
ok. 1250 lat.
ZwieĔczeniem uroczystoĞci byá wystĊp zespoáu pieĞni taĔca „àany”, który dziaáa juĪ od 1974 r. przy
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Trzeba przyznaü,
Īe juĪ dawno przedborowskie dĊby pod swoimi rozáoĪystymi
konarami nie widziaáy tak piĊknego spektaklu. Zespóá zaprezentowaá skáadankĊ taĔców z prawie wszystkich regionów
naszego kraju. Byli Wielkopolanie, Kaszubi, górale ze Spisza,
Krakowiacy, Kurpie. Bogactwo aranĪacji i swoboda w taĔcu
urzekáy wszystkich widzów.
www.mikstat.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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W sobotĊ, 17 czerwca, odbyáa siĊ
XV Pielgrzymka Biegowa na Jasną
GórĊ, w której udziaá wziĊáo ponad 50
osób. Pielgrzymka wyruszyáa sprzed
koĞcioáa pw. ĝwiĊtej Jadwigi ĝląskiej
w Kobylej Górze. Zanim uczestnicy wybiegli na 150-kilometrową trasĊ, zrobili
rundĊ wokóá rynku.
Po przybyciu na miejsce pątnicy
wziĊli udziaá we mszy ĞwiĊtej przed obrazem Matki Boskiej CzĊstochowskiej.
Organizatorem pielgrzymki byá ks.
Mariusz Andrzejczak, wikariusz para¿i
w Kobylej Górze, a pomocy udzieliá wójt
gminy Kobyla Góra - Wiesáaw Berski oraz wiele osób prywatnych, którzy zapewnili transport, opiekĊ i wyĪywienie.

XV Pielgrzymka Biegowa na Jasną GórĊ

Portal Internetowy
gminy Kobyla Góra

POBIEGLI PRZEZ CHOJNIK

Gdy siĊ kocha góry, lubi przygodĊ i nie boi sportowych
wyzwaĔ, pokonanie 46 kilometrów jest radosnym, choü
trudnym przeĪyciem. Na tak odwaĪny, pierwszy w swym
Īyciu krok zdecydowaáa siĊ Maágorzata Haladyn, która

DIETA

wraz ze swym bratem àukaszem wystartowaáa w 5.
CHOJNIK MARATONIE, rozegranym w ramach
Karkonoskiego Festiwalu Biegowego.
Na linii startu w Sobieszowie stanĊáo ponad 400
uczestników, którzy mieli do pokonania dystans 46km
z sumą przewyĪszeĔ 2227m. Trzeba byáo zaliczyü
dwa podbiegi: pierwszy do schroniska Petrowa
Bouda (Czechy) i drugi na czerwonym szlaku pomiĊdzy Szrenicą a ĝnieĪką. Nie mogáo teĪ zabraknąü zamku Chojnik, bo w poprzednich edycjach tu
wáaĞnie koĔczyá siĊ bieg. Tym razem meta zostaáa
usytuowana pod Jelenią Górą. Po 30km przyszedá
kryzys - tak czĊsto bywa, lecz trudnoĞci udaáo siĊ
pokonaü i cel osiągnąü.
- Trzeba mieü czas, by zobaczyü krajobrazy mówi Maágosia. Wynik byá wiĊc dla niej drugorzĊdną
sprawą. Cieszy siĊ jednak, Īe uzyskując 6:59,44
godz. zajĊáa 204. miejsce (19. wĞród kobiet, a w
swojej kategorii byáa druga). àukasz, mimo bólu
Ğródstopia, zająá 84. miejsce z czasem 6:05,26
godz. Są plany na kolejne górskie przygody i rajdy
na orientacjĊ, bo jak siĊ raz pokocha górskie szlaki,
to trudno siĊ z nimi rozstaü.
W. Juszczak

CIEKAWOSTKI,
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Jogurt owocowy tylko z nazwy

Pijąc duĪo kawy, pij wiĊcej wody

Niewielki kubeczek jogurtu owocowego moĪe zawieraü nawet kilka áyĪeczek cukru. Dodatkowo ma
niewiele wspólnego z obecnoĞcią w nim ĞwieĪych
owoców. Kolorowy wsad to najczĊĞciej zlepek mocno
przetworzonego „przecieru” owocowego, wzbogaconego
dodatkowo o barwniki i sztuczne „podbijacze” smaku.
Jogurt owocowy najlepiej przygotowaü samodzielnie,
wkrawając do jogurtu naturalnego prawdziwe kawaáki
owoców.

