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Żadna mądrość, której możemy 
nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, 
co słowo i spojrzenie matki. 

(Wilhelm Raabe)

26 maja obchodzimy Dzień Matki. 
Z tej okazji redakcja 

„Naszych Stron Ostrzeszowskich” 
wszystkim Mamom życzy szczęścia i radości, 
zdrowia oraz zadowolenia ze swoich pociech. 

Drogie Mamy, 
niech w Waszych sercach zawsze gości wiosna. 

W tym Dniu pamiętajmy też o tych Mamach, 
których już nie ma z nami. 

ks. Julianem Kopińskim
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POŁOŻNA I GINEKOLOG OSZUKIWALI NFZ?
P r o k u r a t u r a  R e j o n o w a 

w Ostrzeszowie w styczniu 
bieżącego roku wszczęła śledztwo 
w sprawie położnej z powiatu 
ostrzeszowskiego. Kobieta w doku-
mentach przekazywanych do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia wykazywała 
świadczenia medyczne podlegające 
refundacji, których w rzeczywistości 
nie wykonywała. W związku ze spra-
wą przesłuchanych zostanie około 
500 osób. 

To jedyny taki przypadek na tere-
nie powiatu ostrzeszowskiego. Sprawa 
wyszła na jaw podczas kontroli, jakie 
w tym zakresie, już od 3 lat, prowa-
dzi Wielkopolski Oddział Wojewódzki 
NFZ. Pod lupę wzięto okres działalno-
ści położnej od 2013 do 2015 roku. Jak 
informuje Magdalena Rozumek-Wenc 
z biura prasowego Oddziału - ankiety 
wysłano do 114 pacjentek; odesłało 60 
pacjentek, z tego nie potwierdziło świad-
czeń 13 pacjentek. Wszystko wskazuje 
na to, iż pielęgniarka w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych poświadczała 

nieprawdę w dokumentach dla NFZ. - 
W ten sposób pani otrzymywała od NFZ 
nienależne jej środki - tłumaczy rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej 
w Ostrowie Wlkp. Agata Kobiela-Kur-
czaba. Rzekomo wykonane przez położ-
ną świadczenia obejmować miały  miały 
zakres  wizyt edukacji przedporodowej. 

Śledztwo, jakie wszczęła prokura-
tura w sprawie oskarżonej położnej, 
obejmuje okres od początku 2011 roku. 
Polegało będzie przede wszystkim na 
ustaleniu, w oparciu o dokumentację 
NFZ, ile usług kobieta wykazywała, 
a ile faktycznie wykonała. - Aktualnie 
trwają przesłuchania świadków, głównie 
kobiet, które � gurują w dokumentacji jako 
osoby, którym były świadczone usługi po-
łożnej. Do przesłuchania jest około 500 
osób. Śledztwo jest przedłużone do końca 
czerwca 2016 r., ale najprawdopodobniej, 
z uwagi na konieczność dokonania licznych 
przesłuchań, nie będzie zakończone w tym 
czasie - informuje A. Kobiela-Kurczaba. 

Jak się dowiedzieliśmy, podczas 
wcześniejszych kontroli prowadzonych 

przez Oddział NFZ na terenie całego 
województwa wielkopolskiego miały 
miejsce podobne przypadki. Wykrycie  
przez jednostkę organizacyjną nie-
prawidłowości skutkowało: żądaniem 
zwrotu środków od oskarżonych, za-
wiadomieniem organów ścigania, nało-
żeniem kary, a także wypowiedzeniem 
umów. Jak wynika z treści art. 271 Ko-
deksu karnego, czyn jakiego dopuściła 
się położna podlega karze pozbawiania 
wolności od 6 miesięcy do lat 8. O dal-
szym jej losie zadecydują wyniki prowa-
dzonego obecnie dochodzenia. 

W sprawę o podobnym charakterze 
zamieszany jest również jeden z ostrze-
szowskich ginekologów. Jak ustaliliśmy, 
lekarz również podejrzany jest o pobiera-
nie nienależnych pieniędzy od Narodo-
wego Funduszu Zdrowia za niewykona-
ne świadczenia. Prokuratura prowadzi 
postępowanie sprawdzające z jego dzia-
łalność z kilku ostatnich lat. 

KK

Trzy zastępy straży pożar-
nej gasiły pożar maszyny 

pracującej na jednym z tartaków 
w Kraszewicach. Straty po zdarze-
niu sięgają aż 60 tysięcy złotych. 
Przyczyną najprawdopodobniej 
była wada urządzenia. 

Ogień pojawił się w piątek - 20 

maja, około godziny 13 w silniku ła-
dowarki czołowej znajdującej się na 
zakładowym placu. Jak relacjonuje 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ostrzeszowie mł asp. Patryk Moś – 
pożar objął komorę silnika oraz kabinę 
operatora. Na szczęście kierowca urzą-

dzenia w porę zdążył opuścić pojazd. 
Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt 
ochrony dróg oddechowych natych-
miast podjęli próbę ugaszenia ognia. 
Ich działania na miejscu zdarzenia 
trwały ponad godzinę. W pożarze nie 
ucierpiała żadna osoba. 

KK

Maszyna stanęła w płomieniach
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„Z PRZYMRÓŻENIEM OKA”

Zdjęcia przedstawiają zastępcę komendanta powiatowego policji nadkom. Jerzego Kupaja i burmistrza Ostrzeszowa Mariusza Witka.

JAK ZOSTAŁEM KUŚNIERZEM

Każdy mąż porządny
tę ambicję ma
żeby kupić żonie
futro albo dwa.
Choćby się w tygodniu
raz jak świnia upił
wszystko mu wybaczy
byle futro kupił.
Więc nie będę gorszy.
Żona już przymierza…
A ja na to – Kupię
lecz koniecznie z jeża.
Futro z jeża też się
by prezentowało.
Dla obcych uczyni
niedostępnym ciało.
Lecz gdzie tu aż tyle
jeży upolować.
Póki co trzeba stare
futro zacerować.
Choć nieduże, wytarte,
ledwie krok zakryje
lecz co wieczór chętnie
zszywam aż nie zszyję.
W tej historii prawda
kryje się okrutna,
której treść najprościej
poda morał o futrach:
Jeśli to z natury
nie ozdobi żony
to co jej pomoże
choć drogie, kupione. 

Marek Paprocki

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM
Firma turystyczna P.H.U. „GRZEŚ” TORZENIEC

PRZEWOZY AUTOKAROWE & BIURO PODRÓŻY

Zapraszamy na wycieczki w MAJU
Mazury - Mrągowo hotel *** 19-23 maj

Bieszczady - Solina hotel *** Boże Ciało 26-29 maj
Nowa oferta wczasowa na 2016

Sarbinowo - Dźwirzyno - Niechorze

BO PODRÓŻ Z GRZESIEM CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz

Informacja i zapisy:
Grzegorz Janicki 601 581 165; Mirosława Janicka 609 502 825

Delegacja Drohobycza – 
ukraińskiego partnera po-

wiatu ostrzeszowskiego – 19 maja 
przybyła do Ostrzeszowa. Goście 
spotkali się z ostrzeszowskim sta-
rostą, a później wzięli udział w XX 
sesji Rady Powiatu.

Do Ostrzeszowa przybył wicemer 
Drohobycza Igor German wraz z ko-
mendantem straży pożarnej Roma-
nem Swiastynem i dyrektorem Profe-
sjonalnego Liceum Politechnicznego w 
Drohobyczu Wołodymirem Tkaczem.

Wicemer na sesji Rady Powiatu 
wygłosił przemówienie na temat 
sytuacji społeczno-gospodarczej w 
regionie Drohobycza i całym obwo-
dzie lwowskim. O współczesnej hi-
storii Ukrainy, o drodze Ukrainy do 
niepodległości oraz o działaniach na 
rzecz Ukrainy w Parlamencie Euro-
pejskim mówił z kolei poseł do PE 
Andrzej Grzyb.

Po sesji goście udali się do Zespołu 
Szkół nr 2 w Ostrzeszowie, z którym 
od lat współpracuje Profesjonalne 

Liceum Politechniczne w Drohoby-
czu. Program pobytu Ukraińców to 
również wizyta w Zakładzie Chemii 
Gospodarczej Pollena, w Komendzie 
Powiatowej Policji i Komendzie Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz zwie-
dzanie pobernardyńskiego zespołu 
klasztornego.

Wizyta miała potrwać trzy dni, 
jednak z powodu ważnych obowiąz-
ków służbowych goście opuścili 
Ostrzeszów 20 maja wieczorem.

RED na podst.
 www.powiatostrzeszowski.pl

Goście z Ukrainy
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Po kwietniowej sesji Rady 
Powiatu, na której po spra-

wozdaniu przedstawionym przez 
zastępcę dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy i tym, jak radny 
Hemmerling poruszył temat cięż-
kich warunków pracy, pojawiły 
się głosy mówiące o tym, że PUP 
należałoby zlikwidować.

Taką reakcję czytelników wywo-
łały słowa starosty, który zabierając 
wtedy głos, mówił m.in., że przy 
obecnej sytuacji demograficznej za-
silenie polskich firm zagraniczną siłą 
roboczą jest zwykłą koniecznością i 
jeśli będzie kiedyś tak, że starczy nam 
polskich rąk do pracy, to będzie naj-
lepsza sytuacja. 

Skoro brakuje polskich pracowni-
ków i zatrudnia się w powiecie około 
tysiąca obcokrajowców, o czym też 

mówiono na sesji, to po co nam Po-
wiatowy Urząd Pracy, zastanawiają 
się niektórzy nasi czytelnicy. Jak 
twierdzą, podstawowymi zadaniami 
realizowanymi przez PUP jest m.in. 
pośrednictwo pracy, poradnictwo za-
wodowe, pomoc w aktywnym poszu-
kiwaniu pracy, organizacja szkoleń 
itd. Skoro więc brakuje polskich rąk 
do pracy, to nie ma czego organizo-
wać i kogo szkolić, i nie potrzeba ini-
cjować i wspierać tworzenia klubów 
pracy oraz prowadzić podobnych 
działań na rzecz aktywizacji bezro-
botnych. PUP jest potrzebny tylko 
wtedy, gdy mamy za dużo rąk do pra-
cy, a słowa - jeśli będzie kiedyś tak, że 
starczy nam polskich rąk do pracy, to 
będzie najlepsza sytuacja - wyraźnie 
temu przeczą. Po co na lata 2014-
2020 projekt „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy w powiecie ostrzeszowskim 
(I)”, skoro brakuje rąk do pracy i mu-
simy posiłkować się zagraniczną siłą 
roboczą?

Drugim poruszonym przez czytel-
ników tematem była wypowiedź rad-
nego Stanisława Hemmerlinga, który 
powiedział: „Oferty pracy z reguły nie 
odzwierciedlają możliwości zatrud-
nienia w zawodach kształconych w 
naszym powiecie”. 

Odnosząc się do tych słów, czy-
telnicy przytaczają niektóre przed-
wyborcze obietnice dotyczące pod-
noszenia jakości kształcenia oraz 
działania na rzecz unowocześnienia 
systemu kształcenia zawodowego. 
Jak to więc jest, że nadal nie kształ-
cimy w zawodach, których lokalny 
rynek pracy potrzebuje? Co z tymi 

obietnicami i kiedy zostanią spełnio-
ne, skoro w 2015 r. zarejestrowało się 
3147 bezrobotnych, wśród których 
dominują osoby w wieku 25-34 lata. - 
Gdyby system kształcenia zawodowe-
go został dopasowany do lokalnych 
potrzeb, nie trzeba by było tworzyć 
projektu „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie 
ostrzeszowskim (I)”  i ponosić jego 
kosztów - twierdzi matka jednego z 
bezrobotnych. Gdyby młodzież w za-
wodzie, który zdobyła, mogła podej-
mować pracę, aktywizować by jej nie 
było trzeba. Ludzi dziwi również to, 
że radni po słowach Stanisława Hem-
merlinga przemilczeli poruszony 
przez niego temat trudnych warun-
ków pracy. Nikt ani jednym słowem  
nie obiecał, że tematem spróbuje się 
zająć, spowoduje kontrolę lub powia-

domi chociażby Państwową Inspekcję 
Pracy, aby sprawdziła, czy oskarżenia 
są słuszne, a jeśli tak, to aby złe prak-
tyki wyeliminować. Mimo przedwy-
borczych obietnic zapewniających 
służenie mieszkańcom, temat ten 
całkowicie przemilczano. Czy taką 
obojętność można nazwać byciem bli-
sko ludzkich spraw. Niektórzy obecni 
radni w czasie kampanii to właśnie 
obiecywali?

Na koniec pytanie pana Piotra. Jak 
to jest, że w roku 2015 zarejestro-
wało się 3147 osób bezrobotnych, a 
starosta mówi, że brakuje polskich 
rąk do pracy i firmy muszą zatrud-
niać cudzoziemców? Co robi, jak po-
średniczy i jak pomaga w aktywnym 
poszukiwaniu pracy PUP, skoro tylu 
bezrobotnych się rejestruje, a cudzo-
ziemcy cały czas pracują.

Jan Jangas 

Dyskusja przypominająca 
„burzę mózgów” - jak 

stwierdził starosta Lech Janicki 
– poprzedziła udzielenie Zarządo-
wi absolutorium za 2015 rok. „Za” 
było 11 radnych, 4 wstrzymało się 
od głosu. 

Sprawozdanie finansowe z wyko-
nania budżetu za 2015 rok przedsta-
wił starosta Lech Janicki. Zgodnie 
z nim dochody zostały wykonane w 
95,44% i wyniosły 62.038.888 zł, 
zaś wydatki zamknęły się kwotą 
61.747.452 zł, co stanowi 94,77% 
planu. Oznacza to, że uzyskano 
291.436 zł nadwyżki budżetowej, 
którą przeznaczono na spłatę kredy-
tów i pożyczek. Subwencje i dotacje 
celowe stanowiły 59,56% wszystkich 
dochodów. Z kolei dochody własne 
(m.in. wpływy z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych, prawnych, 
wpływy z usług, dochody z najmu) 
stanowiły stosunkowo niewielki 
udział w dochodach powiatu, bo tyl-
ko 36,05%.

Oceny tego budżetu jak zwykle 
dokonała Komisja Rewizyjna pod 
przewodnictwem radnego Roberta 
Pustkowskiego. Negatywnie ustosun-
kowała się do wydatków na oświatę, 
w szczególności dodatkowo przeka-
zanych pieniędzy w kwocie 525 tys. 
zł. – Subwencja oświatowa nie pokrywa 
w całości wydatków na zadania oświa-
towe w szkołach i placówkach oświa-
towych prowadzonych przez powiat 
ostrzeszowski. Środki własne, które 
można by przeznaczyć na inne potrze-
by powiatu, musiały zostać ostatecznie 
przekazane na oświatę – informował 
radny, zalecając, aby w przyszłych la-
tach dążyć do pełnego zbilansowania 
tych wydatków zgodnie z przekazaną 
subwencją. Innych uwag komisja nie 
wniosła, oceniając wykonanie budże-
tu pozytywnie. Tak samą ocenę wy-
dała Regionalna Izba Obrachunkowa 
i komisje stałe rady powiatu. Inaczej 
do sprawozdania ustosunkowała 
się opozycja. Kazimierz Obsadny, 

przewodniczący klubu „Razem dla 
powiatu” stwierdził, że zadaniem 
konstruktywnej opozycji jest wska-
zywanie lepszych rozwiązań na przy-
szłość. – Moim zadaniem jest przedsta-
wić i krytykę i pochwały – podkreślał 
na początku swojego wystąpienia, 
informując, że absolutorium to nie 
tylko ocena sprawozdania z wykona-
nia budżetu, ale także ocena działal-
ności starosty i zarządu, jego służb 
i podległych jednostek. – Zdaniem 
opozycyjnego klubu radnych „Razem 
dla powiatu” należy w realizacji budże-
tu na następne lata zwrócić szczególną 
uwagę na właściwe, zgodne ze sztuką 
budowlaną wykonywanie inwestycji 
drogowych poprzez m.in. konsultowanie 
założeń projektowych z mieszkańcami i 
radnymi, których to dotyczy – mówił, 
stwierdzając, że mogliby oni do tych 
projektów budowlanych coś wnieść. 
Ponadto przewodniczący wskazywał 
zobowiązanie inspektorów nadzoru 
do sprawowania właściwego nadzoru 
właścicielskiego w imieniu powiatu. 
– Otwierając inwestycję drogową, nale-
ży dokonać sprawdzających odwiertów 
nawierzchni dróg, celem sprawdzenia 
grubości asfaltu i podłoża, czy są one 
zgodne z projektem. Tego żeśmy do tej 
pory nie praktykowali – tu przypo-
mniał problemy wynikające z błędów 
popełnionych przy budowie chodnika 

w miejscowości Myje.
Jak mówił, klub z zadowoleniem 

przyjął likwidację Powiatowego Za-
rządu Dróg i inne zmiany organiza-
cyjne w powiecie, z których oszczęd-
ności wyniosły około 400 tys. zł 
rocznie. Stwierdził też, że może na-
leżałoby zlikwidować bazę w Grabo-
wie, ale o tym powinna zadecydować 
analiza ekonomiczna. – Każdą złotów-
kę powinno się oglądać z dwóch stron, 
bo to nie są pieniądze własne – za-
znaczał. Proponował, aby w placów-
kach oświatowych w dalszym ciągu 
urealniać budżety szkół, co pozwoli 
na racjonalne wydawanie środków 
finansowych. Ponowił też propozycję 
sprawdzenia dnia pracy pracowników 

Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie poprzez tzw. fotografię dnia, 
analogicznie jak przeprowadzono to 
w Starostwie Powiatowym. Ma to po-
zwolić na stwierdzenie, czy w insty-
tucji zatrudniona jest należyta liczba 
osób. Do jego propozycji przychylił 
się starosta Lech Janicki.

Na długiej liście uwag znalazł się 
również szpital. W tym miejscu rad-
ny przypomniał, że głównym wyzwa-
niem dla powiatu jest modernizacja i 
rozbudowa szpitala, które pochłoną 
od 8 do 10 mln zł. Przypomniał, że 
pomimo tego, że w przeszłości na 
modernizację oddziału położniczo-
ginekologicznego wydano kwotę 3,5 

mln zł, to i tak przynosi on straty w 
wysokości około 600 tys. zł rocznie. 
– Uważamy, że należy wprowadzić takie 
działania naprawcze, które spowodują, 
że szpital na działalności medycznej 
zbilansuje wydatki z przychodami – 
mówił. 

Pod uwagę wziął również felieton 
„Przy kufelku” (zamieszczony w nu-
merze 20. naszego tygodnika). Kie-
rując się uwagami w nim zawartymi 
stwierdził, że z głosem ludu trzeba 
się liczyć. Tym samym oznajmił, że 
klub zobowiązany jest przychylić się 
do sentencji „vox Populi, vox Dei”. – 
Żebyśmy się tutaj nie obrażali – zazna-
czał. – Jest takie powiedzenie, jak nas 
widzą, tak nas piszą. Z krytyki słusz-

nej czy też niesłusznej trzeba zawsze 
wyciągać wnioski – zakończył. Kiedy 
przyszło do głosowania nad udziele-
niem absolutorium dał temu wyraz 
wstrzymując się od głosu, tak jak i 
trzej inni radni tworzący opozycyjny 
klub (M. Gorzelanna, S. Hemmerling, 
J. Mucha).

Kolejny radny, który przedstawił 
długą listę zastrzeżeń, to Stanisław 
Hemmerling. Uznał on, że Komisja 
Rewizyjna powinna zauważyć nie-
ścisłości w wydawaniu publicznych 
pieniędzy na inwestycje czy poszcze-
gólne jednostki publiczne. Po raz 
kolejny zwrócił uwagę na rozliczanie 
delegacji. Stwierdził też, że dużo pie-
niędzy przeznaczonych na inwesty-
cje drogowe poszło w błoto, jak na 
Myjach. Jego zdaniem komisja się do 
tego nie odniosła, jak i do oddziału 
położniczego, którego koszt remon-
tu metra kwadratowego wyniósł 22 
tys. zł – „gdzie tu gospodarność?” – 
pytał. – Powinno być przedstawienie 
imienne, kto z tych pieniędzy korzy-
stał – mówił. – Można wydać 5 lub 10 
mln zł, trzeba tylko wiedzieć, na co się 
wydało, na to wszystko są dokumenty 
– odpowiadał radnemu starosta Lech 
Janicki, zachęcając jednocześnie do 
głębszego zapoznania się z tematyką 
samorządową. Z kolei R. Pustkowski, 
odnosząc się do zastrzeżeń radnego 
Hemmerlinga, tłumaczył mu, jakie 
zadania przypisane są Komisji Rewi-
zyjnej.

W dalszej części obrad o „bublach” 
drogowych mówiła też radna Maria 
Gorzelanna. Za taki uznała chodnik 
w Kuźnicy Bobrowskiej - „zalewany, 
bo nie ma odwodnienia, gdzie inspek-
tor nadzoru?” - pytała.

Po burzliwej dyskusji udzielono 
Zarządowi absolutorium za 2015 rok. 
– W imieniu Zarządu Powiatu dziękuję 
za wszystkie uwagi, za dyskusję, którą 
traktuję jak burzę mózgów, i za udzie-
lenie absolutorium Zarządowi za 2015 
rok. Dziękuję i pracujemy dalej – powie-
dział starostwa Lech Janicki tuż po 
głosowaniu.

(KIR)

Zlikwidować Powiatowy Urząd Pracy?

Zarząd z absolutorium
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Z KARTOTEKI 997W niedzielę (15 maja) wieczorem w Szklar-
ce Przygodzickiej policjanci do kontroli za-
trzymali kierującego samochodem marki 
volvo. Mężczyzna kierował po alkoholu. Za 
kierownicą siedział 48-letni mieszkaniec 
powiatu ostrowskiego, który prowadził po 
alkoholu. Przeprowadzone wobec niego 
badanie wykazało ponad promil alkoholu. 
Stróże prawa sprawcy uniemożliwi dalszą 
jazdę oraz zatrzymali uprawnienia do kie-
rowania.
Przeciwko  48-latkowi prowadzone jest po-
stępowanie przygotowawcze. Za kierowa-
nie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi 
kara nawet do dwóch lat więzienia. 

Policjanci z ostrzeszowskiej drogówki po 
raz kolejny zatrzymali prawo jazdy za prze-
kroczenie prędkości w obszarze zabudo-
wanym. W sobotnie popołudnie w Ostrze-
szowie przy ul. T. Kościuszki 47-letni 
mieszkaniec powiatu kępińskiego jechał z 
prędkością 121 km/h. Sprawca stracił 
uprawnienia do kierowania oraz został uka-
rany grzywną.

W sobotę, 21 maja około godziny 5.30 w 
Przedborowie doszło do kolizji drogowej. 
39-letnia obywatelka Ukrainy, zamieszkała 
na terenie gminy Mikstat, kierując samo-
chodem osobowym marki audi a4, nie ustą-
piła pierwszeństwa przejazdu i doprowa-
dziła do zderzenia z citroenem c5. 
Pokrzywdzona to również mieszkanka gmi-
ny Mikstat, która nie posiadała przy sobie 
prawa jazdy. Policjanci ukarali ją karą 
grzywny, a sprawczyni kolizji zatrzymali 
dokument uprawniający do kierowania. Po-
nadto przeciwko obywatelce Ukrainy zosta-
nie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Ostrzeszowie. 

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszo-
wie w miejscowości Przytocznica w gm. 
Doruchów zatrzymali uprawnienia do kiero-
wania dwóm kierowcom, którzy w obszarze 
zabudowanym jechali z prędkością powy-
żej 100 km/h. 
W poniedziałek – 16 maja w godzinach po-
południowych policjanci zatrzymali do kon-
troli audi A4, którym kierowała 35-letnia 
mieszkanka Jeleniej Góry. Kobieta w ob-
szarze zabudowanym jechała z prędkością 
102 k/h. Stróże prawa sprawczyni zatrzy-
mali prawo jazdy oraz ukarali ją mandatem 
karnym.
Kilka minut później w tym samym miejscu 
policjanci zatrzymali pojazd marki jeep. Sa-
mochodem kierował 61-letni mieszkaniec 
Wrocławia, który także przekroczył dozwo-
loną prędkość. 
Mężczyzna w obszarze zabudowanym je-
chał z prędkością 104 km/h. Mundurowi 
sprawcy wykroczenia również zatrzymali 
uprawnienia do kierowania oraz ukarali go 
mandatem karnym. 

81-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, kierując 
samochodem osobowym marki ford focus, 
doprowadził do kolizji. Mężczyzna we wto-
rek - 17 maja przy ul. Powstańców Wlkp. w 
Ostrzeszowie nie zachował bezpiecznej 
odległości od poprzedzającego go pojazdu 
i uderzył w tył samochodu marki renault 
megane, którym kierował 41-letni mieszka-
niec powiatu ostrowskiego. Uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi. Sprawca został ukarany 
mandatem karnym.

Tuż po godzinie 15 w piątek - 20 maja w 
Niedźwiedziu policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w 
Ostrzeszowie zatrzymali do kontroli drogo-
wej 49-letniego mieszkańca gminy Ostrze-
szów. Mężczyzna kierował pojazdem marki 
volkswagen golf i jak się okazało, był nie-
trzeźwy. Przeprowadzone wobec niego 
badanie wykazało ponad 2 promile alkoho-
lu w wydychanym powietrzu. Policjanci 
uniemożliwili sprawcy dalszą jazdę. Obec-
nie prowadzone jest postępowanie przygo-
towawcze. Kierowanie pojazdem w stanie 
nietrzeźwości zagrożone jest karą do 
dwóch lat więzienia. 

Nietrzeźwy zatrzymany w Szklarce 
Przygodzickiej (15.05.2016 r.)

Stracił prawo jazdy
 (21.05.2016 r.)

Nie ustąpiła pierwszeństwa
 przejazdu (21.05.2016 r.)Stracili prawa jazdy

 (16.05.2016 r.)

Brak ostrożności 
(17.05.2016 r.)

Kierowca z 2 promilami 
(20.05.2016 r.)

OPRACOWAŁA 
(KK)

NA PODSTAWIE 
KPP OSTRZESZÓW

Totalnym brakiem rozwagi i 
wyobraźni wykazał się 

mężczyzną, który uderzył butelką 
w głowę mieszkańca Kalisza. 
Sprawca jeszcze tego samego dnia 
usłyszał zarzuty.

Do zdarzenia doszło w godzinach 
nocnych ze środy na czwartek (18/19 
maja) pod jednym z ostrzeszowskich 
lokali gastronomicznych, gdzie 28-la-
tek (mieszkaniec gminy Ostrzeszów) 
wywołał awanturę. Mężczyzna był na 

tyle agresywny, że nie zważając na 
skutki swojego czynu ugodził butel-
ką w głowę 42-letniego mieszkańca 
Kalisza. Następnie agresor wybił tyl-
ną szybę w zaparkowanym nieopodal 
samochodzie citroen berlingo.

Pokrzywdzony kaliszanin z ra-
nami głowy natychmiast trafił do 
szpitala, a sprawca uciekł z miejsca 
zdarzenia jeszcze przed przyjazdem 
policji.

Funkcjonariuszom z Wydziału 

Dochodzeniowo – Śledczego Komen-
dy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie 
udało się zatrzymać podejrzanego w 
czwartek, 19 maja. O dalszym jego 
losie zadecyduje Sąd Rejonowy w 
Ostrzeszowie. Wiadomo, że mężczy-
zna odpowie za umyślne uszkodzenie 
cudzego mienia, a także uszkodzenie 
ciała. Straty w zdefektowanym przez 
sprawcę pojeździe oszacowano na 
kwotę 600 złotych. 

KK

Blisko trzy promile alkoholu 
w wydychanym powietrzu 

miał 23-letni mężczyzna z gm. 
Grabów nad Prosną, który nie za-
trzymał się do kontroli drogowej. 

Do zdarzenia doszło 17 maja tuż 
przed godz. 10. Policjanci kierowcę 

hondy accord chcieli skontrolować 
przy ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie. 
Kiedy ten nie zatrzymał się, podjęli 
za nim pościg. Uciekiniera zatrzyma-
no przy ul. Warszawskiej. Wtedy sta-
ło się jasne, dlaczego zwiewał przed 

policją. Mężczyzna był pijany.
Sprawcy stróże prawa uniemożli-

wili dalszą jazdę. 23-latek odpowie 
teraz za kierowanie pojazdem w sta-
nie nietrzeźwości oraz za niezatrzy-
manie się do kontroli drogowej. 

(KIR)

Policjanci z Wydziału Docho-
dzeniowo - Śledczego Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrzeszowie 
prowadzą dochodzenie w sprawie 
włamania do domku letniskowego 
w Bierzowie (gmina Kobyla Góra). 
Sprawcy ukradli sprzęt elektronicz-
ny oraz kolekcjonerskie płyty winy-
lowe. Pokrzywdzony wycenił starty 
na kwotę blisko 5000 złotych.

29 kwietnia br. policjanci przyję-
li zgłoszenie o włamaniu do domku 
letniskowego w Bierzowie. Z ustaleń 
wynikało, że złodzieje wybili szybę 
w oknie tarasowym i weszli do środ-
ka domku. Z pomieszczenia ukradli 
telewizory, odtwarzacz DVD, kolek-
cjonerskie płyty winylowe oraz bu-
telki z alkoholem. Właściciel mienia 
wycenił starty na kwotę blisko 5000 

złotych. – W wyniku podjętych czyn-
ności służbowych, jeszcze w tym sa-
mym dniu mundurowi zatrzymali do 
dyspozycji Prokuratora Rejonowego 
w Ostrzeszowie dwóch 20-letnich 
mężczyzn - obaj są mieszkańcami 
gminy Kobyla Góra, podejrzewanych 
o to przestępstwo – informuje pod-
kom. Ewa Jakubowska z ostrzeszow-
skiej policji.

Śledczy sprawcom przedstawili 
już zarzuty kradzieży z włamaniem, 
za które grozi kara nawet do 10 lat 
więzienia.

W przedmiotowej sprawie trwają 
dalsze czynności służbowe. Policjan-
ci pracują nad odzyskaniem skra-
dzionego mienia.

(KIR)

W miniony weekend na dro-
gach powiatu kępińskie-

go zatrzymano dwóch nietrzeź-
wych kierowców. Jednym z nich 
był 36-letni mieszkaniec Ostrze-
szowa.

Mężczyzna, kierując pojazdem 
marki opel, został zatrzymany przez 
policjantów do kontroli drogowej 
w sobotę, 20 maja w godzinach po-
południowych przy ul. Poznańskiej 
w Kępnie. Przeprowadzone wobec 

niego badanie wykazało 2,2 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Ponadto wyszło na jaw, iż ostrzeszo-
wianin nie posiadał przy sobie dowo-
du rejestracyjnego pojazdu, polisy 
OC ani nawet prawa jazdy.

Mężczyzna odpowie za kierowa-
nie w stanie nietrzeźwości, za co gro-
zi mu kara pozbawienia wolności, a 
także wysoka grzywna. 

KK

Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-

towej Policji w Ostrzeszowie prze-
prowadzili wzmożone działania 
ukierunkowane na ujawnienie pi-
ratów drogowych. Podczas działań 
skontrolowali kilkadziesiąt pojaz-
dów. Nie obyło się bez mandatów.

Akcję przeprowadzono w niedzielę 
– 15 maja. Policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Po-
licji w Ostrzeszowie szczególną uwagę 
zwracali na dostosowania odpowied-
niej prędkości. 

Mundurowi skontrolowali łącznie 
42 pojazdy, ujawnili 27 przekroczeń 

prędkości oraz ujawnili 3 przypadki 
niekorzystania z pasów bezpieczeń-
stwa. Ujawnieni sprawcy wykroczeń 
zostali ukarani mandatami karnymi, 
w sumie wystawiono ich 26.

Ponadto stróże prawa zatrzymali 
prawo jazdy 38-letniemu mieszkańco-
wi powiatu wieruszowskiego, który w 
obszarze zabudowanym jechał z pręd-
kością 112 km/h.

Jak zapowiadają mundurowi, aby 
poprawić stan bezpieczeństwa na dro-
gach powiatu ostrzeszowskiego, tego 
typu działania będą przeprowadzane 
cyklicznie.

(KIR)

Lekkomyślność mogła poskutkować tragedią

Pościg za pijanym

Włamanie do domku
 letniskowego

Nietrzeźwy ostrzeszowianin 
zatrzymany w Kępnie

Eliminowali piratów drogowych

CZY WIESZ, ŻE...

• Do wielu wypadków drogowych dochodzi z powodu zmęczenia kierują-
cych. Pamiętajmy, że kierowca, którego czeka daleka podróż, powinien być 
wypoczęty. Zmęczenie, brak koncentracji, rozkojarzenie i spóźniony refleks 
mogą okazać się przyczyna tragedii.

• Pamiętaj o odblaskach! Myślenie: „skoro my widzimy samochód – on 
widzi nas” jest błędne i może mieć fatalne konsekwencje. Odblaski w realny 
sposób przekładają się na bezpieczeństwo idących poboczem: kierowcy wi-
dzą pieszego z migoczącymi elementami nawet z odległości 150 m i dzięki 
temu mają czas na reakcję.

• Jeśli planujemy dłuższy wyjazd, pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszka-
nia przed wizytą nieproszonych gości. Złodzieje i rabusie mogą sprawdzać, 
czy ktoś jest w domu, czy może nasze mieszkanie pozostało bez opieki. Nie 
zapomnijmy poprosić o pomoc rodziny lub zaufanych sąsiadów.

• Aby nie paść ofiarą kieszonkowca wystarczy przestrzegać kilku pod-
stawowych zasad: nosić przy sobie tylko potrzebną ilość gotówki, portfela 
nie chować do tylnej kieszeni spodni, a torbę zawsze trzymać przed sobą i 
pilnować by była zapięta.

• Zanim zaciągniesz pożyczkę powinieneś: sprawdzić wiarygodność fir-
my, policzyć całkowity koszt pożyczki i dokładnie przeczytać umowę. Nie 
podpisuj, jeśli nie rozumiesz!

źródło: www.zyjbezpiecznie.policja.pl
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MIEJSCE 
NA 

TWOJĄ 
REKLAMĘ

Tradycją się stało, że kiedy 
nadchodzi maj policjanci z 

regionu rywalizują o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ostrze-
szów w piłce nożnej. Tym razem 
rozgrywki odbyły się w sobotę – 21 
maja. Udział w nich wzięło sześć 
drużyn reprezentowanych przez 
ościenne jednostki policji. Wygra-
ła ekipa z Kępna.

III Turniej Piłki Nożnej Komend 
Powiatowych Policji o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów 
rozpoczął się równo o godz. 9. Roz-
grywki, jak co roku, zorganizowano 
na Orliku przy Gimnazjum nr 1 oraz 
Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrze-
szowie. Udział w nich wzięło sześć 
drużyn reprezentowanych przez: 
Komendę Miejską Policji w Kaliszu, 
Komendę Powiatową Policji w Ostro-
wie Wielkopolskim, Komendę Powia-
tową Policji w Krotoszynie, Komendę 
Powiatową Policji w Kępnie oraz Ko-

mendę Powiatową Policji w Oleśnicy. 
Rywalizację sportową rozpoczął 

zastępca komendanta powiatowe-
go policji w Ostrzeszowie nadkom. 
Jerzy Kupaj wraz z burmistrzem 
Ostrzeszowa Mariuszem Witkiem. 
Panowie już w pierwszych słowach 
dziękowali drużynom za uczestnic-
two w grze.

Po rozlosowaniu przeciwników 

zespoły rozpoczęły grę. Czas jedne-
go meczu obejmował dwa razy po 
12 minut. Wszystkie drużyny zacię-
cie walczyły o najwyższe miejsca na 
podium. Zawodnikom oraz kibicom 
towarzyszyło dużo emocji. Ostatecz-
nie, rywalizujące ze sobą jednostki, 
uplasowały się na miejscach:

I miejsce – Komenda Powiatowa 
Policji w Kępnie

II miejsce – Komenda Powiatowa 
Policji w Ostrowie Wielkopolskim

III miejsce – Komenda Powia-
towa Policji w Ostrzeszowie

IV miejsce – Komenda Miejska Po-
licji w Krotoszynie

V miejsce – Komenda Miejska Po-
licji w Kaliszu

VI miejsce – Komenda Powiatowa 
Policji w Oleśnicy

Po godzinie 15 nastąpiło uroczy-
ste zakończenie Turnieju Piłki Noż-
nej Komend Powiatowych Policji o 
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostrzeszów. Burmistrz Mariusz Wi-
tek w towarzystwie  przewodniczące-
go Rady Miejskiej Edwarda Skrzypka 
oraz wiceszefa ostrzeszowskiej poli-
cji Jerzego Kupaja wręczyli uczest-
nikom piłkarskich zmagań puchary, 
dyplomy oraz nagrody.

Oddzielnymi statuetkami uhono-
rowano również trzech zawodników, 
tj. najlepszego bramkarza, którym 
został Andrzej Sułkowski z Kępna; 
najlepszego zawodnika – tym okazał 
się funkcjonariusz reprezentujący 
policję w Krotoszynie; oraz najlep-
szego strzelca w grze – ten tytuł 
przypadł Mateuszowi Kozłowskie-
mu, policjantowi z Ostrzeszowa. 

Podziękowania z rąk organizato-
rów tra� ły także do osób, które po-
mogły w przygotowaniu tej sporto-
wej imprezy.

(KIR)

Do pożaru plastikowego ko-
sza ze śmieciami doszło na 

terenie cmentarza para� i rzym-
sko – katolickiej w Kotłowie. 

Zgłoszenie o zdarzeniu do straży 
pożarnej wpłynęło 20 maja około 
godziny 14. Na miejsce zadyspo-
nowana została 1 jednostka. Na 
szczęście pożar nie rozprzestrzenił 

się na pozostałe części cmentarza. 
Przyczyną najprawdopodobniej było 
zaprószenie ognia przez osoby dotąd 
nieustalone. 

Starty, jakie poniesiono, to koszt 
kosza - oszacowany na około 500 
złotych.

KK

Powiat ostrzeszowski prze-
każe 10 tysięcy złotych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Policji z przeznaczeniem na do� -
nansowanie zakupu samochodu 
oznakowanego dla Komendy Po-
wiatowej Policji w Ostrzeszowie. 

Decyzję tę podjęła Rada Powiatu 
w Ostrzeszowie na XX sesji. Radni 
uznali, że wsparcie zakupu pojazdu 
dla funkcjonariuszy KPP przyczyni 

się do zwiększenia bezpieczeństwa 
publicznego mieszkańców powiatu 
ostrzeszowskiego i ułatwi pracę po-
licjantów.

Uchwałę podjęto trzynastoma 
głosami „za”, przy jednym głosie 
„przeciw” i jednym „wstrzymują-
cym”.

www.powiatostrzeszowski.pl

III Turniej Piłki Nożnej Komend 
Powiatowych Policji

Palił się kontener
ze śmieciami

Powiat wesprze policję

W poniedziałek – 23 maja o godz. 
13 doszło do kolizji drogowej w Ro-
jowie. 35-letnia kobieta, mieszkanka 
Ostrzeszowa, jadąca � atem punto, 
podczas włączania się do ruchu nie 
ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i 
uderzyła w seata ibiza, za kierowni-
cą którego siedział 22-letni mężczy-

zna z gm. Kobyla Góra. Uczestnicy 
zdarzenia byli trzeźwi. Kobiecie po-
licjanci zatrzymali prawo jazdy. Do 
Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie 
zostanie skierowany wniosek o uka-
ranie. 

(KIR)

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Ostrzeszo-

wie uczestniczyli w otwarciu 
przedszkolnego sezonu rowero-
wego.

W miasteczku ruchu drogowego 
o nazwie „Słoneczny Zakątek”, znaj-
dującego się przy Przedszkolu nr 5 
w Ostrzeszowie, w miniony wtorek - 
17 maja  odbyło się o� cjalne otwarcie 
sezonu rowerowego. Przy tej okazji 
przedszkolaki otrzymały również 
kartę rowerową uprawniającą  je do 
poruszania się w słonecznym mia-
steczku. 

Jak co roku, w otwarciu „sło-
necznego zakątka” uczestniczyli 
również policjanci z Komendy Po-
wiatowej Policji w Ostrzeszowie. 
Mundurowi przedszkolny sezon 
rowerowy rozpoczęli krótką poga-
danką o zasadach bezpiecznego po-
ruszania się po drodze. Rozmawiali 
także z dziećmi na temat znaczenia 
poszczególnych znaków drogowych.                                                                                
Na zakończenie spotkania policjanci 
wręczyli maluchom elementy odbla-
skowe oraz kolorowe linijki z nume-
rami alarmowymi.

KK

W niedzielę, 22 maja w miejsco-
wości Marydół doszło do pożaru po-
szycia leśnego. Ogień pojawił się tuż 
przed godziną 16 w wyniku zwarcia 
linii energetycznej biegnącej bez-
pośrednio nad miejscem zdarzenia. 
Zanim jednak pojawiły się odpowied-
nie służby, mieszkańcy miejscowości 
przy pomocy węża ogrodowego pod-
jęli próbę samodzielnego ugaszenia 

ognia. Co prawda, powierzchnia jaką 
zajmował, była niewielka (30 m2), 
ale mimo to nie obyło się bez inter-
wencji straży pożarnej. Po zakończe-
niu blisko godzinnej akcji gaśniczej 
ratownicy niezwłocznie poinformo-
wali o zaistniałym fakcie pogotowie 
energetyczne. 

KK

Uderzyła w seata

„Słoneczny zakątek” 
w Przedszkolu nr 5 już otwarty

Zwarcie linii energetycznej 
przyczyną pożaru
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O pracy Parlamentu Euro-
pejskiego, zasadach dzia-

łania instytucji unijnych, ale tak-
że sprawy lokalne i bieżące 
wydarzenia w Polsce i w Europie - 
to główne tematy, które zdomino-
wały spotkanie z europoseł Kry-
styną Łybacką. Była minister 
gościła w Zespole Szkół nr 1 w 
Ostrzeszowie w czwartek – 19 
maja.

Spotkanie rozpoczął dyrektor 
placówki, Jerzy Kowalski. Już na 
wstępie zaznaczał, że europosłance 
towarzyszy dyrektor jej poznańskie-
go biura, Ryszard Zaczyński - pra-
wnuk Wincentego Zaczyńskiego, 
Powstańca Wielkopolskiego z Toka-
rzewa w gminie Doruchów. Mając to 
na uwadze oraz fakt, że szkoła nosi 
im. Powstańców Wlkp., przekazał dy-
rektorowi dokumenty związane z po-
wstaniem i działalnością jego dziad-
ka. Znajdą się one w Izbie Pamięci.

Zanim przystąpiono do dyskusji, 
Krystyna Łybacka przypomniała, 
że to właśnie dzięki jej decyzjom za 
czasów kiedy pełniła funkcję Mini-
ster Edukacji Narodowej powzięto 
decyzję, że technika nie zostaną wy-
kreślone z listy szkół w polskim sys-
temie oświaty. – Gratuluję państwu 
wyboru świetnego zespołu szkół, jak i 
wyboru zawodu, ponieważ w każdym 
wykonywanym zawodzie liczy się pasja 
– mówiła. 