Kofeina dziaáa moczopĊdnie. Stąd w okresie jej
stosowania niezbĊdne jest wáaĞciwe nawadnianie organizmu. Generalnie, jeĪeli czáowiek wypija dostateczną
iloĞü wody, spoĪycie kofeiny w iloĞci do 300 mg (ok.
3-4 ¿liĪanek kawy) nie prowadzi do stanu nadmiernego odwodnienia organizmu. Regularne picie kawy
zwiĊksza tolerancjĊ na kofeinĊ i przestaje ona dziaáaü
moczopĊdnie.

OstroĪnie ze spalaczami táuszczu
Dotyczy to szczególnie substancji o dziaáaniu termogennym. Ich przyjmowanie wiąĪe siĊ z pobudzeniem
pracy ukáadu nerwowego, co rzutuje na wzrost akcji
serca i podwyĪszenie ciĞnienia krwi. W przypadku
osób ze schorzeniami ukáadu sercowo-naczyniowego
nieodpowiednie stosowanie tego typu Ğrodków moĪe
wywoáaü niebezpieczne komplikacje zdrowotne. Substancje termogeniczne przeciwwskazane są takĪe dla
osób chorujących na depresjĊ oraz cierpiących na inne
zaburzenia ze strony ukáadu nerwowego. NaleĪy takĪe
pamiĊtaü, Īe substancje termogeniczne mogą wchodziü w niepoĪądane reakcje z niektórymi substancjami
farmakologicznymi.

Sylimaryna skutecznie wspomaga
wątrobĊ
Sylimaryna jest Àawonoidem roĞlinnym o silnych
wáaĞciwoĞciach antyoksydacyjnych. Jednym z najlepszych jej Ĩródeá są wyciągi z ostropestu plamistego.
Sylimaryna odpowiada w szczególnoĞci za proces
neutralizacji wolnych rodników w obrĊbie komórek
wątrobowych, chroni je przed dziaáaniem toksyn oraz
zapobiega rozwojowi zmian zapalnych. Suplementacja
wskazana jest w szczególnoĞci sportowcom praktykującym wysokokaloryczną dietĊ z duĪą zawartoĞcią biaáka
(dyscypliny siáowe, kulturystyka). Zalecana dobowa
dawka to ok. 200 mg.

OtyáoĞü zaburza prawidáowy oddech
Tkanka táuszczowa obciąĪa ĞcianĊ klatki piersiowej
i zwiĊksza pracĊ związaną z wykonaniem wdechu,
szczególnie w pozycji leĪącej. Z kolei nadmiar táuszczu
w obrĊbie brzucha wywiera nacisk na wątrobĊ i wypycha
ją ku górze, co dodatkowo pogarsza proces oddychania.
Problem czĊsto pojawia siĊ w okresie snu, co de¿niuje
siĊ mianem bezdechu nocnego. Typowym objawem tego
jest kilkusekundowe zawieszanie siĊ oddechu, gáoĞne
chrapanie, uczucie porannego zmĊczenia, sennoĞü
w ciągu dnia. Na tĊ przypadáoĞü szczególnie naraĪeni
są panowie, którzy czĊĞciej chorują na nadciĞnienie
páucne i niewydolnoĞü serca.