W dalszej kolejności europosłan-
ka opowiedziała o pracy Parlamentu 

Europejskiego i zasadach działania 
instytucji unijnych. W swym wy-
stąpieniu poruszyła m.in. kwestie 
uchodźców. – Rozmiary problemu 
uchodźców rzeczywiście zaskoczyły 
parlamentarzystów, ale nie możemy być 
obojętni na to wydarzenie, lecz musimy 
zważać na zagrożenie bezpośrednie i 

socjalne – przyznała. – UE podejmuje 
szereg działań, takie jak np. porozu-
mienie z Turcją. W ramach tej umowy 
Polska ma przyjąć 900 uchodźców, 
natomiast w ramach wcześniejszych 
porozumień Polska miała przyjąć 7 tys. 
uchodźców – przypominała. – Nasze 
państwo ma jedną charakterystyczną 
cechę, my od kilku miesięcy mówimy 
w Polsce o uchodźcach bez uchodźców. 
Dlatego, że marzeniem uchodźców nie 
jest Polska, tylko Wielka Brytania, 
Niemcy czy Szwecja. Dlatego, nawet 
jeśli zostaną skierowani do Polski, mogą 
zaprotestować. 

Następnie nawiązała do progra-
mu Erasmus, za którego działanie 
jest odpowiedzialna. W tym miejscu 
zapytała ostrzeszowskich uczniów, 
kto z nich uczestniczył w wymianie 
uczniowskiej i jak to wspominają. Py-
tania te były wstępem do kolejnych, 
tyle że te zadawali już uczniowie. 
Choć z początku nieśmiało, to jednak 
z każdą minutą szło im to coraz le-
piej. Najpierw zapytano europosłan-
kę, co sądzi o aferze podsłuchowej z 
warszawskich restauracji. To zacho-
wanie – zarówno podsłuchujących, 
jak i podsłuchiwanych - uznała za 
naganne. 

Ponadto padło też pytania o na-
uczanie religii w szkołach. – Każdy 
kto mówi, że można wyprowadzić re-
ligię ze szkół, kłamie. Od momentu 
wejścia Konkordatu nie ma możliwości 
wyprowadzenia religii ze szkół. Ucznio-
wie powinni mieć wybór uczęszczania 
na religię bądź etykę – informowała. 

Było też o tym, jak zostać polity-
kiem, ale także o sprawach europej-
skich, jak np. zachowanie Wielkiej 
Brytanii i co w sytuacji, kiedy wystą-
pi ona z Unii Europejskiej. Tematyka 
pytań była różnorodna. Uczniowie 
niejednokrotnie zaskakiwali swoją 
wiedzą. Mówili o kwestiach związa-
nych z nadużyciami w obrocie drew-
nem, polityką energetyczną, progra-
mie 500+, ale także dyskusyjnymi 
zachowaniami Zbigniewa Stonogi.

– Bądźcie z urodzenia ostrzeszowia-
nami, z serca Polakami, ale sukcesami 
bądźcie obywatelami Europy – tymi 
słowami Krystyna Łybacka zakoń-
czyła spotkanie w Zespole Szkół nr 1.

Kolejnym punktem jej wizyty było 
spotkanie z wójtami i burmistrzami 
powiatu ostrzeszowskiego w Staro-
stwie Powiatowym w Ostrzeszowie. 
Gospodarzem spotkania był starosta 
Lech Janicki.

(KIR)

Europoseł Łybacka w ZS nr 1

PABLO 
Prężnie rozwijająca się firmą w branży budowlanej, 

specjalizująca się w kompleksowej realizacji inwestycji 
poszukuje kandydata na stanowisko:

kierownik budowy/majster
Miejsce pracy: powiat wieruszowski, ostrzeszowski, 

                       kępiński, oleśnicki  
Opis stanowiska: 
- nadzór, kontrola jakości i terminowości 
   realizacji inwestycji, 
- przygotowanie i prowadzenie budowy, 
- organizacja pracy podległych pracowników
  i podwykonawców. 
Wymagania: 
- wykształcenie wyższe lub średnie
- doświadczenie 3 lata
- prawo jazdy kat. B
- znajomość procesu prac budowlanych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny.
K O M P L E K S O W E  B U D O W N I C T W O

P.P.H.U. „PABLO” s. c. 
98-400 Wieruszów, Teklinów 148

tel. 606 814 943, 608 063 148

Znany regionalista, autor 
„Zeszytów Ostrzeszow-

skich” otrzyma honorowy tytuł 
„Za Zasługi dla Powiatu Ostrze-
szowskiego”. O przyznaniu wy-
różnienia radni zdecydowali jed-
nogłośnie na XX sesji Rady 
Powiatu, jaka odbyła się w piątek 
– 20 maja.

Władysław Graf od 1930 roku jest 
członkiem ZHP w Ostrzeszowie. W 
czasie II wojny światowej jako har-
cerz – ochotnik brał udział w walkach 
1939 roku w ramach Ostrzeszowskie-
go Batalionu Narodowego i przeszedł 
szlak bojowy Ostrzeszów – Warsza-
wa – Kowel – Brześć n. Bugiem. Po 
powrocie do rodzinnego miasta pod 
pseudonimem Stanisław działał w 
konspiracji w ramach Armii Krajo-
wej. Zajmował się głównie tajnym 
fotografowaniem, pomocą jeńcom 
wojennym  osadzonym w oflagu XXI 
C w Ostrzeszowie oraz sabotażem 
gospodarczym. Od czerwca 1944 r. 
do stycznia 1945 przebywał w obozie 
pracy przymusowej w Osjakowie. Po 
wojnie pracował zawodowo w spół-
dzielczości odzieżowej i inwalidzkiej. 
W latach 1986 – 1987 pełnił funkcję 
komendanta hufca; dzisiaj jest prze-
wodniczącym komisji historycznej. 
Jest również członkiem Zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrze-
szowskiej oraz członkiem władz 
Związku Kombatantów RP oraz 
Byłych Więźniów Politycznych. Jest 
niestrudzonym popularyzatorem 

historii harcerstwa i regionu. Orga-
nizuje i uczestniczy w spotkaniach 
z młodzieżą, na których rozmawia 
o przeszłości ziemi ostrzeszowskiej, 
wspiera przedsięwzięcia związane 
z tradycją i historią regionu. Mimo 
choroby oczu opracował i wydał 8 po-
zycji książkowych opisujących dzieje 
ostrzeszowskich instytucji, organi-
zacji i wydarzeń, m.in. ostrzeszow-
skiego szpitala, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Ostrzeszowskiej, organizacje 
kombatanckie, Powstanie Wielko-
polskie, ostrzeszowian w II wojnie 
światowej, początki harcerstwa. Od 
1992 roku wydaje „Zeszyty Ostrze-
szowskie”, w których porządkuje 
wiedzę o przeszłości miasta i regio-
nu (do dzisiaj ukazało się ich 108!). 
Publikuje w prasie lokalnej artykuły 
przypominające wydarzenia z prze-
szłości. W Muzeum Regionalnym 
im. Władysława Golusa prezentował 
wystawy poświęcone historii harcer-
stwa, Powstaniu Wielkopolskiemu, 
wojnie obronne 1939 roku.

   Władysław Graf został wielo-
krotnie odznaczany, między innymi 
Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski i 
Złotym Krzyżem Zasługi.

    Wręczenie tytułu panu Wła-
dysławowi Grafowi odbędzie się na 
nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu – 
16 czerwca.

www.powiatostrzeszowski.pl

Władysław Graf 
– zasłużony dla powiatu

Sprostowanie
W poprzednim numerze naszego tygodnika w artykule pt. „Uczniowie z 

Mikstatu i Siedlikowa najlepsi” wkradł się błąd. Omyłkowo zamieściliśmy in-
formację, iż Gimnazjum w Kraszewicach w finale Powiatowego Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego zajęło 3. miejsce. W rzeczywistości placówka 
uplasowała się na pozycji 2.

Za błąd przepraszamy.
redakcja
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Absolutoryjna, XX sesja Rady Powia-
tu o której piszemy na str. 2, i która 

trwała długo, bo ponad 6 godzin, kończyła 
się cierpko. Mieszkaniec wioski Kaliszko-
wice Ołobockie cierpliwie czekał tyle go-
dzin, aby wreszcie w punkcie „wolne głosy 
i wnioski” przedstawić to, co jest poważ-
nym, ekologicznym problemem w tej wio-
sce.

 Przez ćwierć wieku, najczęściej w weeken-
dy, czyli wtedy, gdy instytucje kontrolujące nie 
pracują, do śródpolnego rowu, którym płyną 
wody gruntowe, wpuszczane są różnego ro-
dzaju nieczystości. Do przybycia na sesję i po-
ruszenie tego tematu skłoniło go m.in. to, co 
wydarzyło się na poprzedniej, XIX sesji. Wtedy 
właśnie Rada Powiatu wyróżniła jego sąsiadów, 
wyrażając m.in. dumę z pełnej poświęcenia pra-
cy tych ludzi, gdyż według wyróżniających, pra-
ca ta spełnia wszelkie wymogi w zakresie no-
woczesnej produkcji rolnej, jakie stawia przed 
polskim rolnikiem Unia Europejska. 

Mieszkańcem poruszającym problem był 
Piotr Adamski i w liście do starostów i radnych, 
o odczytanie którego poprosił przewodniczącą, 
pytał, czy władze powiatu są dumne również z 
tego, co widać na zdjęciach, które wraz z listem 
przyniósł. To, co zdjęcia przedstawiały, robili i 
nadal robią właśnie ludzie, którym Rada gra-
tulowała. Niektóre z tych zdjęć publikujemy. 

 W liście pan Piotr przedstawił historię jego 
zmagań z tą ekologiczną uciążliwością, zazna-
czając, że nikt w zasadzie nie chce mu w tym 
pomóc. Gdy informował Powiatowy Wydział 
Ochrony Środowiska, Policję i Prokuraturę, in-
stytucje te nie reagowały z należytą staranno-
ścią, a gdy stanowczo domagał się działań, po-
stanowieniem prokuratury został skierowany 
na badania psychiatryczne. Na badania Policja 
wiozła go zakutego w kajdany, jak najgorsze-
go przestępcę. Gdy przewodnicząca czytała o 
takich działaniach, twarze niektórych radnych 
pochmurniały. Z dalszej treści listu wynikało, 
że Policja odmawia zajęcia się sprawą, gdyż nie 
ma uprawnień do zabezpieczania próbek nie-
czystości, a nawet gdy pojawiły się 100% do-
wody, potwierdzone opinią biegłego, że w wo-
dzie znajdowały się pochodzące z oczyszczalni 
ścieków zanieczyszczenia przekraczające nor-
my od kilkudziesięciu do kilkuset nawet razy, 
śledztwo Prokuratura umorzyła, uzasadniając 
to tym, że brak jest możliwości ustalenia, kto 
personalnie i w jaki sposób przyczynił się do 
zanieczyszczenia. Prokuratura w uzasadnieniu 
decyzji podała też, że było to jednostkowe zda-
rzenie.

 Pan Piotr wraz ze zdjęciami dostarczył rów-
nież kopie dokumentów potwierdzających, że 
nie był to jednorazowy przypadek, a proku-
ratura wielokrotnie odmawiała wszczęcia do-
chodzenia. Krytycznie pisał też o powiatowym 
wydziale zajmującym się ochroną środowiska, 
który niewiele robił, aby problemowi zaradzić. 
Kończąc pytał, jak długo Starostwo zamierza 

sytuację tę tolerować, i prosił o pisemną odpo-
wiedzieć, gdyż od decyzji starostwa zależały 
będą dalsze jego kroki w tej sprawie. Wyraził 
jednak nadzieję, że władze powiatu zrobią 
wszystko, aby przerwać ten ściekowy proceder, 
który w Kaliszkowicach Ołobockich trwa jak w 
Krajach Trzeciego Świata.

Po wysłuchaniu treści listu starosta Lech 
Janicki prosił pana Adamskiego, aby dał czas 
radnym na to, żeby z dostarczonymi materia-
łami mogli się zapoznać, bo nie wszystkie spra-
wy można załatwić od razu. Wniosek starosty 
oprotestowała radna Maria Gorzelanna twier-
dząc, że skoro pan Adamski czekał tyle godzin, 
to temat należy omówić od razu. Do odpowie-
dzi wskazała Sławomira Jędrzejewskiego, aby 
jako osoba najbardziej kompetentna i znająca 
problem, ustosunkował się do zawartych w li-
ście informacji.

Kazimierz Obsadny stwierdził, że po tym, 
co usłyszał i zobaczył, dostrzega, że są równi 
i równiejsi. - Tak nie może być - mówił, i jeżeli 
przedstawiony problem nie leży w kompeten-
cjach powiatu i wydział zajmujący się ochroną 
środowiska nie może go rozwiązać, to zgodnie 
z kompetencjami jest obowiązek przekaza-
nia sprawy do organów, które mogą problem 
rozwiązać, wskazując m.in. prokuraturę jako 
organ do załatwienia sprawy. W toku dalszej 
dyskusji radny zaznaczył, że znane są przypad-
ki wypuszczanie ścieków do rowów i szybkiego 
spłukiwania ich czystą wodą, aby nie pozo-
stał ślad przy posesji, która to zrobiła, i pro-
blem przedstawiony przez mieszkańca gminy 
Mikstat musi być szczegółowo zbadany. 

Zastępca kierownika Wydziału Budownic-
twa i Środowiska Sławomir Jędrzejewski po-
informował, że od 2012 r., od kiedy firma od 
starosty otrzymała pozwolenie wodno-praw-
ne na odprowadzanie ścieków z zakładowej, 
kontenerowej oczyszczalni, co jakiś czas pan 
Adamski zawiadamia o nieprawidłowościach. 
Jędrzejewski zaznaczał, że każde zgłoszenie 
traktowane było poważnie, lecz gdy pracownicy 
wydziału pojawiali się  przy strumieniu, w cza-
sie ich pobytu nigdy na odpływie z oczyszczal-
ni nie było widać brudnej wody. Poinformował 
też, że starostwo nie jest organem kontrolnym, 
lecz organem administracji a kontrolą zajmuje 
się Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, 
która dwa razy do roku przeprowadza wyryw-
kową kontrolę w tym zakresie, i nie stwierdza 
żadnego przekroczenia norm. Woda, która wy-
pływa z oczyszczalni, nie jest wodą mineralną, 
są w niej pewne zanieczyszczenia, ale one zgod-
nie z literą prawa mogą być odprowadzane do 
wód i do gruntu.

W pewnym momencie powiedział też, że 
na zdjęciach, które radni na ekranie mogli 

oglądać, „została przeprowadzona zgrabna 
dość manipulacja”, stwierdzając, że część tych 
zdjęć pochodzi z czasu, gdy nie było jeszcze 
oczyszczalni ścieków, a odpływ z oczyszczalni 
ma teraz inny wygląd. Odnosząc się do słów 
radnego Obsadnego o równych i równiejszych, 
pan Jędrzejewski zaznaczył, że nigdy w swej 
pracy nie traktował nikogo wybiórczo, bo przez 
niego wszystkie podmioty były i są traktowane 
równo.

 Z tego co wiem, najstarsze zdjęcia pokaza-
ne na sesji zrobiono w grudniu 2011 r. i wtedy 

oczyszczalnia już istniała. Pan Adamski dużo 
wcześniej, bo już w latach 90-tych ubiegłego 
stulecia informował o problemie, a nie dopiero 
od momentu uruchomienia oczyszczalni. Moim 
zdaniem nieuprawnionym było twierdzenie, że 
na zdjęciach została przeprowadzona zgrabna 
manipulacja. Z listu Piotra Adamskiego wyraź-

nie wynikało, że zdjęcia przedstawiają sytuacje 
zaistniałe w przeciągu kilku lat i mimo wielu 
zgłoszeń, odpowiednie instytucje niewiele zro-
biły, aby proceder ten ukrócić. Pan Adamski 
oprócz zdjęć i kopi dokumentów dostarczył też 
materiały prasowe, więc radni będą mogli oce-
nić, czy rzeczywiście dokonana została zdjęcio-
wa manipulacja. To, że odpływ z oczyszczalni 
ma obecnie inny wygląd jest prawdą, bo odpływ 
zgrabnie został zamaskowany i teraz nie widać, 
jakiej barwy ciecz z niego wypływa. 

Przewodnicząca, chcąc zakończyć dyskusję, 
poinformowała, że każdy z radnych otrzyma 
kopię listu, żeby mogli się z nim szczegółowo 
zapoznać, a potem zostanie zorganizowane 
spotkanie, aby temat przedyskutować i wspól-
nie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Sta-

rosta również był za tym, aby tematowi poświę-
cić czas w innym dniu.

Zanim zakończono sesję głos zabrał jesz-
cze radny Stanisław Hemmerling, twierdząc, 
że jest zbulwersowany tym, że na terenie  po-
wiatu następuje taka degradacja środowiska 
naturalnego, a urzędnik z ochrony środowiska 
mówi, że powiat nie jest kompetentny i niewie-
le może zrobić. Jak mówił, gdyby środowisko 
zanieczyszczał przeciętny mieszkaniec powia-
tu, zaraz byłyby kontrole oraz straszenie para-
grafami i mandatami. Zaznaczył, że człowiek 
bogaty, o ustalonej pozycji społecznej, mający 
wszelakie kontakty, również na forum woje-
wództwa, które razem z Uniwersytetem Przy-
rodniczym w Poznaniu uhonorowało  właści-
cieli firmy, powinien być oceniany również za 
estetykę obejścia i stosunki międzysąsiedzkie. 
Pana Hemmerlinga dziwiło, że żaden organ nie 
wiedział o takiej sprawie i nie wziął tego pod 
uwagę, skoro problem trwa tak długo. Zwraca-
jąc się do S. Jędrzejewskiego nie dawał wiary 
w to, że kierownik nie kontaktował się w tej 
sprawie ze starostą i nie informował go o tym, 
co się dzieje, skoro bywał przy strumieniu i wie-
dział, że sprawa tak przez policję, jak i proku-
raturę jest umarzana. Dziwił się, że kierownik 
nie dostrzegł niczego niepokojącego, a w liście 
jest mowa o spłukiwaniu ścieków czystą wodą, 
i ze zdjęć można wnioskować, że  najprawdopo-
dobniej to, co wpływa do rowu, nie może mieć 
pozytywnych wyników badań.

 - Tak nie może być i to jest ewidentny przy-
kład honorowania ludzi, którzy mają siłę prze-
bicia pod względem bogactwa materialnego, 
ustawienia się, i honorowania ich za wszelką 
cenę, nie bacząc na to, co czynią z drugim czło-
wiekiem, jak zachowują się w życiu codzien-
nym, i  temu trzeba się przeciwstawić - kończył 
swą wypowiedź radny. 

Przewodnicząca zamykając dyskusję poin-
formowała, że odbędzie się komisja i sprawa 
ta nie pozostanie bez echa. O tym, jak problem 
zostanie rozstrzygnięty, postaramy się poinfor-
mować. Mnie jednak dziwi trochę to, że Poli-
cja odmawia przyjazdu, twierdząc, że nie ma 
uprawnień do pobierania i zabezpieczanie nie-
czystości płynących rowem. A co by było, gdyby 
tak wśród niezidentyfikowanych, o krwistym 
zabarwieniu ścieków, znajdowały się cząstki 
ludzkiego ciała. Też Policja nic nie zrobi, bo nie 
ma uprawnień do pobierania i zabezpieczania? 
Przecież jak się nie jest na miejscu i nie widzi, 
to nie wiadomo, co naprawdę w rowie płynie. 

Drugą budzącą zdziwienie sprawą jest fakt 
zgłoszenia tego gospodarstwa do konkursu 
Wielkopolski Rolnik Roku 2015. Kapituła do-
konująca wizytacji gospodarstwa nie musiała 
dostrzec tego, co naprawdę się dzieje z gospo-
darką wodno-ściekową, skoro do rowu nieczy-

stości wypuszczane są najczęściej w weekendy. 
Urzędnicy gminy wiedzą, co się dzieje, bo wie-
lokrotnie byli na wizytacjach i dokumentowali 
to, co rowem płynie, i że dostaje się do niego ze 
zgłoszonego do konkursu gospodarstwa. 

Jan Jangas 

Tak nie może być!

KWIECIEŃ 2014

LISTOPAD 2015

MAJ 2015
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Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
 -  Gmina Ostrzeszów

GMINA REJON - 1   23.05.2016 r. - poniedziałek - Niedźwiedź, Bledzianów, Kozły

GMINA REJON - 2   24.05.2016 r. - wtorek - Zajączki, Potaśnia , Myje, Rejmanka

GMINA REJON - 3   25.05.2016 r. - środa - Rogaszyce, Kochłowy, Turze

GMINA REJON - 4   27.05.2016 r. - piątek - Olszyna, Korpysy, Kuźniki

GMINA REJON - 5   30.05.2016 r. - poniedziałek - Szklarka Przygodzicka, Kotowskie, Jesiona.

GMINA REJON - 6   31.05.2016 r. - wtorek - Marydół, Siedlików

GMINA REJON - 7   01.06.2016 r. - środa - Szklarka Myślniewska , Rojów

GMINA REJON - 8   02.06.2016 r. - czwartek - Pustkowie Południe, Pustkowie Północ

Zabrania się wystawiania odpadów w terminach niezgodnych z harmonogramem.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki, odkurzacze)
2. zużyte opony ( do rozmiaru 1250 mm x 400 mm )
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny  
5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami)
6. baterie i akumulatory

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania 
np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka. 

Nie będą zbierane:
- gruz
- kamienie
- odzież
- lekarstwa
- szkło luzem
- materiały budowlane np. cegła
- opakowania po farbach, olejach itp.
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wy-
mienione( np. papa, styropian)
- świetlówki
- zmieszane odpady komunalne
- odpady selektywne ( opakowania szklane i plastikowe)

Apelujemy do mieszkańców o wystawienie odpadów w miejsca widoczne dla obsługi, 
utrzymanie czystości w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szcze-
gólnie w przypadku demontażu sprzętu AGD i RTV przez inne nie upoważnione do 
tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwłoczne powiadomienie Oddzia-
łu Ostrzeszów Spółki „EKO-REGION” tel. 62 586-09-99 bądź Urząd Miasta i Gminy w 
Ostrzeszowie tel. 62-732-06-11. Nikt poza uprawnionym  podmiotem nie ma prawa do 
zbierania odpadów wielkogabarytowych.
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5-DNIOWA PIELGRZYMKO-WYCIECZKA 
DO CZĘSTOCHOWY, 

KRAKOWA, ZAKOPANEGO, 
KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, WADOWIC

22-26.08.2016 r.

KOSZT 500 zł

ZAPISY I WYJAZD OSTRZESZÓW
KS. LESZEK WOJTASIK tel. 604 261 429

Ponad 320 milionów złotych 
trafi do Lokalnych Grup 

Działania i Lokalnych Grup Ry-
backich na terenie Wielkopolski. 
We wtorek, 17 maja Krzysztof 
Grabowski, wicemarszałek woje-
wództwa wielkopolskiego podpi-
sał umowy z Lokalnymi Grupami 
Działania na realizację Lokalnych 
Strategii Rozwoju. Uroczyste pod-
pisanie umów odbyło się w Sali 
Sesyjnej Urzędu Marszałkowskie-
go w Poznaniu.

Na podstawie konkursu ogłoszo-
nego przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 31 lokalnych grup 
działania oraz 3 lokalne grupy ry-
backie złożyły wnioski o wybór Lo-
kalnych Strategii Rozwoju, współfi-
nansowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 oraz Programu Operacyj-
nego „Rybactwo i Morze”. – Dla samo-
rządu województwa podpisanie umów 
to bardzo ważny dzień, ponieważ prze-
kazaliśmy ponad 320 milionów złotych 
na dalszy rozwój naszego regionu. Gra-
tuluję wszystkim Lokalnym Grupom 
Działania, których strategie zostały 
przyjęte i życzę, by te fundusze zostały 
jak najlepiej wykorzystane. Porównanie 
zrealizowanych w ramach poprzedniej 
perspektywy zadań, liczby podpisanych 
umów i wydanych pieniędzy, pokazuje, 
jak ważna jest rola Lokalnych Grup 
Działania, które są dla Samorządu 
Województwa bardzo sprawdzonym 
partnerem - powiedział Krzysztof 
Grabowski.

W gronie tym znalazła się Ostrze-
szowska Lokalna Grupa Działania. 
Umowę podpisali: prezes Stowarzy-
szenia OLGD Krystyna Sikora i wi-
ceprezes Mariusz Witek. Stowarzy-
szenie pozyskało środki finansowe 
na działania obejmujące tworzenie i 

rozwój działalności gospodarczej, w 
tym podejmowanie i rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej; wzmocnienie 
kapitału społecznego z uwzględnie-
niem grup defaworyzowanych; bu-
dowę, przebudowę niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej lub kulturalnej i zachowa-
nie dziedzictwa lokalnego, promowa-
nie obszaru objętego LSR; budowę, 
przebudowę niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej lub rekreacyj-
nej lub kulturalnej realizowana przez 
jednostki samorządu terytorialnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać 
się między innymi osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe oraz jed-
nostki sektora finansów publicznych. 
Warunki jakie należy spełnić, aby 
uzyskać dofinansowanie, to złożenie 
poprawnie wypełnionego wniosku 
zawierającego opis planowanej ope-
racji z określonym celem operacji, 
planem finansowym, zestawieniem 
rzeczowo – finansowym oraz nie-

zbędnymi załącznikami; uzyskanie 
liczby punktów, która pozwoli ukla-
syfikować projekt na liście rankingo-
wej, mieszcząc się w limicie środków 
przeznaczonych na dany nabór. 

Wnioski będzie można składać 
wyłącznie w terminie wyznaczonym 
przez Stowarzyszenie OLGD.  Termi-
ny naborów zawsze zostaną podawa-
ne do publicznej wiadomości.  

Więcej informacji o tym, kto może 
się ubiegać o dofinansowanie i jaki 
zakres dana operacja może obejmo-
wać, można uzyskać bezpośrednio 
w biurze Stowarzyszenia OLGD. W 
związku z dużym zainteresowaniem 

nowym okresem programowania w 
czerwcu zostanie zorganizowane 
spotkanie informacyjne dotyczące 
procedury pozyskania środków. Do-
kładny termin oraz miejsce szkolenia 
będą podane na stronie internetowej: 
www.olgd.org.pl oraz na plakatach 
informacyjnych.  

(red.)

Miliony na działania

Drobiarze z Francji i Polski 
dyskutowali w Mikstacie o 

sytuacji hodowców i producentów 
mięsa drobiowego z Unii Europej-
skiej w konfrontacji z konkuren-
cją z USA i Brazylii. Spotkanie 
zorganizowała Wielkopolska Izba 
Rolnicza.  

Na zaproszenie Piotra Walkow-
skiego, prezesa Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej, w maju nasz kraj odwie-
dzili drobiarze z Bretanii we Francji. 
W 7-osobowej grupie znaleźli się: Di-
dier Goubil - przewodniczący Komi-
sji Drobiarstwa w Regionalnej Izbie 
Rolniczej Bretanii, producent drobiu 
mięsnego (kurczaki/perliczki) i bydła 
mięsnego, mer gminy Poullaouen; 
Pierre Lech’vien - delegat do Izby 
Rolniczej departamentu Côtes d’Ar-
mor, producent brojlerów; Sylvaine 
Dano - delegatka do Izby Rolniczej 
departamentu Morbihan, produ-
centka indyków; Pierre-Yves Lozahic 
- producent drobiu mięsnego, prze-
wodniczący Związku Rolniczego 
Producentów drobiu w departa-
mencie Côtes d’Armor; Elodie Dezat 
- inżynier w Izby Rolniczej Bretanii 
(CRAB), główna specjalistka od dro-
biarstwa, specjalistka ds. ekonomiki 
i techniki produkcji drobiarskiej, zo-
otechniki i środowiska; Coline Brame 
- inżynier w Izbie Rolniczej Bretanii 
(CRAB), specjalistka ds. jakości po-
wietrza i drobnostanu w chowie dro-
biu; Gabrielle Joly - koordynatorka 
współpracy z Polską i tłumaczka. 
W środę, 18 maja, goście z Francji 
razem z hodowcami drobiu z Wiel-
kopolski uczestniczyli w konferencji 
zatytułowanej „Perspektywy rozwo-
ju produkcji drobiarskiej w Unii Eu-

ropejskiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem potencjału produkcyjnego 
Francji i Polski”, która odbyła się w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Mikstacie. W spotkaniu uczestni-
czył Krzysztof Lamek - powiatowy 
lekarz weterynarii w Ostrzeszowie, 
który mówił o bezpieczeństwie żyw-

nościowym, warunkach zoohigie-
nicznych oraz nadzorze weteryna-
ryjnym na fermach drobiu. Rozwój 
polskiego sektora drobiarstwa w 
odniesieniu do sytuacji na rynkach 
światowych przedstawił Andrzej Da-
nielak - prezes ZG Polskiego Związku 
Zrzeszeń Hodowców i Producentów 
Drobiu. O korzyściach z konsolidacją 
producentów drobiu na przykładzie 
grup producenckich mówił Roman 
Kupijaj - prezes Zarządu Wielkopol-
skiego Zrzeszenia Producentów i Ho-
dowców Drobiu w Ostrowie Wielko-
polskim, natomiast swoimi uwagami 
na temat produkcji gęsi podzielił się 
Wiesław Wojtczak - prezes Zarządu 
Polskiego Związku Hodowców i Pro-
ducentów Gęsi, prezes Zarządu Gru-
py Producentów Rolnych GAYOR. 
Goście z Francji przedstawili sytuację 
hodowców i producentów w Bretanii. 
Dyskutowano także o zmianach na 
rynku i możliwościach obrony ryn-
ku europejskiego przed importem 
tańszego drobiu z Brazylii i USA w 
kontekście negocjowanej umowy o 
wolnym handlu (TTIP).    

Gospodarz Mikstatu, burmistrz 
Henryk Zieliński przekazał gościom 
z Francji drobne upominki nawiązu-
jące do obchodzonego w tym roku 
jubileuszu 650-lecia miasta.  

PK

Spotkanie drobiarzy 
w Mikstacie

Rozmówki polsko-francuskie  
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Plebiscyt na „Najsympatyczniejszego 
Proboszcza” dobiegł końca. Do 

ostatnich minut głosowania walka była 
niemalże wyrównana. Jednak zwycięzca 
jest tylko jeden. Czytelnicy, wysyłając na 
swojego kandydata 1411 SMS-ów zadecy-
dowali, że na tytuł ten zasługuje ks. Julian 
Kopiński z Para� i Polskokatolickiej w Ko-
tłowie. Ksiądz Julian wygrał po raz drugi 
– pierwszy raz w roku 2014 – w 2. edycji na-
szego plebiscytu.

Na miejscu drugim - z liczbą głosów 1156 – 
znalazł się ksiądz z Giżyc, Szymon Żuraw. Jako 
ciekawostkę dodajmy, że 2 lata temu ksiądz ten 
zajął miejsce 4.  

3. miejsce, tak jak przed dwoma laty, przy-
padło ks. Andrzejowi Chrobakowi z Czajkowa. 
Czytelnicy oddali na niego 347 głosów.

Do redakcji wpłynęło ponad 4 tysiące SMS-
-ów. Rekordzista wysłał ich ponad 200. Każdy 
SMS brał udział w losowaniu nagród. To odbyło 
się w środę, 18 maja w redakcji „Naszych Stron 
Ostrzeszowskich”. Tym razem losowanie szczę-
śliwych nazwisk przypadło w udziale redaktor 
Ewie Pilarczyk (� lm z losowania dokumentują-
cy jego przebieg już wkrótce na naszej stronie 
internetowej www.naszestrony.info.pl). 

Dziś publikujemy listę zwycięskich nazwisk. 
Gratulujemy i tym samym dziękujemy za udział 
w naszej zabawie, już dziś zapraszając do kolej-
nych konkursów, które przygotowujemy z my-
ślą o naszych Czytelnikach. Plebiscyty takie 
jak ten dają nam też obraz stosunku naszych 
mieszkańców do najbliższego otoczenia – osób 
i spraw. Wnioski pozostawiamy Państwu.

Lista nagród i zwycięzców 
w 3. edycji plebiscytu na

 ,,Najsympatyczniejszego Proboszcza”:
Nagroda niespodzianka od „ALGA SPORT”, 
wartość 100 zł (bon):
1. Kazimiera Biernat, Ostrzeszów                          
Bon na zakupy od Sklepu Mięsno-Wędliniar-
skiego, B. Adamska - Kobyla Góra, wartość 
50 zł:
1. Paweł Domin, Giżyce                                         
Bon do wykorzystania od Agencji Reklamo-
wej ANC, wartość 200 zł:
1. Dorota Misiek, Michałów                                   
2 x bon na zakupy w sklepach „KONICZYN-
KA” od ATM Mądry w Grabowie nad Prosną, 
wartość 2 x 50 zł:
1. Maria Krawczyk, Mąkoszyce                             
2. Stanisław Mucha, Salamony                               
5. Karnet wstępu do Bajkolandu ,,Pelikanek” w 
Grabowie nad Prosną: 
1. Łukasz Marek, Zamość                                       
6. Bon do wykorzystania w sklepie „Biur-
Pap”, wartość 50 zł:
1. Helena Smorawska, Ostrzeszów                        
Bon do wykorzystania w sklepie „Beatrix”, 
wartość 150 zł:
1. Grzegorz Ratajski, Kaliszkowice Kaliskie         
3 x bon do wykorzystania w Gabinecie Ko-
smetologicznym „FANABERIA”, wartość 3 

x 100 zł:
1. Łukasz Marek, Zamość                                      
2. Grzegorz Zygmunt, Niedźwiedź                        
3. Leszek Owczarek, Kotłów                                 
2 x talon w � rmie „FARBY Ostrzeszów”, 
wartość 2 x 100 zł:
1. Kalina Ślęzak, Siedlików                                   
2. Marcin Maciejewski, Ostrzeszów                      
 Zniżka 20% na projekt (do wartości 7 tys. z 
wykorzystaniem w 2017 r.) od Studia Pro-
jektowego „MUDO”:
1. Stanisława Skrzypczak, Mikstat                        
 3 x bon jednogodzinny na kręgle w kręgiel-
ni „Hula Kula”:
1. Bernadeta Piec, Kotłów                                     
2. Katarzyna Mieszała, Marszałki                         
3. Aleksandra Rusek, Strzyżew                             
 10 x bon na kajaki przy Zalewie w Kobylej Gó-
rze, od Henryka Musiały, wartość 10 x 35 zł:
1. Adam Maćkowiak, Poznań                                
2. Adam Maćkowiak, Poznań                                
3. Milena Witoń, Biskupice Zabaryczne               
4. Genowefa Olczak, Kaliszkowice Kaliskie        
5. Dorota Cegiełka, Przytocznica                          
6. Leszek Owczarek, Kotłów                                 
7. Kamil Malcher, Kaliszkowice Kaliskie             
8. Wojciech Kempiński, Giżyce                            
9. Maria Myja, Mikstat                                         
10. Anna Witoń, Strzyżew                                      
 Wkrętarka od � rmy „Szafy Graja”:
1. Bogna Gabryś, Renta                                        
 Bon na usługę do stomatolog Beaty Przybył-
-Lachowskiej, wartość 100 zł:
1. Ilona Kempińska, Giżyce                                 
 Nagroda niespodzianka od � rmy „Elektro-
nik” Nowiccy, wartość 100 zł:
1. Paweł Kryszczak, Chynowa                            
 Bon do wykorzystania w „GARDEROBIE”, 
wartość 100 zł:
1. Janina Wróbel, Kotłów                                    
 Nagroda niespodzianka od � rmy Usługi 
Elektryczne Grzegorz Jasiak, wartość 200 
zł (parowar):
1. Anna Pilarczyk, Renta                                     
 Nagroda niespodzianka od GEODETA An-
drzej Gutowski, wartość 100 zł:
1. Salwina Mucha, Salamony                              
 Bon do wykorzystania w Studio Kosmetycz-
nym „LENA”, wartość 50 zł:
1. Paweł Witoń, Kotłów                                       
Bon na obiad rodzinny (rodzice+dzieci) 
w Pensjonacie „Maciejanka”:
1. Zo� a Góra, Przedborów                                  
6 x bon do restauracji „KAMYCZEK”: 
1. Irena Zawadzka, Ostrzeszów                           
2. Dorota Misiek, Michałów                                
3. Grzegorz Śmiatacz, Siekierzyn                        
4. Danuta Marek, Kotłów                                     
5. Paweł Stempin, Renta                                      
6. Tomasz Witoń, Biskupice Zabaryczne             
 Sokowirówka od Hydraulik Jacek Graj: 
1. Renata Gruszka, Niedźwiedź                           
3 x karnet do Kina PIAST 3D, wartość 3 x 
120 zł:

1. Maria Krawczyk, Mąkoszyce                          
2. Milena Witoń, Biskupice Zabaryczne             
3. Monika Błaszczyk, Renta                                
Toster od „InterKerp”:
1. Mirosław Górski, Mączniki                             
3 x bon do nowo otwartego sklepu mięsno-
-wędliniarskiego w Ostrzeszowie od FHU 
Rafał Sztucki, wartość 3x50 zł:
1. Maria Drabikowska, Kotłów                           
  2. Dorota Misiek, Michałów                                
3. Maria Zając, Ostrzeszów                                 
10 x bon dl dzieci na jazdę rowerem typu 
gokart przy Zalewie w Kobylej Górze, Ad-
rian Musiała:
1. Leszek Owczarek, Kotłów                              
2. Marzena Juszczak, Ostrów Kaliski                 
3. Wioleta Rusek, Kotłów                                   
   4. Stanisława Chrzan, Ostrzeszów                        
5. Dorota Misiek, Michałów                               
6. Anna Kurowska, Renta                                   
7. Salwina Mucha, Salamony                             
8. Marcjanna Noculak, Frużów                          
9. Alicja Kurowska, Renta                                  
10. Kalina Ślęzak, Siedlików                               
Nagroda niespodzianka od Firma Ogólno-
budowlana Dariusz Górka, wartość 150 zł 
(zegar ścienny):
1. Jolanta Skutecka, Kopeć                                 
Bon do wykorzystania w restauracji „WI-
NIARNIA”, wartość 100 zł:
1. Alina Maciejewska, Zagórna                          
Nagroda niespodzianka od � rmy „TRONIX”, 
wartość 200 zł (tablet):
1. Alicja Kurowska, Renta                                 
 Zestaw narzędzi budowlanych od „RAWA-
BRUK”: 
1. Ewelina Łachajczyk, Strzyżew                      
POVERBANG (bateria zewnętrzna) od 
„ProMat” Mateusz Janecki:
1. Mariola Klara, Mikstat                                  
3 x bon do wykorzystania w „Nowicki Natu-
ralnie” Wędliniarstwo Jacek Nowicki, war-
tość 3 x 50 zł:
1. Stanisława Chrzan, Ostrzeszów                     
2. Leszek Owczarek, Kotłów                             
3. Agnieszka Marek, Kotłów                             
Żelazko od ,,Nasze Strony Ostrzeszowskie”:
1. Leszek Owczarek, Kotłów                             

Zestaw gier i puzzli od sklepu z zabawkami 
„PRYMUS”, wartość 50 zł:
1. Anna Kurowska, Renta                                  
2 x bon na koszulkę i kubek z własnym na-
drukiem od Agencji Reklamowej „YELLOW”: 
1. Krzysztof Karbowski, Doruchów                   
2. Radosław Stempniewicz, Grabów Wójtostwo
2 x bon na obiad w restauracji „ZACISZE”, 
wartość 2 x 50 zł:
1. Stanisława Skrzypczak, Mikstat                    
2. Edmund Klimek, Ostrzeszów                        
Toster od � rmy Usługi Ogólnobudowlane 
Krzysztof Calik:
1. Łukasz Marek, Zamość                                 
2 x bon na reklamę od ,,Nasze Strony Ostrze-
szowskie”, wartość 2 x 300 zł:
1. Leszek Owczarek, Kotłów                            
2. Justyna Kwaśny, Kochłowy                          
 2 x bon do „ELMAS” Kebab:
1. Maria Kempińska, Giżyce                             
2. Dorota Misiek, Michałów                              
3 x podwójne godzinne bilety na Pływalnię 
„Oceanik”:
1. Katarzyna Woźniak, Niedźwiedź                  
2.Grzegorz Zygmunt, Niedźwiedź                    
3. Ewa Dominik-Gasik, Marydół                   
Bon do wykorzystania w „Pizza Heaven”, 
wartość: 50 zł
1. Renata Mandecka, Skrzynki                         
Grill od „WMFinanse”:
1. Aleksandra Rusek, Strzyżew                        
Turystyczna suszarka do włosów od Agencji 
Reklamowej „MediArt”:
1. Samanta Gąsiorek, Komorów                       
Kosz ze swojskim jadłem od Małgorzata Mu-
siała:
1. Renata Chorosiewicz, Czarnylas                  
5 x roczna prenumerata „Nasze Strony 
Ostrzeszowskie”:
1. Monika Błaszczyk, Renta                             
2. Wioleta Rusek, Kotłów                                 
3. Leszek Owczarek, Kotłów                            
4. Józef Kurowski, Renta                                  
5. Halina Pietrzak, Skarydzew                          
2 x bon na dwukrotne mycie od Automecha-
nika Marcin Kapała:
1. Mieczysława Walczak, Kaliszkowice Kaliskie 
2. Agnieszka Kubera, Racławice                          

Zestaw kosmetyków od � rmy „PO-
NIKS”, wartość 300 zł:
1. Danuta Marek, Kotłów                                
Tablet od � rmy „POPRAWA”: 
1. Kornel Klara, Mikstat                                  
Tablet od „Wielkopolski Dom Bro-
kerski”:
1. Agnieszka Tomczak, Kotłów                        
Odkurzacz od „PABLO” Komplek-
sowe Budownictwo, wartość 500 
zł:
1. Dorota Misiek, Michałów                            

PROBOSZCZ WYBRANY, 
NAGRODY ROZDANE
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Ks. Julian Kopiński z Para� i 
Polskokatolickiej w Kotło-

wie został laureatem 3. edycji ple-
biscytu na „Najsympatyczniejsze-
go Proboszcza”. Z księdzem 
Julianem spotkaliśmy się w sie-
dzibie naszej redakcji w czwartek 
– 19 maja, wręczając mu dyplom, 
kwiaty i kwotę 200 zł przeznaczo-
ną na wystrój świątyni na Boże 
Ciało. Niezwykle miłe spotkanie 
było też okazją do rozmowy. Tę, 
nie ukrywam, trudno było prze-
rwać. Mnogość tematów – łatwych 
i trudnych, ciągle pojawiające się 
nowe wątki… Z tej dyskusji wy-
brałam kilka istotnych pytań, na 
które ksiądz Julian bez najmniej-
szych oporów odpowiadał. Przez 
blisko dwie godziny uśmiech nie 
schodził z Jego twarzy. Z mojej 
zresztą też.