Jadając czĊĞciej, lepiej odĪywiasz
organizm
Osoby intensywnie trenujące powinny spoĪywaü
przynajmniej 5 posiáków w ciągu dnia, w odstĊpach nie
dáuĪszych niĪ 3 godziny. Posiáki spoĪywane czĊĞciej
i w mniejszych iloĞciach, w odróĪnieniu od posiáków
rzadszych i bardziej ob¿tych, sprzyjają lepszemu wykorzystaniu biaáek, wĊglowodanów, witamin i skáadników mineralnych. Stwarzają ponadto mniejsze ryzyko
niedoborów energetycznych.
Piotr KaĨmierczak - dietetyk kliniczny
Poradnia Dietetyczna w Ostrzeszowie,
ul. Kolejowa 6, przychodnia „Eskulap”

GOàĉBIE
LOTY (9)
Oddziaá SYCÓW-OSTRZESZÓW
(sekcja nr 3)
LOT nr 9: PEINE IV - 25.06.2017 r.
11 hodowców przystąpiáo do rywalizacji, wypuszczając do lotu 254
goáĊbie pocztowe, które po raz czwarty
w tym roku musiaáy pokonaü dystans
537km. NajwiĊcej powodów do radoĞci
miaá Wiesáaw Kempa, którego goáĊbie
uplasowaáy siĊ na miejscach: 1, 2, 3,
4, 8. Ponadto w czoáówce znalazáy siĊ
goáĊbie Andrzeja Dzierli (5, 7), Pawáa
Stolperta (6, 9) i Jacka Grabarka (10).

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

Zawodnicy „Sparty” Czajków
w Poznaniu
17 czerwca w Poznaniu odbyá siĊ
turniej pod nazwą „WALKA O REDUKCJĉ”. Towarzyszyáo mu hasáo: „KaĪda
forma ograniczenia picia prowadzi do
redukcji szkód z piciem związanych”.
GoĞciem specjalnym byá Peja, poznaĔski raper, który jest przeciwnikiem picia
alkoholu, uwaĪa, Īe sport odciąga ludzi,
szczególnie máodzieĪ, od picia.
Zawodnicy „SPARTY” CZAJKÓW
konfrontowali swoje umiejĊtnoĞci ze
sportowcami poznaĔskimi. Remigiusz
Golanowski skrzyĪowaá rĊkawice
z Oskarem Piotrowiczem w klubu „Kohorta” PoznaĔ, Remek wygraá na punkty
w bardzo dobrym stylu. Jego máodszy
brat - Kamil Golanowski - konkurowaá
z Maciejem Wagą z klubu „Czerwony

Smok” PoznaĔ, on równieĪ pokonaá
swojego przeciwnika. Natalia Skorupa i Kinga Galuba zaprezentowaáy
siĊ poznaĔskiej publicznoĞci w walce
pokazowej, gdyĪ nie miaáy zawodniczek w swoich kategoriach wagowych.
Przeciwnika nie miaá równieĪ Marcin
Wągrowski.
Turniej w Poznaniu pokazaá, Īe
sport, w tym przypadku konkretnie kickboxing, odciąga máodzieĪ od picia alkoholu. Wybierając aktywnoĞü ¿zyczną
i dąĪenie do doskonalenie siebie oraz
osiągania jak najlepszych wyników,
máodzi ludzie rezygnują z siĊgania po
kieliszek.
M.B.
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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.

5.07.2017

ODCHODZI KSIĄDZ KAZIMIERZ

Nasz Kazimierzu, w Twej
duszy wspomnienia,
TĊsknota z nadzieją siĊ splata.
Ty jesteĞ nam jak ojciec,
My mamy CiĊ za brata…
Tak Ğpiewali „Jubilaci”, Īegnając
ksiĊdza, a ázy same napáywaáy do oczu,
bo teĪ opuszczaá wspólnotĊ para¿alną
nie tylko wspaniaáy duszpasterz, ale
takĪe ojciec, brat i przyjaciel w jednej
osobie.
Niedziela, 25 czerwca, na pewno
pozostanie gáĊboko w sercach i zapisze siĊ w pamiĊci wiernych para¿i Ğw. Anny
w NiedĨwiedziu. Tego dnia
Īegnali oni swojego ukochanego proboszcza, ksiĊdza dziekana Kazimierza
BrdĊka, który po 51 latach
posáugi kapáaĔskiej, w tym
42 latach spĊdzonych
w budowanej od podstaw
parafii w NiedĨwiedziu,
przechodzi na emeryturĊ.
OdĞwiĊtnie udekorowany koĞcióá podkreĞlaá
podniosáy nastrój uroczystoĞci.
Na początku ks. Kazimierz przeczytaá dekret
biskupa kaliskiego o swoim przejĞciu na emeryturĊ
i poprosiá, by poĪegnanie
byáo radosne. ProĞba nie
do zrealizowania, bo choü
o odejĞciu ksiĊdza wiedziano przynajmniej od roku, to