Ksiądz Julian poprosił mnie, bym, 
zanim zacznę wywiad, odczytała sło-
wa. Podał mi białą kartkę, a na niej 
zapisany cytat: „Szacunek wyznawców 
innych religii i wyznań prowadzi do zgo-
dy i harmonijnego współżycia między 
ludźmi. Tylko wtedy jesteśmy w stanie 
osiągnąć prawdziwy pokój. Ale jedynie 
dobra znajomość swej wiary kształtuje 
w człowieku szacunek do wyznawców 
innych religii”...

Ewa Pilarczyk: Na początek py-
tanie, które nurtuje wielu: co to 
jest kościół Polskokatolicki? Jaka 
jest różnica między Kościołem Pol-
skokatolickim a Rzymskokatolic-
kim?

Ks. Julian Kopiński: Przebywa-
jąc w świątyni, jednej czy drugiej, nie 
zauważamy różnicy - Pan Jezus w Naj-
świętszym Sakramencie, lecz jeśli by się 
przyjrzeć, możemy dostrzec odmienność 
w wyglądzie wewnętrznym kościoła – 
ten jest skromniejszy pod względem wy-
stroju, znajduje się mniej obrazów Świę-
tych (Kościół uznaje świętych do XI w.). 
Nie jest łatwo w kilku słowach streścić 
istotę naszego Kościoła. Należy jasno 
powiedzieć, że nie jesteśmy nowym Ko-
ściołem. Należymy do Jednego Świętego 
Katolickiego Kościoła założonego przez 
Jezusa Chrystusa. Biskup Hodur napi-
sał w roku 1930: „Jako ludzka społecz-
ność, Polski Narodowy Katolicki Kościół 
zaczął istnieć wśród polskiej emigracji w 
Ameryce w roku 1897, lecz jako Boska 
Instytucja istnieje od jego założenia w 
Jerozolimie przez Jezusa Chrystusa”.

W XIX w. wielu Polaków wyemigro-
wało do Stanów Zjednoczonych w po-
szukiwaniu wolności ekonomicznych, 
politycznych i religijnych. O� cjalnie, 
Polski Narodowy Katolicki Kościół po-

wstał w Scranton w USA, 14 marca 
1897r. Jest kościołem Apostolskim, 
posiadającym Sukcesję Apostolską i 
nieprzerwany ciąg biskupów od czasów 
apostolskich aż do dnia dzisiejszego. 
Jest kościołem sakramentalnym, który 
udziela siedmiu sakramentów.

Różnice:
Kościół nie podlega jurysdykcji Wa-

tykanu; Kościół przyjmuje dwojaką 
formę spowiedzi (uszną dla dzieci oraz 
ogólną; Kościół zgodnie z nauką Jezusa: 
„Królestwo moje nie jest z tego świata”, 
głosi Ewangelię, pozostawiając sprawy 
społeczno -polityczne świeckim; liturgia 
uroczystości kościelnych, aczkolwiek 
tożsama z liturgią Kościoła Rzymskie-
go, w Kościele Polskokatolickim odzna-
cza się prostotą i żarliwością Pierw-
szych Chrześcijan; Kościół przyjmuje 
zasadę dobrowolności celibatu duchow-
nych jako zgodną z nauką Apostołów i 
Tradycją Kościoła do 1073 r.; Kościół 
uznaje ważność Sakramentów Świę-
tych udzielonych wiernym w innych 
Kościołach chrześcijańskich, oznacza 
to, że nie odmawia posług religijnych: 
chrztu dziecka i dorosłych, I Komunii 
Św., Bierzmowania, Ślubu oraz prowa-
dzenia pogrzebu Chrześcijańskiego.

E. P.: I jak wyglądają Wasze re-
lacje, między Kościołami? 

Ks. Julian: Co prawda współpracu-
jemy z Kościołem Rzymskokatolickim, 
choć nie ukrywam, że ta współpraca mo-
głaby być lepsza - takie jest moje życze-
nie. Ja osobiście, jak i Kościół Polskokato-
licki popieram idee ekumeniczne, uznając 
zasady równości Kościołów chrześcijań-
skich; przejawiamy tolerancyjny stosu-
nek do religii niechrześcijańskich. Jako 
Przewodniczący Rady Ekumenicznej 
oddziału Kaliskiego współpracuję z ko-
ściołami znajdującymi się w Oddziale 
Kaliskim Polskiej Rady, z następującymi 
Kościołami: Kościół Ewangelicko-Re-
formowany, Kościół Prawosławny, Ko-
ściół Ewangelicko- Augsburski, Kościoły 
Chrześcijan Baptystów i Kościół Zielono-
świątkowy. Zapraszamy też do wspólnej 
modlitwy ekumenicznej Kościół Rzym-
skokatolicki.

E. P.: A co w przypadku, kiedy 
do Waszego kościoła – w Kotłowie 
czy Strzyżewie, przyjeżdża osoba 
spoza parafii. Czy jest to gdzieś 
zapisywane, czy prowadzicie 
księgę, macie jakieś statystyki 
wiernych?

Ks. Julian: Statystyki kościoła 
są prowadzone, ale mamy także dużo 
przyjaciół kościoła, sympatyków. To 
zazwyczaj osoby z różnych miejsc. Nie 
ma tygodnia, aby nie pojawiały się nowe 
twarze odwiedzające Sanktuarium 

Matki Bożej i chcące uczestniczyć w mo-
dlitwie Eucharystycznej. Cieszy mnie 
bardzo spore zainteresowanie naszym 
Kościołem, o czym może świadczyć fakt 
dużej liczby osób odwiedzających nasz 
Kościół, jak i naszą stronę internetową 
www.para� awkotlowie.pl. Serdecznie 
zapraszam.

E. P.: Jak w takim razie zostać 
księdzem polskokatolickim?

Ks. Julian: Przede wszystkim trze-
ba być człowiekiem dużej wiary oraz 
mieć powołanie, nie każdy może być 
księdzem. Trzeba również skończyć stu-
dia 6-letnie teologiczne. W Warszawie 
jest jedyna uczelnia dla księży polsko-
katolickich. Po ukończeniu studiów musi 
być dopuszczenie takiego kandydata do 
kapłaństwa, decyduje o tym biskup 
zwierzchnik oraz profesorowie, którzy 
uczyli kandydata. Młody diakon otrzy-
muje sakrament kapłaństwa i dekret 
posługi w para� i. Kościół Polskokato-
licki dzieli się na trzy diecezje w Polsce: 
Warszawską; Krakowsko- Częstochow-
ską i Wrocławską, której to nasza para-
� a podlega.

E. P.: Jaki powinien być współ-
czesny ksiądz? Czy siedzi przede 
mną przykład najlepszego współ-
czesnego kapłana?

Ks. Julian: (śmiech) Przede wszyst-
kim powinien być kapłanem dla służby 
Bożej, dla ludzi i robić to naprawdę z od-
daniem i powołaniem. Trudno podać ja-
kąś receptę na to, ponieważ każdy musi 
to wypracować w swoim kapłańskim 
życiu. Najlepszą receptą jest modlitwa 
i chęci do pracy, kochania tego, co jest 

nasze wspólne i dbania o to. Gdzieś tam 
od Pana Boga tej siły dostawać, iść do 
przodu i być tym księdzem, który idzie z 
duchem czasu, aby pogodzić to życie du-
chowe z codziennością. Trudno to ocenić 
w jednym zdaniu. Nie jest łatwo być w 
tych czasach księdzem. Czasami kapłan 
potrzebuje wzorca do naśladowania, 
jest nim dla mnie Jezus Chrystus i moi 
nauczyciele, którzy przygotowywali 
mnie do kapłaństwa. 

E. P.: A co poza kościołem i dba-
niem o para� ę, jakieś pasje, zaję-
cia?

Ks. Julian: Kocham pracę w para� i, 
jednak kiedy mam wolny czas, przebie-
ram się w strój roboczy i nie obca mi jest 
praca � zyczna. Cieszy mnie zajmowa-
nie się pracami gospodarczymi, bo za-
leży mi, aby kościół, jak i jego otoczenie 
było zadbane. W tym miejscu chciałbym 
podziękować wszystkim osobom, które 
pomagają w utrzymaniu porządków 
wokół kościołów w Strzyżewie oraz 
Kotłowie, w dbaniu o dom para� alny i 
otoczenie.

Moją pasją jest historia i przyroda. 
Lubię również w wolnych chwilach go-
tować. Jako wypoczynek często staram 
się przebywać w pobliskich miejscach 
i lasach, gdzie mogę wypocząć i być w 
kontakcie z przyrodą. Południowa Wiel-
kopolska jest bogata w piękno przyrody 
i ciekawych ludzi, z którymi się czasami 
spotykam.

E. P.: A co z samą wygraną w 
plebiscycie na „Najsympatyczniej-
szego Proboszcza”. Zaskoczony? To 
już druga wygrana.

Tak, zaskoczony jestem tyloma gło-
sami. Dziękuję wszystkim para� anom, 
przyjaciołom, znajomym i czytelnikom 
gazety za oddane głosy oraz za zaufa-
nie jakim mnie obdarzono po raz drugi. 
Będzie mnie to więcej mobilizować do 
lepszej współpracy - jako duszpasterza 
- w para� i oraz poza para� ą. Myślę, 
że skromność, jak i pokora oraz praco-
witość są to cechy jakimi powinien się 
kierować każdy kapłan naszego Kościo-
ła. Wygraną od redakcji przeznaczę na 
bukiet róż dla Matki Bożej Królowej Ko-
tłowskiej. Jeszcze raz za oddane głosy 
serdeczne Bóg Zapłać i życzę redakcji 
oraz czytelnikom wielu łask Bożych, 
pogody ducha i serdeczności wobec sie-
bie wzajemnie. 

Dziękuję Księdzu za rozmowę i 
życzę zadowolenia z dalszej posługi 
kapłańskiej, a nade wszystko życzli-
wości ludzkiej.

Ewa Pilarczyk

Rozmowa z ks. Julianem Kopińskim
Kościół Polskokatolicki jest otwarty na każdego człowieka w potrzebie duchowej i duszpasterskiej
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W sobotnie popołudnie, 21 
maja w Galerii OCK w ra-

mach tegorocznych obchodów 
55-lecia TPZO oficjalnie otwarto 
wystawę poświęconą Regionali-
stom Wielkopolskim z Ziemi 
Ostrzeszowskiej. W Galerii zawi-
sło 12 tablic z nazwiskami zna-
nych i lubianych ostrzeszowskich 
twórców historii Ostrzeszowa. 

Przypomnijmy, obchody rozpo-
częły się już 6 maja mszą św. w in-
tencji żyjących i zmarłych członków 
TPZO, która odbyła się w kościele 
Farnym pw. NMP Wniebowziętej. 

Wśród tych, którzy zaszczycili za-
rząd i członków Towarzystwa w tym 
dniu swoją obecnością znaleźli się 
przedstawiciele władz samorządo-
wych i powiatowych, bliscy i człon-
kowie rodzin uhonorowanych. Obec-
ny był również najstarszy i jedyny 
działający, już 55 lat, członek Towa-
rzystwa – Marek Cieplik. Zgroma-
dzonych przywitał nie nikt inny jak 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Ostrzeszowskiej Bolesław Grobelny. 
- Prawie 40 osób otrzymało tytuł „Ho-
norowy Przyjaciel Ziemi Ostrzeszow-
skiej”. Poza nimi jest wiele innych osób, 
które zasługują na to wyróżnienie i na 
to, żeby się znaleźć na tablicy i być rów-
nież zaprezentowanym – podkreślał. 
Do tej pory dziesięciu członków To-
warzystwa zostało wyróżnionych 
Medalem za Zasługi dla Miasta i 
Gminy Ostrzeszów, a cztery osoby 
otrzymały tytuł Honorowego Oby-
watela, dwie inne miano Pegaza 
Wielkopolskiego - Władysław Graf 

i Marian Pilot. 
Łącznie powstało 20 tablic, 12 z 

nich zawisło w ostrzeszowskiej ga-
lerii OCK. Znalazły się na nich na-
zwiska wielu znanych i lubianych 
przez ostrzeszowian społeczników, 
takich jak ks. Marek Perliński, Anto-
ni Władysław Wodniakowski, Antoni 
Serbeński, Stanisław Czernik, Wła-
dysław Golus, Barbara Wiza, Jerzy 

Makles, Józef Cieplik, Wiktor Łopa-
ta, Jan Szkopek, Kazimierz Thiel oraz 
Marian Dorożalski. Kilka tablic krąży 
po Polsce, m.in. Ignacego Mosia, ta 
została wykonana przez Muzeum im. 
H. Sienkiewicza z pomocą poznań-
skiego TPZO. 

Podczas uroczystości w stronę 
uhonorowanych padło wiele ciepłych 
i miłych słów. Starosta Lech Janicki, 
obecny na otwarciu wystawy, zdra-
dził, że samorząd powiatowy również 

postanowił przyznać odznakę Zasłu-
żony dla Powiatu Ostrzeszowskie-
go i pierwszą osobą, która zostanie 
uhonorowana tymże tytułem będzie 
Władysław Graf. 

Po obejrzeniu i krótkiej prezen-
tacji wyróżnionych, prezes Bole-
sław Grobelny zaprosił wszystkich 
do wspólnego pójścia na cmentarz, 
gdzie na grobach zmarłych, którzy 
w przeszłości tworzyli wspólną histo-
rię i działali w Towarzystwie Przyja-
ciół Ziemi Ostrzeszowskiej, zapalono 
znicze ze znakiem 55-lecia TPZO. 

Wystawę można oglądać w ostrze-
szowskiej galerii do 30 czerwca. 
Wszystkich chętnych zachęcamy 
do zapoznania się z historią Regio-
nalistów Wielkopolskich z Ziemi 
Ostrzeszowskiej. Przypominany, 
że w ramach obchodów swojego 
55-lecia już 11 czerwca w kinote-
atrze odbędzie się akademia rocz-
nicowa i spotkanie Przyjaciół Ziemi 
Ostrzeszowskiej, a dzień prędzej w 
Siedlikowie odbędzie się uroczysta 
wyjazdowa sesja Rady Miejskiej, 
podczas której znany pisarz, laureat 
Nagrody Literackiej „Nike” - Marian 
Pilot, uhonorowany zostanie tytułem 
„Honorowego Obywatela Miasta i Gmi-
ny Ostrzeszów”. Przypomnijmy, 
wniosek w tej sprawie również zło-
żyło Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Ostrzeszowskiej. Z kolei 25 czerwca 
odbędzie się zebranie sprawozdawcze 
w Ostrzeszowskim Muzeum Regio-
nalnym. 

MaG

17 maja br. w Bukownicy od-
były się warsztaty taneczne 

pod przewodnictwem Sebastiana 
Kowalczyka, 23-letniego tance-
rza, który swoją przygodę z par-
kietem rozpoczął w wieku 16 lat. 
To uczestnik programu telewizyj-
nego „Mam talent” i autor projek-
tu „Cool dance”, mającego zainspi-
rować tanecznie dzieci i młodzież. 
W jego ramach Sebastian odwiedza 
swoich fanów oraz tancerzy w ca-
łej Polsce.

We wtorek w sali Domu Młodego 
Rolnika w Bukownicy zebrało się 27 
dzieci i młodzieży. Wszyscy oni za-
pragnęli poznać tajniki tańca podczas 
dwugodzinnych warsztatów. Seba-
stian poprowadził zajęcia profesjo-
nalnie, rozpoczynając od rozgrzew-

ki, poprzez naukę trudnych kroków 
tańca hip-hop. Zajęcia zakończyły się 
wspólnym zdjęciem. Był też czas na 
autografy i rozmowę. Wszystkim bar-
dzo się podobało. Tancerza żegnano z 

nadzieją, że jeszcze wróci do swoich 
fanek z Bukownicy i okolic.

Warto dodać, że warsztaty zostały 
zorganizowane przez Martynę Batóg 
przy wsparciu i pomocy Angeliki Ca-
lińskiej. 

M.B.

Co roku w okolicach maja 
w Ostrzeszowie odbywają 

się ogólnopolskie turnieje tańca 
organizowane przez najlepsze-
go tancerza pochodzącego z na-
szego terenu, p. Mateusza Moc-
ka. W tym roku, 29 maja 
(niedziela) o godzinie 13.00 w Hali 
Sportowej przy Gimnazjum nr 2 
odbędzie się już piąty jubileuszo-
wy turniej „Ostrzeszowska Wio-
sna”.

Osoby, które miały możliwość 
uczestniczenia w zeszłorocznym 
turnieju pamiętają zapewne, iż był 
on elementem Grand Prix Polski, w 
związku z czym do Ostrzeszowa zje-
chały najlepsze pary taneczne z całe-
go kraju. W tym roku na fanów tańca 
towarzyskiego czeka jeszcze większa 
niespodzianka. Turniej „Ostrzeszow-
ska Wiosna” będzie bowiem inaugu-
racją Royal Dance League, w skład 
którego wchodzą 4 prestiżowe tur-

nieje na terenie całego kraju w roku 
2016. W związku tym do naszego 
miasta przyjedzie ogólnopolska czo-
łówka par tanecznych z całego kraju. 

Organizatorzy przewidują, iż w wal-
ce o nagrody, których pula to 5000 
zł, weźmie udział ponad 100 par. 
Wśród nich nie zabraknie również 
samego organizatora, p. Mateusza 
Mocka, który tylko w tym roku zajął 
już 5. miejsce na Pucharze Polski. 

Na początek zawodów - o godzi-
nie 13:00 warto zaprosić wszystkich 
tych, którzy chcą podziwiać naj-
młodszych tancerzy i tancerki (na-
wet 6-letnich). Natomiast główna 
gala rozpocznie się o godzinie 17.00. 
Bilety w cenie 10 zł można będzie na-
być w dniu imprezy przed wejściem 
na salę. Dla bardziej wymagających 
przygotowane są również stoliki 
VIP, których rezerwacji telefonicznej 
można dokonać pod numerem tele-
fonu: 575 819 101.

Regionaliści Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej

Tanecznie w BukownicyOgólnopolski Turniej Tańca 
w Ostrzeszowie 

po raz pierwszy w ramach 
Royal Dance League!
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Lista osób, które otrzymują podwójne wejściówki na koncert:
Aneta Drapiewska ze Skrzynek
Irena Tomczak z Ostrzeszowa
Eugeniusz Kuczera z Rybnika

Płyty z utworami LŚS otrzymują:
Hanna Olejnik z Zawad

Ewelina Kasperczyk z Ostrzeszowa
Jolanta Kubczak z Mikstatu

Urszula Spalona z Ostrzeszowa
Daniela Kapsa z Kaliszkowic Kaliskich

Feliks Lewandowski z Książenic
Bronisław Niełacny z Ostrzeszowa

Po odbiór nagród zapraszamy do redakcji.

WEJŚCIÓWKI I PŁYTY ROZDANE!

W ramach cyklu Sobotnich 
Przejażdżek Rowerowych 

7 maja br. odbył się rajd do Kotło-
wa. Na starcie stawiło się 31 cy-
klistów, by poznać dwa różne ob-
licza. Oblicza czego?

Dwa różne oblicza katolicyzmu: 
rzymskiego z kościołem romańskim i 
starokatolickiego z kościołem parafii 
polskokatolickiej – w obydwu czczo-
na jest ta sama ikona Kotłowskiej 
Matki Bożej. 

Dwa różne oblicza serca człowieka 
– miłość sąsiadująca z nienawiścią i 
sposobach zaorywania tej przepaści.

Trasa wiodła malowniczymi dro-
gami poprzez Chotów – Ołobok – 
Kotłów – Rososzycę – Skalmierzyce 
do Kalisza.

W Kotłowie zostaliśmy bardzo 
serdecznie powitani przez księdza 
Juliana Kopińskiego, proboszcza pa-
rafii polskokatolickiej, który pokazał 
nam świątynię, przybliżył historię 

powstania parafii oraz wyjaśnił za-
sadnicze różnice pomiędzy dwoma 
siostrzanymi (choć nie pałającymi 
ku sobie wielką miłością ) Kościo-
łami. Ksiądz Julian ujął wszystkich 
dobrocią ku ludziom. Następnie za-

prosił nas na podwórze plebanijne i 
agapę. Wielkie zaskoczenie – czekał 
na nas grill z kiełbaskami i kaszanką, 
kawa, herbata i ciasto. Wszystko to 
przygotowali tutejsi parafianie. Było 
dużo radości. Tak ugoszczeni jeszcze 
nigdy nie byliśmy. Ksiądz Julian za-
prosił nas także na niedzielę, 3 lipca 
na poświęcenie wszelkich pojazdów 
oraz na Festyn Rodzinny, który od-
będzie się 21 sierpnia.

Syci na ciele i duchu nawiedzili-
śmy jeszcze stary kościół romański 
stojący na wzgórzu i wróciliśmy do 
swoich domów, by odkrywać w sobie 
dwa różne oblicza.

Władysław Stawicki,
 komandor rajdu

W dniach 5-7 maja 2016r. w 
Ostrowskim MDK odbył 

się X przegląd Twórczości Około-
gitarowej GITAROWNIA 2016. 
Drugi rok z rzędu w konkursie wy-
startował ostrzeszowski zespół 
Garażowy Raj.

Spośród wszystkich biorących 
udział w przeglądzie wykonawców 
jury w składzie: Dariusz Kępiński, 

Łukasz Jankowski, Adrian Morawski 
przyznało muzykom z Ostrzeszowa 
II miejsce.

Niewątpliwie jest to kolejny suk-
ces garażowych chłopaków, którzy, 
jak wiemy, niedawno (luty 2016) 
wydali swój debiutancki krążek pt. 
„No a jak!”. 

Łukasz Szczypkowski

Kotłów – dwa różne oblicza

Garażowy Raj drugi
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Wiesław Kaczmarek: Bardzo mi 
miło spotkać się z panem Bolesła-
wem Grobelnym, prezesem TPZO 
i zapytać o program obchodów 
55-lecia oraz o otwarciu wystawy 
„Regionaliści Wielkopolscy z Zie-
mi Ostrzeszowskiej”, co nastąpi 
21 maja. Panie Bolesławie, pro-
szę nam opowiedzieć więcej o tych 
ważnych, nadchodzących dniach.

Bolesław Grobelny: Zacznijmy od 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrze-
szowskiej, a później przejdziemy do 
informacji o uroczystościach 55-lecia. 
Pierwsze pomysły zorganizowania się 
powstały w 1958 roku. Zmaterializo-
wało się to 6 maja 1961 roku i dlatego w 
tym roku obchodzimy 55-lecie utworze-
nia TPZO. Pierwsza nazwa Towarzy-
stwa to Towarzystwo Przyjaciół Ostrze-
szowa, w krótkim czasie powstały Koła 
w Grabowie, Kobylej Górze, Mikstacie. 
Koła te współdziałały z macierzystym 
Kołem z siedzibą w Ostrzeszowie. Póź-
niej z nich stworzyły się samodzielne 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mik-
stackiej, Kobylogórskie Towarzystwo 
Kulturalne, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Grabowskiej. Kilka lat później 
TPO przemianowano na Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej i ta 
nazwa funkcjonuje do dzisiaj. Pierw-
szym prezesem został wybrany, Włady-
sław Golus, którego imieniem nazwano 
z okazji 40-lecia TPZO Muzeum  Re-
gionalne. Darczyńca wielu eksponatów 
do tego muzeum. Następnym prezesem 
był Adam Ogrodowicz. Po nim prezesem 
został Jan Szkopek. Następnie zajął to 
stanowisko Grzegorz Kupczyk. Od 14 
lat ja pełnię funkcję prezesa TPZO.

Zarządy się zmieniały, zmieniali 
się prezesi, ale zasady działania oraz 
idea pozostała ta sama - służenia ziemi 
ostrzeszowskiej, swojej małej ojczyźnie. 
Najlepiej jest to ujęte w statucie, które-
go nie będę przytaczał z pamięci, można 
do niego zerknąć. Te wszystkie zapisy 
szanujemy i próbujemy je finalizować z 
lepszym lub gorszym efektem. General-
nie dobrym, ponieważ przez te 55 lat 
zrealizowaliśmy wiele dobrych rzeczy 
dla naszego środowiska, naszego mia-
sta, naszego powiatu. Dla województwa 
również.

W. K.: Jak będzie wyglądać wy-
stawa w sobotę, 21 maja? Co chce-
cie pokazać, przypomnieć?

B. G.: Wrócę do tego, co już się odby-
ło. 6 maja obchody 55- lecia rozpoczęły 
się mszą św. w intencji żyjących i zmar-
łych członków TPZO o godzinie 18.30 w 
kościele Farnym pw. NMP Wniebowzię-
tej. Drugim akcentem będzie sobotnia 
(21 maja) wystawa, którą otworzymy 
o godzinie 13 w kinoteatrze. Poświęco-
na jest regionalistom wielkopolskim z 
ziemi ostrzeszowskiej. Przedstawimy 
na niej kilkanaście biogramów zasłużo-
nych osób. Po omówieniu, przypomnie-
niu tych osób, wspomnieniach o nich 
pójdziemy na cmentarz i zapalimy na 
grobach członków Towarzystwa znicze 
i pomodlimy się.

W. K.: Natomiast 10 czerwca o 
godz. 10 odbędzie się uroczysta se-
sja rady miejskiej, której miejscem 
będzie Siedlików. To wtedy nastąpi 
nadanie Marianowi Pilotowi tytu-
łu „Honorowy Obywatel Miasta i 
Gminy Ostrzeszów”.

B. G.: Z uroczystością jest z TPZO 
związane podwójnie. Po pierwsze pan 
Marian Pilot jest członkiem Klubu War-
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Ostrzeszowskiej, jest członkiem 
zarządu. Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Ostrzeszowskiej wystąpiło ubiegłego 
roku z wnioskiem o nadanie wybitnemu 
pisarzowi, pochodzącemu z Siedlikowa, 
tytuł „Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Ostrzeszów”, za całokształt 
twórczości i ciągłe podkreślanie przez 
pisarza związku ze swoją małą ojczy-
zną, za czerpanie z niej pełnymi garścia-
mi doświadczeń, natchnienia; poetyckie 
opisywanie i to w sposób brawurowy 
(np. „Pióropuszu”) obyczajów, ludzkich 
problemów, przemian społecznych etc. 
za ukochanie swej ziemi siedlikowskiej 
i Ostrzeszowa, - za miłość trwającą do 
dzisiaj. Książka „Pióropusz” otrzymała 
nagrodę NIKE w roku 2011. Uroczy-
stość w Siedlikowie przygotowuje Urząd 
Miasta i Gminy. Towarzystwo też zo-
stało zaproszone na ową niecodzienną  
sesję. Oczywiście będziemy i zabierzemy 
głos, chociażby dlatego, że pan Marian 
Pilot jest członkiem TPZO. Złożymy 
gratulacje i nie tylko.

W. K.: 11 czerwca odbędzie się w 
kinoteatrze akademia rocznicowa i 
spotkanie Przyjaciół Ziemi Ostrze-
szowskiej. To już Wasza działka. 
Czego możemy się spodziewać?

B. G.: Tak. Następnego dnia o go-

dzinie 10 w kinoteatrze rozpoczniemy 
akademię rocznicową, na którą zaprosi-
liśmy byłych i obecnych członków, sym-
patyków, ich rodziny, gości, władze. Jak 
do tej pory sporo osób potwierdziło przy-
bycie. Zobaczymy, jak to będzie w prak-
tyce, bo życie jest życiem. Zaprosiliśmy 
również zaprzyjaźnione towarzystwa, 
organizacje z którymi współpracuje-
my. Warszawę będzie reprezentował 
pan Marian Pilot (nie będzie prezesa 
Towarzystwa Warszawskiego pana 
Jacka Maklesa, ponieważ 6 maja br. 
zmarł. Więcej na końcu wywiadu). Na-
tomiast z Klubów: Poznańskiego i Dol-
nośląskiego spodziewamy się znaczny 
członków. Za pośrednictwem „Naszych 
Stron Ostrzeszowskich” serdecznie za-
praszamy mieszkańców Ostrzeszowa i 
okolic ziemi ostrzeszowskiej. Ponieważ 
Towarzystwo nie działa w próżni, lecz 
w określonym środowisku, więc liczymy 
na obecność mieszkańców Ostrzeszowa 
nie będących formalnie członkami To-
warzystwa. Uroczystość wspomnienio-
wa będzie miała drugą odsłonę. Będzie 
to prezentacja dorobku artystycznego 
najlepszych młodych artystów ziemi 
ostrzeszowskiej. Staramy się też zapro-
sić osoby z zewnątrz.

W. K.: A któż to będzie?
B. G.: Dzisiaj nie powiem kto i co, 

proszę o cierpliwość. Osoby te wstępnie 
wyraziły  zgodę. Życie płata różne figle 
i nie chciałbym się później z obietnic tłu-
maczyć. Powiem tylko, wszystko jest na 
dobrej drodze i trzymajcie kciuki z nami, 
by wszystko się udało.

W. K.: Uroczystości zakończą się 
25 czerwca zebraniem sprawoz-
dawczo - wyborczym TPZO w Mu-
zeum Regionalnym w Rynku.

B. G.: To ostatnie kończące uroczy-
stości zebranie sprawozdawczo - wybor-
cze podsumuje cały nasz i mój okres pra-
cy. Ja zdecydowałem cztery lata temu, 
że nie będę zabiegał ponownie o wybór 
na następną kadencję. Jaki będzie wy-
bór, zobaczymy. Dokonają tego człon-
kowie TPZO, ja oczywiście nadal będę 
członkiem Towarzystwa. Do tej służby, 
jak nazywam pracę w Towarzystwie i 
prezesury jest wiele predestynowanych 
znamienitych osób. Nadto uważam, że 
powinna być zmiana warty. Chciałbym 
dodać informację, że na 55-lecie zaist-
nieliśmy w Internecie, jest to zakładka 
przy stronie - „Dzieje Ostrzeszowa” i 

tam są informacje o TPZO. Zaprasza-
my - zaglądajcie do tej zakładki.

      
Dziękuję za rozmowę i do zoba-

czenia na uroczystościach 55 lecia-
-TPZO.

Wiesław Kaczmarek
(zdjęcie:

 Wiesław Kaczmarek Ostrzeszów)
                 

Informacja o pogrzebie
śp. Jacka Maklesa.

Prochy zmarłego złożone zostaną 
w grobowcu rodzinnym na cmenta-
rzu w Ostrzeszowie 27 maja o godzi-
nie 12.

Rozmowa z Bolesławem Grobelnym 
o 55-leciu Towarzystwa Przyjaciół 

Ziemi Ostrzeszowskiej

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
WIOSNA w Ostrzeszowie 2016 r.

Ogłaszam konkurs fotograficzny dla osób 
w wieku od 10 do 18 lat. 

Tym razem tematem zdjęć jest Ostrzeszów 
i jego okolice w barwach wiosny 2016 r. 

(tylko aktualne zdjęcia zrobione w dniach 
21 marca – 21 czerwca 2016 r. 

Maksimum 5 zdjęć od jednej osoby, z podaniem: 
imienia, nazwiska, wieku, adresu i telefonu, 

proszę nadsyłać na adres: 
kolekcjoner2@poczta.onet.eu).

Nadesłane prace oceni jury w składzie: 

Stowarzyszenie ROD 1916 - St. Kulawiak – G.Kosmala 

oraz pani B. Daszczyk i W. Kaczmarek.
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No i stało się. Zapadła decy-
zja - w Ostrzeszowie, ma-

łym miasteczku z około 6 tys. 
mieszkańców, w 1969 roku po-
wstaje FUM, czyli Fabryka Urzą-
dzeń Mechanicznych. Ma to być 
zakład maszynowy w grupie za-
kładów produkujących części do 
obrabiarek, przeważnie obrabia-
rek do obróbki skrawania. 

FUM powstaje na bazie Ostrze-
szowskiego Przedsiębiorstwa Prze-
mysłu Terenowego (OPPT). Posiadało 
jedną małą halę, jednopiętrowy budy-
nek usługowy i biurowy, jak również 
z mieszkaniem  ówczesnego dyrek-
tora, pana Narcyza Kędzierskiego. 
Zadania, jakie zostały postawione i 
przyjęte do realizacji, przerastały na 
pewno wszystko to, co Ostrzeszów 
i okolice posiadały. Oprócz dużych 
chęci i werwy, nie było ani kadry ani 
załogi, ani części materialnych typu 
hala, powierzchnie itd. FUM to za-
kład, który miał docelowo produko-
wać 200 tys. sztuk sprzęgieł wielo-
płytkowych elektromagnetycznych, 
a wzorcem były sprzęgła produkcji 
SIEMENSA. Polskie sprzęgła były 
datowane wcześniej, jednak nie speł-
niały wysokich wymogów technolo-
gicznych, jakie nowy przemysł ma-
szynowy miał przed sobą. Wymagało 
to założenia projektowego. Głównym 
Biurem Projektów było Biuro Projek-
tów BIPRON w Warszawie na ulicy 
Siedleckiej. Generalny projektant 
tego biura to inż. Wojciech Uzaro-
wicz, notabene syn prof. Uzarowicza, 
z Politechniki Warszawskiej, i to wła-
śnie ono zaprojektowało ostrzeszow-
ski zakład. To biuro projektów miało 
duże doświadczenie, więc zadanie, 
jakie mieli do wykonania, nie prze-
rastało ich. Jednak trzeba zwrócić 
uwagę, że nasz przemysł maszynowy 
w okresie powojennym odradzał się 
ze zgliszczy. Nie mieliśmy nawet fa-
chowców. Oczywiście to jest  już rok 
1969, jakaś kadra była stworzona, 
ale Zachód był dużo szybszy w postę-
pie, rozwoju, unowocześnianiu tego 
przemysłu. To, co miało powstać w 
Ostrzeszowie, było wówczas na mia-
rę Europy Zachodniej. Sprzęgła elek-
tromagnetyczne wielopłytkowe są to 
urządzenia, które przenoszą moment 
obrotowy z jednej części, z wirującego 
wałka, po zaciśnięciu, na drugą część 
wałka, i ten ruch rotacyjny jest wy-
korzystany do wykonywania dalszych 
czynności. Po niewielkiej modyfikacji 
może pracować jako hamulec. Mówi-
ło się, że to jest fabryka sprzęgieł i ha-
mulców. W Ostrzeszowie była mała 
hala, mały obiekt z zapleczem do tej 
produkcji, no i wzgórze, na którym 
rosła grusza. Teren wręcz dziewiczy, 
na opłotkach miasta. Gdy pierwsze 
koparki wjechały na wykonanie ni-
welacji terenu, okazało się, że to te-
ren bardzo glinonośny. Wierzcie, tam 
było bardzo dużo pokładów gliny a 

efektem tego jest dużo wykopalisk 
w Ostrzeszowie, no i duża cegielnia, 
wytwórnia ceramiczna, kaflarnia. Na 
tym gliniastym terenie kopanie było 
makabrą szczególnie w okresie let-
nim, gdy były opady deszczu. Po pro-
stu woda nie wsiąkała tylko spływała, 
wypłukując tę glinę i trochę piasku. 
Dojście do tego obiektu w niektórych 
momentach stawało się niemożliwe.

Ludzie zaczęli chodzić na takim 
przygotowanym, utwardzonym pod-
jeździe, ale jeżdżące maszyny, trans-
port, niestety na tyle zniszczyły pod-
jazd, że trzeba było często zmieniać 
obuwie, by w miarę przyzwoicie czuć 
się w miejscu pracy, czy to w biurze, 
czy w hali produkcyjnej. 

Pierwsze założenia do produkcji 
sprzęgieł na nienotowanym wów-
czas poziomie technicznym i tech-
nologicznym były nowością. Stąd 
inwestycje te były pod patronatem 
rządu, co umożliwiało i ułatwiało po-
zyskiwanie, a wówczas wszystko było 
trudne do pozyskania, nie tylko wy-
robów konsumpcyjnych, ale również 
materiałów. Trzeba było je zdobywać 
w różny sposób, oczywiście zawsze 
legalny. Były to różne materiały, na-
wet drewno czy stal, i wiele innych 
elementów, jak cement. Również wy-
posażenie.   

Czas realizacji tego zadania to lata 
1969-71. W międzyczasie wizytował 
fabrykę jeszcze w budowie bardzo 
ważny człowiek, członek Biura Cen-
tralnego PZPR. Wówczas osoba o 
dużej decyzyjności, i powiedział: „fa-
bryka ma być nowoczesna”, po czym 
zmienił konstrukcję żelbetową na 
stalowo – szklaną, m.in. w biurowcu, 
który służy jeszcze do dzisiaj - za-
miast stolarki okiennej drewnianej 
zastosowana została stalowa i alum-
inium, co wtedy było nowością, dużą 
nowością. Miało to być wszystko no-
woczesne. Oczywiście powodowało 
to wzrost kosztów inwestycji, ale to 
był priorytet rządowy, więc nie zwra-
cano specjalnie na to uwagi. Zakoń-
czyło to się potem tym, że zamiast 
wielkich nagród i podziękowań za 
realizację zadania, niektórzy realiza-
torzy otrzymali podziękowania w bia-
łych kopertach, a tam było napisane, 
że „się udziela”.

Wiesław Kaczmarek: Panie Je-
rzy, mówi pan, że było trudno o ma-
teriały. Czy wtedy CCCP udostępnił 
tylko licencje na sprzęgła i na tym 
zakończył swą pomoc dla was czy 
Polski przy budowie fabryki?

J. Sz.: Sprzęgło magnetyczne wie-
lopłytkowe o różnych rozmiarach było 
bardzo podobne do produkowanego już 
w Europie sprzęgła firmy SIEMENS. Bę-
dąc kiedyś służbowo na tym terenie mia-
łem okazję tę fabrykę zobaczyć i zwie-
dzić. Skąd dokumentacja na produkcję 
tych sprzęgieł, bo to nie była nasza ro-
dzima? Ta dokumentacja miała bardzo 
szeroką drogę, przez Japonię i Związek 
Radziecki trafiła do realizacji w Polsce. 
Miała pewną klauzulę: nie wolno nam 
tych sprzęgieł wysyłać na Zachód. W 
związku z tym założenia produkcji 200 
tys. sztuk sprzęgieł rocznie były tylko 
do CCCP. Inne kraje socjalistyczne nie 
miały tak rozwiniętego przemysłu ma-
szynowego i takich potrzeb jak CCCP 
lub Polska, ale te sprzęgła mogły być 
zastosowane w ich obrabiarkach. Wy-
syłaliśmy je do Bułgarii i Czech. Węgier 
sobie nie przypominam. Wspominając 
kłopoty z materiałami miałem na myśli 
materiały do zadania inwestycyjnego, 
nie materiały do produkcji. Materiał 
do produkcji to były pręty, odkuwki, 

różnego rodzaju surowce do produkcji, 
żeby ten materiał przetworzyć - był 
to tzw. wysoki stopień przetworzenia, 
bo trzeba je było najpierw pozyskać. 
A przetwarzało się maszynami, jakie 
zostały przez inwestycje zrealizowane. 
Pomoc CCCP była taka, że mieliśmy ich 
dokumentację. Ewentualne zmiany w 
tej dokumentacji, żeby bardziej dosto-
sować do potrzeb, wymagały konsulta-
cji - nie była to dokumentacja nasza, ale 
radziecka. Wiem, że jedna trzecia wypo-
sażenia miała być z CCCP, czyli maszy-
ny do obróbki zgrubnej. Były to bardzo 
mocne tokarki, czy inne podobne frezar-
ki. Maszyny były sprawne i trwałe. Zo-
stały przygotowane do naszych potrzeb 
i warunków, czyli obróbek wstępnych. 
Do obróbek wykańczających importo-
waliśmy maszyny z Zachodu: Anglii, 
Francji, Niemiec, Szwajcarii. Właściwie 
z całego Zachodu. To, co ja teraz mówię, 
to dzieje się przy produkcji. Nie rozwi-
nąłem jeszcze pierwszego wątku, więc 
wracam do początku.

Gdy wjechały pierwsze koparki, 
żeby teren przygotować pod budowę, 
trzeba było pozyskać ludzi, którzy by 
to zadanie realizowali. Ja sam przysze-
dłem z Ostrowa Wlkp. W Ostrowie się 
urodziłem, mieszkałem. Przed pracą w 
ostrzeszowskim FUM-ie byłem głów-
nym mechanikiem w jednym z tarta-
ków w pobliżu Ostrowa.  Przyszedłem 
tutaj niesiony wieścią, że tworzy się 
tutaj coś nowego, o wyższym poziomie 
technicznym, bardziej skomplikowana 
technologia na miarę ambicji młodego 
absolwenta politechniki. Z Ostrowa 
było dużo ludzi, dojeżdżali do pracy, 
ktoś to musiał robić.

Dojeżdżała kadra, łącznie z dyrek-
torem. W 1969 roku dyrektorem tech-
nicznym został pan Józef Zaręba, który 
później został dyrektorem naczelnym. 
Dojeżdżał też główny technolog i wielu 
innych ludzi. Kadrę trzeba było pozy-
skać, ona stanowiła zręby przyszłego 
zakładu produkcyjnego. Potrzebą było 
też stworzenie grupy ludzi, która będzie 
realizować to zadanie, bo produkcja 
była efektem w realizacji tego zadania. 
Trzeba zwrócić szczególną uwagę - dzia-
łem inwestycji kierował dotychczasowy 
główny mechanik pan Teodor Muszal-
ski, później zastępca dyrektora do spraw 
inwestycji, o szczególnych umiejętno-
ściach działania, załatwiania i innych 
potrzebnych atutach. Ludzie, którzy to 
zadanie zaczęli realizować, byli młodzi, 
nie mieli więcej niż 30 lat, nieraz dwu-
dziestoparolatkowie. Ci ludzie dostali 
wówczas około pół miliarda złotych, 
dzisiaj to porównywalna wartość, może 
trochę więcej. Ludzie, którzy nie mieli 
doświadczenia, w tak wielkim zadaniu 
brali udział po raz pierwszy. Jednak 
się go podjęli. Zaangażowanie ich było 
bezprzykładne. Doświadczenia zdoby-
wało się na własnych błędach i skórze. 
Większość  rzeczy udało się zrealizować 
według planów, nieraz coś zaimprowi-
zowano. 

Dojazdy do warszawskiego Biura 
Projektów, do różnego rodzaju dostaw-
ców materiałów, sprzętu, maszyn. Jeź-
dził pociąg ODRA, który dość punktu-
alnie odjeżdżał z Ostrowa, o 6 rano, i 
około czterech godzin jechał do Warsza-
wy. Był też wcześniejszy pociąg o 4 rano, 
tzw. BOHEMIA - Praga – Warszawa, i 
z powrotem o godzinie 16. Było i tak, że 
do Warszawy jedna osoba jeździła z trzy 
razy w tygodniu z różnymi rzeczami 
bardziej lub mniej ważnymi. Nieraz tyl-
ko z papierem zwanym sprawozdaniem. 