wzruszenie wszystkim
odbieraáo gáos, a ázy
same cisnĊáy siĊ do
oczu. W krótkim kazaniu zatroskany o swoich
para¿an duszpasterz
przekazaá credo swej
kapáaĔskiej posáugi:
Nie bójcie siĊ przyjąü
Chrystusa, trwajcie przy
Nim i nie lĊkajcie siĊ…
Najbardziej wzruszający charakter
miaáa jednak ta nieo¿cjalna czĊĞü mszy, kiedy ksiĊdza proboszcza
poproszono o zajĊcie
miejsca w fotelu, a w
dáugiej kolejce ustawiáy
siĊ delegacje, chcące
poĪegnaü kapáana. To
wtedy wáaĞnie wypowiedziane zostaáy te peáne
wdziĊcznoĞci sáowa:
Niechaj twój przykáad jak sáoĔce
nam Ğwieci
I kaĪde twe sáowo niech
w duszach zostanie,
ĩeby nas wspieraü wĞród
Īycia zamieci.
Tego Īyczymy my - para¿anie.
- DziĊkujĊ za kaĪdą chwilĊ spĊdzoną z wami, wszystkie je gáĊboko
w sercu noszĊ i o nich pamiĊtam - mówiá
wzruszony ks. Kazimierz. - Zawsze

was kochaáem i bĊdĊ
kochaá dalej.
Zwróciá siĊ takĪe z proĞbą, by jego
nastĊpcĊ przyjąü tak
samo serdecznie,
z otwartym sercem.
Po báogosáawieĔstwie, jak sáowiaĔski
zwyczaj kaĪe, od stoáu eucharystycznego
wszyscy przeszli do
stoáów biesiadnych.
Tam moĪna byáo skosztowaü pysznych tortów
i innych smakoáyków,
porozmawiaü z ksiĊdzem Kazimierzem,
zrobiü pamiątkowe
zdjĊcie.
Choü wiemy, Īe
poĪegnania to nie dla
nas, Īe wkrótce znów
spotkamy siĊ, to jednak Īal…
W. Juszczak

Możesz nauczyć się od swoich dzieci o wiele więcej, aniżeli one nauczą się od ciebie. Poprzez ciebie poznają świat, który już
przeminął, ty w nich natomiast odkrywasz świat, który właśnie się rodzi. Friedrich Rückert

Jağ
ğ - synek paĕstwa Magdaleny i Bart
Bartosza
tosza Ciosków z áubnic,
to
áubnic
ur. 25.06.2017r., waga 3970g
Natan - synek paĕstwa Katarzyny i Dominika Chmielewskich
z Pawâowa, ur. 26.06.2017r., waga 2750g
Kacper - synek paĕstwa Joanny Roszak i Macieja Czarniaka
z Ostrzeszowa, ur. 26.06.2017r., waga 3090g

Piotruğ - syne
synek
ek paĕstwa Patrycji i Pawâa Fengierów z Wie
e
Wieruszowa,
eruszowa
e
ur. 26.06.2017r., waga 3360g
Marcel - synek paĕstwa Marzeny i Cezariusza Cegieâków z Bagatelki,
ur. 27.06.2017r., waga 4100g
Klemens - synek paĕstwa Moniki i Philippa Mickanów z Kamionki,
ur. 27.06.2017r., waga 4020g

Jakub - synek paĕstwa Hanny
n i Michaâa Roszczyków z Kurowa
Kurowa,
urowa
ur. 27.06.2017r., waga 3060g
Nikodem - synek paĕstwa Izabeli i Michaâa Koâodziejów z Siedlikowa,
ur. 28.06.2017r., waga 3500g
Jagoda - córeczka paĕstwa Malwiny Toporowskiej i Kamila Mieszaây
z Osieku, ur. 28.06.2017r., waga 3510g