Stworzyć ten zakład produkcyjny to 
trzeba było zwerbować kadrę, o czym już 
wcześniej wspominałem. Kadra ta była 

praktycznie z całej Polski, potrzebni byli 
inżynierowie, technicy, ale najważniej-
sza była załoga, robotnik. Na tym tere-
nie ich nie było. Niestety, Ostrzeszów 
ich nie miał. W okolicach w większości 
rolniczych było tak samo, ludzie niejed-
nokrotnie przyjeżdżali do pracy po skoń-
czeniu zajęć na swoim gospodarstwie. 
Nazywani byli chłoporobotnikami. Ale 
ktoś to musiał robić, trzeba było ich 
nauczyć tej pracy, przystosować. Przy 
realizacji zadania zapadła decyzja o 
wybudowaniu szkoły. Wszak trzeba 
wyedukować kadrę i załogę. Trzeba było 
wykształcić ich na bazie społeczności 
miejscowej. Dojeżdżających było kilka, a 
może i kilkanaście autobusów dziennie. 
Docelowa wielkość tego zakładu oprócz 
wspomnianych 200 tys. sprzęgieł, to 
było zatrudnienie około 1.500 osób. Po-
zyskać więc trzeba coraz więcej ludzi. 
W związku z tym zrodziła się potrzeba 
rozwoju budownictwa, czyli mieszkań 
pracowniczych. I tak powstawały bloki. 
Te na osiedlu Nowotki (dzisiaj osiedle 
Zamkowe), jak również w pobliżu ulicy 
Kwiatowej. Zakład tak prosperował, 
że wypracowywał takie zyski, że stać 
go było na inwestowanie w miasto. 
Wiele rzeczy się działo, te które były, 
powstały dzięki FUM-owi, nie tylko 
szkoła dla miasta, powstawały sklepy, 
pawilony, przedszkola. Miasto musiało 
zmienić swoje oblicze i gdy FUM był już 
ukończony, Ostrzeszów osiągnął chyba 
12 tys. mieszkańców. Potrzebne były 
następne warunki dla mieszkańców, 
większość przybyłych to młodzi około 
trzydziestki. Oni się żenią, potrzebne 
są żłobki. Nagły wzrost ludności spowo-
dował potrzebę rozrywki, kultury, tury-
styki i sportu. Ostrzeszów musiał się też 
przetworzyć na miasteczko robotnicze z 
klasą robotniczą, a to jest różnica. Dzi-
siaj to słowo nie jest popularne (robot-
nicza klasa), jest nawet przekazywane 
ironicznie - a to już byli ludzie, którzy 
żyli w innej mentalności, w innym cyklu. 
Trzeba było się nauczyć - o 8 rano trze-
ba przyjść do pracy - o 15 skończyć i tę 
pracę prawidłowo wykonywać. Nie ma 
tego, że tylko na chwilę sobie gdzieś  wy-
skoczę, bo odejście ze stanowiska pracy 
robiło przerwę w całym toku produkcji. 
Jakaś pewna część elementów nie mo-
gła być wykonana, bo ktoś musiał wyjść. 
Trzeba było ludzi dyscyplinować na ska-
lę przemysłową. Dziwicie się, ale to było 
całkiem inne zadanie i przygotowanie 
tych ludzi do życia w warunkach pracy, 
czyli klasy robotniczej, inne od tej rolni-
czej natury.

   W. K.: Wróćmy jeszcze do roz-
rywek tych młodych ludzi po pracy.

J. Sz.: Tak, FUM przede wszystkim 
finansował imprezy, kluby sportowe, 
wszelkie poczynania kulturalne. To 
było widać po osiągnięciach, mistrzow-
skich tytułach, zespołach muzycznych, 
chórach, wszystko wymienić trudno. 
Fakt, to był widoczny rozwój kultural-
no – społeczny mieszkańców i miasta. 
Jednak były też inne zakłady pracy, 
które wspomagały FUM w tych poczy-
naniach, bo FUM był największy, FUM 
był najbogatszy - to prawda. Społeczeń-
stwo  Ostrzeszowa nie dzieliło się we-
dług wyznania czy pochodzenia. Dzieli-
ło się, w jakim zakładzie kto pracował: 
czy w POLLENIE, czy w Cegielni, czy 
we FUM-ie. Ba, poprzez budowę FUM-
-u powstały inne zakłady pracy: AGRO-
MET, TECHMA, więc sam FUM był 
niejako motorem napędowym rozwoju 
miasta, jej kuźnią, która wytworzyła ta-
kie warunki do rozwoju, była inspiracją 
do stworzenia innych zakładów. FUM 
był nośnikiem nowoczesności, inwencji 
twórczej. Powtarzam, był inspiracją do 
dalszego rozwoju miasta.

Czy wie pan, że trzeba było pobu-

dować sieć energetyczną, poprawić sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, tzw. au-
tostrada, obecnie droga krajowa nr 11, 
była wyłożona płytami cementowymi, 
ścieżki dojścia. Najpierw do pracy szły 
dziesiątki, później setki ludzi. Trzeba 
było stworzyć deptak, którego nie było. 
Oświetlić to wszystko. Nie wiązało się 
to tylko, że jest fabryka i to miejsce. 
Trzeba było stworzyć coś innego, nowe 
sklepy - tych ludzi trzeba było doposa-
żyć, po co mieli wydawać pieniądze w 
innych miastach. Rozrywka - przebu-
dowano kino. W takich zakładach jak 
FUM potrzebna była integracja społecz-
na, przyjechali ludzie z różnych stron, 
nie tylko z okolic. Ludzie ci spotykali się 
w tym zakładzie na swych różnych sta-
nowiskach pracy, ale ich celem było jed-
no - wybudować zakład, a potem z niego 
korzystać, czyli produkować. Ta integra-
cja spowodowała, że społeczność FUM-
-owska stała się rodziną. Tam wszyscy 
się nawzajem znali, szanowali, nie to co 
teraz - widzimy zawiść, złość, ale to już 
ich, nowobogackich, niedojrzałość.

Przypomnę, że byli to w większości 
trzydziestolatkowie, powiem - nawet 
czterdziestolatków było mało, więc ła-
twiej im się było zrozumieć. Wytworzy-
ła się u nich jeszcze inna więź, świad-
czenia sobie nawzajem pomocy. Były 
to lata jednak niełatwe, marzeniem 
było posiadanie samochodu. Skończył 
się okres Gomółkowski, a zaczął Gier-
kowski, to m. in. do FUM-u przyjechał 
na pokaz, chyba był to luty, pierwszy 
fiat 126p. Ile ludzi przybyło oglądać 
to cudo techniki! No i ludzie zaczęli ten 
samochód kupować. Widać było pomoc, 
szczerą, prawdziwą uczynność. Wielka 
FUM-owska rodzina.

We FUM-ie była komórka, czyli 
Dział Socjalny i to tam, razem ze Związ-
kami Zawodowymi, były organizowane 
wczasy. Musieliśmy znaleźć miejsce 
na wypoczynek, więc dzierżawiliśmy 
obiekt wczasowy w Mrzeżynie, później 
w Szklarskiej Porębie; i były liczne wy-
jazdy. Tak, były różne wycieczki po całej 
Polsce. Trzeba było im ten świat przybli-
żyć. Byliśmy co prawda w obozie socja-
listycznym, zamknięci, i wyjazd na Za-
chód był rzadkością, jednak bardzo duża 
ilość ludzi z Ostrzeszowa jeździła tam, 
służbowo oczywiście. Jeździliśmy do na-
szych kontrahentów, naszych dostaw-
ców: Szwajcaria, Austria, Niemcy, ba 
- nawet Chiny. W Ostrzeszowie jednak 
wyjazdy na Zachód nie były rzadkością. 
Co to dało? Właśnie wtedy pracownicy 
FUM-u mieli okazję poznać, że istnieje 
również inny świat. Może nie tyle lepszy 
czy bogatszy, ale bardziej uśmiechnię-
ty, bardziej radosny, bardziej kolorowy. 
Inaczej, bardziej nowoczesny. Żyjący 
odmiennie, trochę w innych warunkach. 
CDN

 rozmawiał: 
Wiesław Kaczmarek

 (zdjęcia: W. Kaczmarek oraz 
archiwum Jerzego Szlachty)

Redakcja „Naszych Stron Ostrze-
szowskich” żonie oraz rodzinie śp. 
Jerzego Szlachty składa szczere wy-
razy współczucia.

Pan Jerzy 19 maja został pocho-
wany na starym cmentarzu przy 
ul. Wrocławskiej (Plac Bankowy) 
w Ostrowie Wlkp.

Miał 74 lata i odszedł za wcze-
śnie. Zawsze radosny, uśmiechnięty 
i dowcipny. Rozmawialiśmy o pięk-
nych dniach ostrzeszowskiego FUM-
-u, miały być następne rozmowy, a tu 
nagle taka wiadomość… Będzie nam 
go bardzo brakowało. Niech odpoczy-
wa w spokoju.

„Opowiem wam o FUM-ie” - Jerzy Szlachta (cz. 1)
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W niedzielne słoneczne po-
południe nowy plac za-

baw w Przytocznicy tętnił życiem, 
a to za sprawą zorganizowanego 
tam pikniku rodzinnego, który był 
uwieńczeniem wieloetapowego 
projektu na rzecz lokalnej spo-
łeczności. 

22 maja społeczność Szkoły Pod-
stawowej Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich w Przytocznicy 
zaprosiła dzieci i rodziny na uroczy-
stość poświęcenia placu zabaw połą-
czonego z piknikiem rodzinnym. 

Świętowanie jednak rozpoczęto 
nabożeństwem majowym, które od-
prawił proboszcz parafii pw. św. Sta-
nisława Kostki w Doruchowie Irene-
usz Powaga, który w swym krótkim 
Słowie Bożym podkreślał znaczenie 
powstałego placu zabaw. Podczas 
wspólnej modlitwy proboszcz po-
święcił dzieło i pobłogosławił wszyst-
kich, którzy przyczynili się do jego 
powstania. 

Po nabożeństwie wszystkich zgro-
madzonych, a w szczególności zapro-
szonych gości przywitała dyrektor 
szkoły Małgorzata Lis, dziękując 

wszystkim za przyjęcie zaproszenia 
oraz udział w tym szczególnym dla 
szkoły wydarzeniu. Swoją obecnością 
organizatorów zaszczycili zaprosze-

ni goście, wśród których znaleźli się 
między innymi prezes Stowarzysze-
nia Violetta Błasiak, wójt Doruchowa 
Józef Wilkosz, przewodnicząca Rady 
Gminy Doruchów Joanna Blewąska, 
sołtys wsi Przytocznica Mieczysława 
Markiewicz oraz kierownik Oddziału 
BZ WBK Ostrzeszów Marek Pawlak. 

Dzieci obdarowały tych, którzy 
mieli swój wkład w powstanie tego 
niezwykłego miejsca kwiatami oraz 
pamiątkowym zdjęciem, dziękując za 

okazaną pomoc. Prezes Stowarzysze-
nia przekazała również podziękowa-
nie na ręce Przewodniczącego Rady 
Rodziców - Grzegorza Skrobańskie-
go, za zaangażowanie i trud włożony 
w prace na rzecz wspólnoty. 

Wielokrotnie podczas niedzielne-
go popołudnia padały słowa podzię-
kowań, a to piękne majowe popołu-
dnie miało być wspólnie spędzonym 
czasem, aby podziękować Panu Bogu 
za dar powstania placu zabaw. - Miej-
sce to powstawało wieloetapowo i jest 
dziełem współpracy różnych instytucji 
i ludzi dobrego serca – podkreślała 
dyrektor Małgorzata Lis, przypomi-
nając krótką historię jego powsta-
nia. Przypomnijmy, we wrześniu 
2013 roku Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkół Katolickich otwarło tamtejszą 
szkołę podstawową, którą otaczały 
korty i rozległa łąka porośnięta krze-
wami. Brakowało miejsca, w którym 
dzieci w sposób aktywny i radosny 
spędzałyby czas wolny od nauki. W 

kwietniu 2014 roku przy współpracy 
Stowarzyszenia oraz pracowników 
gminy został stworzony projekt. - 
Zakładał utworzenie nowatorskiego 
placu zabaw łączącego elementy trady-
cyjne z nowoczesnymi tak, aby spełnić 
potrzeby i oczekiwania dzieci z całego 
terenu – wspominała dyrektor Lis. 
Został złożony wniosek do OLGD, 
który pozytywnie rozpatrzono, zajął 
trzecie miejsce. W grudniu 2014 roku 
zamówiono i zamontowano pierwsze 
urządzenia: zjazd linowy, huśtawkę 
,,bocianie gniazdo”, bujak ,,4-listną 
koniczyn ę” oraz zjeżdżalnię. Łącz-
na wartość tego projektu wyniosła 
23.847 zł. Zachęceni wspólnym suk-
cesem postanowili wziąć udział w 
kolejnym projekcie, dzięki którego 
realizacji udało się wzbogacić bazę 

dydaktyczną i dostosować warunki 
lokalowe do potrzeb najmłodszych 
dzieci oraz doposażyć plac zabaw o 
kolejne elementy za łączną kwotę 
41.229 zł. Rada Rodziców, która od 
początku wspierała Stowarzyszenie 
w realizacji wszystkich projektów, 
organizując wieczorek karnawałowy, 
zgromadziła fundusze na ogrodzenie 
placu zabaw. Warto podkreślić w tym 
miejscu, że rodzice samodzielnie za-
montowali płot i jego elementy. - Bo-

gato wyposażony 
i pożyteczny plac 
zabaw stał się 
ulubionym miej-
scem rekreacji i 
spotkań nie tylko 
dzieci, ale przede 
wszystkim rodzi-
ców. Brakowało 
jednak ławek i 
stolików, przy 
których opieku-
nowie mogliby 
usiąść i obser-
wować bawiące 
się pociechy. W 
celu pozyskania 
brakujących ele-
mentów wzię-
liśmy udział w 
konkursie gran-

towym ,,Tu mieszkam, tu zmieniam” 
organizowanym przez BZ WBK. Z ra-
dością przyjęliśmy wiadomość, że spo-
śród 2224 wniosków, które wpłynęły do 

banku z całej Polski, granty pieniężne 
przyznano 300 projektom, a wśród nich 
znalazł się nasz pomysł na zagospoda-
rowanie lokalnej przestrzeni publicznej 
– tłumaczyła Małgorzata Lis. Dzięki 
temu zakupiono dwa ławostoły, dwie 
ławki i kosze na śmieci, a wokoło po-
sadzono drzewka. 

Czymże byłby piknik rodzinny bez 
występów najmłodszych artystów. 
Rok 2016 w Kościele Katolickim zo-
stał ogłoszony Rokiem Miłosierdzia 
Bożego, tak więc organizatorzy po-
stanowili przygotować przedstawie-
nie pt. „Bo zawsze można zacząć od 
nowa, czyli etiuda o Bożym Miłosier-
dziu”. Autorem scenariusza do spek-
taklu była Anna Żarowska, a o oprawę 
muzyczną do występu zadbała Doro-
ta Wyrwas. Uwieńczeniem pierwszej 
części niedzielnej uroczystości było 
przecięcie wstęgi, którego wspól-
nie dokonali prezes Stowarzyszenia 
Violetta Błasiak, wójt Józef Wilkosz 
oraz przewodniczący Rady Rodziców 
Grzegorz Skrobański. 

Rada Rodziców zadbała o poczę-
stunek, a dzieci pod okien swych 
opiekunów chętnie korzystały z ko-
lorowych huśtawek, zjeżdżalni i po-
zostałych elementów placu zabaw. Po 
krótkiej przerwie na scenie zagościli 
kolejni mali artyści. Dobrej zabawie 
nie było końca.

MaG

Piknik Rodzinny w Przytocznicy
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W niedzielne popołudnie, 22 
maja na stadionie sporto-

wym w Czajkowie osiem  Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych OSP 
z terenu powiatu ostrzeszowskie-
go walczyło o puchar. 

Tegoroczne Powiatowe Zawody 
Sportowo – Pożarnicze MDP OSP od-
były się w Czajkowie. Udział wzięło 8 
drużyn, w tym 3 żeńskie i 5 męskich.

Ekipy tradycyjnie zmagały się w 
dwóch konkurencjach, a mianowicie 
pierwszej, czyli biegu sztafetowym 
z przeszkodami i drugiej - bojówce. 
Wszyscy zawodnicy dzielnie walczyli 
o miano najlepszych, a różnice punk-
towe nie były duże. Pierwsze miejsce 
w kategorii żeńskiej  zdobyły dziew-
częta z OSP Zajączki, które uzbierały 
1007pkt., a w kategorii męskiej, zdo-

bywając 1015 pkt., zwyciężyli chłop-
cy z OSP Kraszewice. Zawodników 
w to ciepłe i słoneczne popołudnie 
dzielnie wspierali ich opiekunowie, 
ale i nie zabrakło dopingującej pu-
bliczności.

Puchary i gratulacje zwycięz-
com złożyli między innymi starosta 
Lech Janicki, komendant Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie 

Tomasz Mak, prezes Powiatowego 
Związku OSP RP Janusz Bebłot oraz 
Prezes Miejsko - Gminnego Związku 
OSP Mieczysław Mądry. 

Wszystkim zawodnikom gratu-
lujemy udziału w tegorocznych za-
wodach i zdobytych wyników oraz 
życzymy powodzenia za rok. Poniżej 
prezentujemy klasyfikację tegorocz-
nych zawodów. 

MaG

Wyniki Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych MDP OSP w 
Czajkowie:

Grupa Żeńska:
OSP Zajączki, 1007 pkt.
OSP Kraszewice, 1004 pkt.
OSP Ostrzeszów, 960 pkt.
Grupa Męska:
OSP Kraszewice – 1015 pkt.
OSP Morawin – 1014 pkt.
OSP Ostrzeszów – 1004 pkt.
OSP Czajków – 998 pkt.
OSP Siedlików – 973 pkt.

Powiatowe zmagania strażackie

Zwycięzka drużyna męska - OSP Kraszewice Zwycięzka drużyna żeńska - OSP Zajączki

W Muzeum Oświaty im. 
prof. Mariana Falskiego 

w Kuźnicy Grabowskiej odbył się 
wernisaż pierwszej stałej wysta-
wy zatytułowanej „Elementarze 
świata”. Wydarzenie zorganizo-
wano w piątek – 20 maja, równo 
o godzinie 20.

Swoją obecnością zaszczycili m.in. 
europoseł Andrzej Grzyb, senator RP 
Łukasz Mikołajczyk, przewodniczą-
ca Rady Powiatu Marianna Powązka, 
przewodniczący Rady Gminy Krasze-
wice Artur Chowański wraz z radny-
mi, sekretarz gminy Kraszewice Sta-
nisław Plewiński, skarbnik Konrad 
Kuświk, prezes Rejonowego Banku 

Spółdzielczego Marian Świta i wiele 
innych osób. – Dziś zaczyna się nowy 
rozdział w historii kraszewickiego mu-
zeum, bo dzisiaj państwa oczy są zwró-
cone w kierunku małego, ale wielkiego 
duchem miejsca, w którym pielęgno-
wane są tradycje i zwyczaje minionych 
lat – mówiła otwierająca wystawę, 

Ewa Maląg, p. o. kierownika Mu-
zeum. – Jednak nasze muzeum to nie 
tylko przeszłość, ale także przyszłość, w 
której pokładamy wielkie nadzieje. Sens 
naszego spotkania jest szerszy, niż to co 
można powiedzieć o muzeum odwołując 
się tylko do definicji słownikowej – za-
znaczała, wskazując, że muzeum to 
hołd dla Mariana Falskiego i jego pra-

cy zawodowej, a także  dla osób, dla 
których los tego muzeum nie był obo-
jętny. – Nowa wystawa, którą będziecie 
mieli przyjemność państwo zobaczyć, to 
nowe możliwości i horyzonty. Jesteśmy 
posiadaczami elementarzy z czterech 
stron świata, bogatej kolekcji elementa-
rzy polskich, pamiętników z zachowany-
mi płatkami róż, ławek z zachowanymi 
śladami atramentu, zużytego tornistra 
i pluszowego psa z rozprutym uchem, bo 
najważniejsze jest to, żeby gdzieś istnia-
ło to, czym się kiedyś żyło – oznajmiała 
przybyłym gościom.

Następnie senator Mikołajczyk w 
towarzystwie M. Powązki i sekretarza 
Plewińskiego przecięli wstęgę, oficjal-
nie dokonując otwarcia wystawy. Po 
obejrzeniu bogatej ekspozycji ele-
mentarzy ze wszystkich stron świata 
(blisko 500 egzemplarzy) i dokona-
niu wpisów do księgi pamiątkowej, 
uczestnicy uroczystości przeszli na 
plac przy szkole podstawowej, na któ-
rej murze została wyświetlona krótka 
prezentacja zatytułowana „Tajemnica 
kraszewickiego muzeum”.

Nie zabrakło wystąpień gości, któ-
rzy nie tylko gratulowali bogatej wy-
stawy, ale i życzyli rozkwitu muzeum. 
Spotkanie to było także okazją, aby 
podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do tego, aby mo-
gła ona oficjalnie nastąpić. Dziękowa-
no też tym, którzy przez lata dbali o 
wygląd budynku i jego właściwe funk-
cjonowanie, w tym mieszkańcom 
Kuźnicy Grabowskiej pod kierownic-
twem Waldemara Dudki, byłego dy-
rektora Szkoły Rolniczej. – Świetnie 
się stało, że ta instytucja powstała, bo 
najpierw było stowarzyszenie, a teraz 
jest placówka muzealna. Samorządowi 
Kraszewic chcę serdecznie podziękować 
za to, że znalazł mecenasa. Myślę, że 
również fascynacja szkołą sprawiła, że 
znalazło się tak mnóstwo przyjaciół, 
przecież te zbiory są bogate, a były one 

rozproszone, i tutaj najwięcej serca w 
start tej placówki włożył pan profesor 
Łopata – wspominał A. Grzyb. Dru-
giego z inicjatorów powstania mu-
zeum wspominała M. Powązka. To 
Jerzy Szlachta. Pamięć obu panów 
uczczono minutą ciszy.

– Z zawodu jestem nauczycielem, 
przez kilkanaście lat pracowałem w 
szkole, i to miejsce powoduje, że łza w 
oku się kręci, powrót wspomnień do cza-
sów, gdy elementarz profesora Falskiego 
był również moim elementarzem, – mó-
wił senator Mikołajczyk – najlepszy 
elementarz jaki pojawił się w polskiej 
oświacie. Jestem pewien, że lepszy już 

się nie pojawi. Niestety, ubolewam nad 
tym, że dziś w polskich szkołach uczymy 
wtórnego analfabetyzmu – przyznał. 
Senator, będący w Kuźnicy Grabow-
skiej po raz pierwszy, deklarował 
swoją pomoc we wszystkich plano-
wanych przedsięwzięciach. – Jestem 
pewien, że za tej kadencji odwiedzę to 
muzeum z jakąś osobą z ministerstwa, 
być może z panią minister bądź z któ-
rymś z wiceministrów. Przyjedziemy 
zobaczyć piękne miejsce i piękne zbiory 
– mówił.

Spotkanie zakończono przy ogni-
sku. 

(KIR)

Elementarze z czterech stron świata
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DYŻURY APTEKI W TYM TYGODNIU:
 APTEKA ZAMKOWA, 

UL. ZAMKOWA 28, TEL: 62 730 00 76 

GODZINY DYŻUROWANIA: 
DNI POWSZEDNIE: GODZ. 20:00 – 22:00
SOBOTY: GODZ. 8:00 – 22:00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA: GODZ. 9:00 – 22:00

PO GODZ. 22:00 W SPRAWACH NAGŁYCH 
I UZASADNIONYCH DOSTĘPNA JEST APTEKA 

JAGIELLOŃSKA, TEL. 62 730 94 64
NAJBLIŻSZA CAŁODOBOWO DZIAŁAJĄCA APTEKA: 

NA ZDROWIE, KĘPNO, UL. WARSZAWSKA 30,  
TEL. 62 599 30 81. 

Kolejnym rodzajem weksla 
jest tzw. weksel własny. 

Zgodnie z brzmieniem art. 101 
prawa wekslowego, musi on zawie-
rać następująca treść – zbliżoną do 
omawianego w ubiegłym tygodniu 
tzw. weksla trasowanego.

Po pierwsze, musi on posiadać 
nazwę „weksel” w samym tekście do-
kumentu , w języku w jakim go wy-
stawiono. Musi być w nim zawarte 
bezwarunkowe przyrzeczenie zapła-
cenia oznaczonej sumy pieniężnej, 
oznaczenie terminu i miejsca płatno-
ści, nazwisko osoby, na której rzecz 
lub zlecenie zapłata ma być dokona-
na, oznaczenie daty i miejsca wysta-
wienia weksla oraz podpis wystawcy.

Zasadnicza różnica pomiędzy 
wekslem własnym a trasowanym po-
lega na tym, że w przypadku weksla 
własnego jego płatnikiem jest wy-
stawca weksla.

Brak któregokolwiek z wyżej 
wskazanych elementów sprawi, iż 
dokument co do zasady nie będzie 
uważany za weksel. 

Jeżeli jednak w treści weksla wła-
snego nie umieszczono  terminu 
płatności, weksel uważa się za płatny 
za okazaniem. 

Do weksla własnego mają za-
stosowanie przepisy dotyczące 
weksla trasowanego, o ile nie 
pozostają w sprzeczności z istotą 
weksla własnego.

Istotne jest, iż do dnia 1 stycznia 
2007 r. istniały urzędowe blankiety  
wekslowe, co było związane z opłatą 
skarbową pobieraną od weksla.

Po tej dacie opłata skarbowa od 
weksla nie jest pobierana, co spra-
wia, iż urzędowe blankiety przestały 
obowiązywać.

adwokat Paweł Wala

Kiedy pojawiają się choćby 
pierwsze kłopoty ze spła-

tą zobowiązań, pierwsze opóź-
nienia w ich regulowaniu, zdarza 
się, że chowamy przysłowiową 
głowę w piasek, pozostawiając 
problem, by sam się rozwiązał. 

Nic bardziej nierozsądnego nie 
możemy chyba w takiej sytuacji zro-
bić. Właśnie obawa przed brakiem 
możliwości spłaty kredytu na warun-
kach określonych w umowie powinna 
mobilizować nas do działania, by owe 
kłopoty okazały się tylko chwilowe i 
by nie tra� ć na żadną z list klientów 
nierzetelnych. Wiemy bowiem z wcze-
śniejszych artykułów, jak brzemien-
ny w skutkach może okazać się taki 
wpis.  

Zresztą, w wyniku utraty wiary-
godności jako pożyczkobiorca, może 
nas spotkać szereg nieprzyjemno-
ści. Jedną z nich może być przypo-
minanie o spłacie nieprzyjemnymi 
telefonami, smsami i listami przez 
natarczywą windykacją. W przypad-
ku braku ich skuteczności bank może 

wypowiedzieć umowę, naliczyć wy-
sokie odsetki i zagrozić działaniami 
komorniczymi, co również wiąże się 
z dodatkowymi kosztami i stresem. 

Rozwiązaniem mogą okazać się 
negocjacje z wierzycielem. Wysto-
sujmy do banku wniosek o zmianę 
warunków spłaty, chociażby na okre-
ślony czas. Zasugerować w nim moż-
na wydłużenie okresu spłaty, wakacje 
kredytowe, spłatę raty kapitałowej 
lub odsetkowej przez umowny okres, 
czy nawet sporządzenie aneksu do 
umowy, gwarantującego choćby tym-
czasowe obniżenie oprocentowania. 
Można też zaproponować ustano-
wienie dodatkowego zabezpieczenia 
spłaty, np. w postaci nieruchomości 
lub innego składnika majątku, czy 
też przystąpienie do umowy osoby 
trzeciej albo poręczyciela. Możliwo-
ści, jak się okazuje, jest wiele. Przy 
czym pamiętajmy, nam zależy na jak 
najłatwiejszym pozbyciu się kłopotu, 
a dla wierzyciela liczy się z pewnością 
najmniej kosztowne odzyskanie pie-
niędzy. 

Przyjrzyjmy się dokładnie umowie 
kredytowej, być może dzięki takiej 
analizie uda się ją  zrestrukturyzo-

wać na rozsądnych warunkach. Jeśli 
nie potra� my tego zrobić sami, udaj-
my się do wykwali� kowanych dorad-
ców � nansowych, którzy z pewnością 
będą potra� li nam pomóc i wskażą, jak 
uniknąć nieprzyjemności związanych z 
interwencją windykacji, a w ostatecz-
ności egzekucji komorniczej.

Oczywiście najlepszym z rozwią-
zań jest konsolidacja naszych zobo-
wiązań w innym banku, zebranie ich 
w jedną mniejszą ratę i komfortowa 
bieżąca spłata. Dlatego tak bardzo li-
czy się  w takich przypadkach nasza 
szybka, zdecydowana reakcja. Szu-
kajmy tej możliwości zanim będzie 
za późno i bank zgłosi nasze kłopoty 
ze spłatą do BIK’u, BIG’u lub innego 
rejestru dłużników. Jak wiadomo, 
taka informacja skutecznie utrudnić 
może korzystanie z rynku usług � -
nansowych na długie lata. 

Zespół placówki kredytowej
WM Finanse

ul. Powstanców Wlkp. 7
w Ostrzeszowie
tel. 790 202 232

To, jaki kolor nosisz danego 
dnia, ma przełożenie na 

Twoje samopoczucie. Sprawdźcie, 
którymi kolorami możecie je po-
lepszyć, a które skutkują spad-
kiem nastroju!

CZERWIEŃ
Przy czerwieni  warto uważać – 

przede wszystkim trzeba zastanowić 
się nad jej odcieniem. Intensywne 
mają za zadanie dodać Ci pewności 
siebie i wyróżnić z tłumu. Poza tym 
aż krzyczą, że dziś rozsadza Cię ener-
gia i jesteś po prostu najlepsza. W In-
diach ta barwa przeznaczona jest dla 
panien młodych, jednak w większości 
krajów czerwień to także kolor seksa-
pilu i niebezpieczeństwa.

ŻÓŁTY
Żółcie bywają niezawodne w 

przypadku totalnej chandry. Ozna-
czają bowiem przede wszystkim 
wewnętrzną radość, ale też mądrość 
(stąd jest tradycyjną barwa buddyj-
skich mnichów). Noszenie żółtych 
stylizacji może też symbolizować 
chęć kontaktu z drugim człowiekiem 
- jest szczególnie pomocne wtedy, 
kiedy musimy nareszcie dogadać się 
z kimś w istotnej dla nas sprawie.

Z innej jednak strony, żółty może 

też symbolizować negatywne emocje 
– często taki kolor noszą osoby, któ-
rych komunikacja z otoczeniem jest 
zakłócona i nie chcą mówić o sobie i 
swoich problemach.

NIEBIESKI
Chłodny kolor symbolizuje przede 

wszystkim czystość i higienę, a w 
życiu codziennym totalny profesjo-
nalizm i opanowanie. Niebieskie 
stylizacje mogą też oznaczać Waszą 
kreatywność i świeżość pomysłów. 
Poza tym łagodne, pastelowe odcie-
nie niebieskiego są kolorem przy-
jaźni – warto więc postawić na nie, 
kiedy idziemy na ważną rozmowę z 
przyjaciółmi.

Ciekawostka! W Iranie to kolor 
żałoby.

ZIELONY
Zieleń to kolor ukojenia i harmo-

nii, a więc stawiając na zieloną bluzkę 
czy spódnicę dajemy do zrozumienia, 
że tego właśnie szukamy w danym 
momencie. Odpoczynek psychiczny 
kojarzy się przecież z tonącą w zieleni 
łąką albo kolorami lasu. Jakie niesie 
przesłanie? Wrażliwość  i wyciszenie.

FIOLETOWY
Na � oletową sukienkę czy płaszcz 

stawiają przed wszystkim „psycho-

logowie”, którzy nieustannie poszu-
kują w życiu celu. Jeśli nurtuje Was 
� lozo� a życia, macie niezwykłe za-
interesowania i jesteście wrażliwcami 
– to kolor dla Was.

CZARNY
Kojarzy się przede wszystkim z 

elegancją, ale jest też mocno depre-
syjny. W zasadzie to barwa niepo-
wodzenia w życiu osobistym lub po-
szukiwania drugiej połówki. Może 
być znakiem tego, że aktualnie same 
próbujecie poradzić sobie ze swoimi 
problemami, a otoczenie powinno 
trzymać się od Was z daleka. Jeśli 
jednak zakładacie ją sporadycznie, 
na ważne wieczorne wyjście, a do-
datkowo zestawiacie z błyszczącymi 
akcesoriami – zdecydowanie będzie 
to kolor kobiecej klasyki.

POMARAŃCZOWY
Pomarańczowe barwy mówią wie-

le o pozytywnym nastawieniu – spra-
wiają miłe wrażenie i wysyłają jasny 
sygnał – jestem spontaniczna, sym-
patyczna i możesz ze mną porozma-
wiać. W przeciwieństwie do zieleni, 
pomarańczowa stylizacja to dowód 
na sprecyzowane cele w życiu, poza 
tym dodaje mnóstwa pozytywnej 
energii.

Weksel cz. II Kredyty

Co mówi o tobie kolor twojego ubrania?

Oddział Terenowy Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 17 2 piętro (pokój nr 34)

czynny:
poniedziałek: 7.00 – 14.35
wtorek            : 7.00 – 14.35
środa              : 7.00 – 14.35
piątek             : 7.00 – 14.35

pobieranie krwi i osocza w godz. 8.00 – 12.00

czwartek : pobieranie krwi w Kępnie – KOSiR ul. Walki Młodych 9 
godz: 8.00 – 11.00

W Oddziale Terenowym Krwiodawstwa w Ostrzeszowie 
można oddać próbkę krwi celem rejestracji na dawcę szpiku kostnego.

Babka śmietanowa
CIASTO
- 1 szklanka cukru
- 5 jajek
- 5 dag masła
- 5 dag smalcu
- 3 łyżki mąki ziemniaczanej
- 2 czubate łyżeczki proszku do pieczenia
- 20 dag śmietany kwaśnej, gęstej 18%
- 2 szklanki mąki pszennej
- sok z 1 cytryny (ok. 1/4 szklanki)
- 1 łyżeczka aromatu migdałowego
 LUKIER CYTRYNOWY
- 1 szklanka cukru pudru
- 2 - 3 łyżki soku z cytryny

Ciasto:
Wszystkie składniki powinny być w tempera-
turze pokojowej. Foremkę na babkę z komin-
kiem o pojemności 2,5 litra wysmarować ma-
słem i wysypać bułką tartą. Żółtka oddzielić 
od białek. Mąkę pszenną przesiać przez sitko. 
Mąkę ziemniaczaną wymieszać z proszkiem 
do pieczenia. 
 Żółtka utrzeć z cukrem do białości (miksować 
mikserem na najwyższych obrotach). Następ-
nie dodać miękkie masło, smalec i zmiksować 
na gładką masę. Dodać mąkę ziemniaczaną z 
proszkiem do pieczenia i ponownie dokładnie 
zmiksować. Następnie dodać śmietanę i zmik-
sować do połączenia się składników. 
 Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pia-
nę. Dodawać na przemian z mąką pszenną (w 
3 - 4 turach) i miksować na małych obrotach 

miksera tylko do połączenia się składników. 
Na koniec dodać sok z cytryny i aromat mi-
gdałowy, wymieszać. 
 Do przygotowanej foremki przełożyć ciasto. 
Piec w nagrzanym piekarniku do 170 stopni 
C przez 70 minut (do tzw. suchego patyczka). 
Po upieczeniu wyjąć z piekarnika i wystudzić 
w foremce. Po całkowitym ostudzeniu wyjąć z 
foremki, odwrócić i polać lukrem cytrynowym. 
Lukier:
Cukier puder wymieszać z sokiem z cytryny 
(dokładnie rozetrzeć zewnętrzną stroną łyżki). 
Gęstość lukru możemy regulować poprzez 
dodawanie więcej cukru pudru - wtedy lukier 
będzie bardziej gęsty lub poprzez dodawanie 
soku z cytryny, wtedy lukier będzie bardziej 
rzadki.

W tym tygodniu Pani 
Izabela poleca:
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Nic tak bardzo nie frustruje 
jak odkrycie, że produkt, 

który akurat chciałyście użyć do 
przygotowania obiadu, stracił 
właśnie datę ważności. Co wtedy 
robicie? 

Zazwyczaj wyrzucacie jogurt/ma-
karon/mięso do kosza, i tak robi 91% 
badanych konsumentów. Najnowsze 
badania amerykańskich naukowców 
z Kliniki Żywienia w Cleveland do-
wodzą jednak, że istnieje kilka ty-
pów produktów, które można śmiało 
spożywać nawet po upłynięciu daty 
ważności.

MLEKO
Mleko powinno być zdatne do 

spożycia do trzech dni po dacie waż-
ności. Trzeba je tylko cały czas trzy-
mać w lodówce.

JAJKA
Można je gotować od dwóch do 

pięciu tygodni od kupienia. Ważne, 

żeby trzymać wytłaczankę w głębi 
lodówki, nie w kieszeni na drzwicz-
kach, ponieważ tam temperatura jest 
wyższa.

MAKARON
Makaron w opakowaniu moż-

na spożywać od roku do dwóch lat. 
Nawet jeśli upłynęła data ważności. 
Jeśli więc lubicie spaghetti i włoską 
kuchnię - nie wyrzucajcie pochopnie 
pasty!

MASŁO
Masło można trzymać w lodówce 

dwa-trzy tygodnie. Margarynę do 6 
miesięcy.

MIĘSO
Gotowane i przetwarzane ma 

dłuższą datę spożycia niż surowa 
opcja. Nieotwarte mięso można 
trzymać w lodówce nawet tydzień. 
Po otwarciu należy je wykorzystać 
w kuchni do czterech dni.

ADA

WARZYWA
• Do 10 dni można przechowywać 

w lodówce nieumytą brukselkę, na 
którą sezon trwa od jesieni do wio-
sny.

• Brokuły i kala� ory trzymane 
w 10-12°C zachowają walory odżyw-
cze przez 7 dni, a zamrożone nawet 
przez kilka miesięcy.

• Cykoria trzymana w papierowej 
torbie nie zbrązowieje, a roszponka w 
plastikowym pojemniku wyłożonym 
wilgotnym ręcznikiem papierowym 
na dłużej zachowa świeżość.

• Przez miesiąc, w temperaturze 1 
- 2°C, można przechowywać szczel-
nie zawinięte buraki– jednak przed 
włożeniem do lodówki należy odciąć 
im liście. Przez nawet 3 tygodnie 
można trzymać sałatę lodową.

• Tymczasem kapusta pozostanie 
świeża aż przez 3 miesiące – o ile bę-
dzie znajdowała się w temperaturze 
ok. 0 stopni.

• Warzywa korzeniowe – takie 

jak marchewka oraz korzenie selera 
i pietruszki – lubią temperaturę ok. 
1°C i wilgotność na poziomie 80%, 
w takich warunkach mogą być pozo-
stawione nawet przez 4 miesiące.

• Warzywa cebulowe powinno 
się traktować tak samo jak warzy-
wa korzeniowe. Wyjątkiem jest 
czosnek, który najdłużej zachowa 
świeżość zapleciony w warkocz i po-
wieszony w suchym miejscu.

• Natomiast paprykę można 
przechowywać w chłodziarce, najle-
piej w plastikowej torebce, aby zapo-
biec utracie wilgoci. Najdłużej można 
składować zieloną paprykę – aż do 5 
tygodni.

Wbrew powszechnej opinii ziem-
niaki powinno się trzymać poza 
lodówką, najlepiej w ciemnym po-
mieszczeniu w temperaturze 10°C.

OWOCE
• Nie tylko warzywa wymagają 

specjalnego traktowania – warto 

wiedzieć, jak zadbać o owoce, aby nie 
dojrzały zbyt szybko.

• Gruszki można trzymać w lo-
dówce przez 3-5 dni, w wilgotności 
na poziomie 85-90%. Warto pa-
miętać, że miąższ owoców zamarza 
w temperaturze -1,5°C.

• Jabłka, chociaż wymagają ta-
kiej samej wilgotności jak gruszki, 
powinno się przechowywać w wa-
runkach 1-3°C. Co więcej, owoce 
należy ułożyć w taki sposób, aby się 
nie dotykały. W ten sposób pozosta-
ną świeże nawet przez miesiąc.

• Egzotyczne owoce – takie 
jak ananas i mango – po przekro-
jeniu, zachowają wartości odżyw-
cze do 2 dni.

• Cytrusy – w tym popularne 
zimą mandarynki i pomarańcze – 
mogą znajdować się w temperaturze 
pokojowej przez ok. tydzień.

ADA

Róże należą do roślin dość żarłocznych, któ-
re w bardzo krótkim czasie mogą wyjało-

wić ziemię, dlatego dostarczanie tym roślinom 
odpowiednich i dobrze zbilansowanych substan-
cji odżywczych ma duże znaczenie dla ich kondy-
cji.

Róże wymagają gleby żyznej, lekkiej, o obojętnym 
lub lekko kwaśnym odczynie (w granicach 6-6,5 pH). 
W pierwszym roku po posadzeniu, jeśli gleba była 
starannie przygotowana, róż nie nawozi się. W latach 
następnych stosujemy nawożenie mineralne i orga-
niczne w zależności od potrzeb krzewów i zasobności 
gleby.

Glebę, w której rosną róże, trzeba zasilać regular-
nie kompostem lub dobrze rozłożonym nawozem. 
Można krzewy różane zasilać gotowymi nawozami 
do róż lub gnojówką z pokrzyw.

Pierwsze zabiegi w sezonie przeprowadzamy 
już na początku kwietnia - róże ściółkujemy, tnie-
my i nawozimy. Zaleca się stosowanie nawozów orga-
niczno-mineralnych. Wiosną powinny to być nawozy 
ze zwiększoną ilością azotu. Część składników zawar-
tych w nawozach przyswajana jest natychmiast, resz-
ta po pewnym czasie. 

Zasilanie możemy powtórzyć, gdy tylko poja-
wia się pierwsze pąki kwiatów. Latem, od czerw-
ca nawozimy krzewy róż przynajmniej raz na 3-4 
tygodnie mieszankami wieloskładnikowymi, np. 
Azofoską w dawce 30-40 g/mkw. Po 15 lipca nie na-
leży tego zabiegu już powtarzać. 

Trzecie i ostatnie nawożenie powinno się przepro-
wadzić późnym latem, kiedy róże dają drugi wysyp 
kwiatów. Dalsze zasilanie jest niewskazane, gdyż 
sprzyja wzrostowi pędów, które mogą być później 
uszkodzone przez mrozy.

Nawożenie dolistne warto zastosować w przypad-
ku przedłużającej się suszy, albo gdy róże rosną w gle-
bie wapiennej. W takim przypadku mogą mieć kłopot 
z pobieraniem składników przez korzenie, czego ob-
jawem może być słaby wzrost roślin lub chloroza liści 
- jasnozielone przebarwienia. Możemy zastosować 
Florovit, nawóz do róż i innych roślin kwitnących. 
Opryskujemy rośliny raz w miesiącu, 2-4ml nawozu 
(połowa nakrętki) rozcieńczyć w 1 litrze wody. Należy 
unikać opryskiwania roślin kwitnących w okresie ich 
pełnego kwitnienia. Zaleca się wykonywanie opry-
sków w dni pochmurne lub wieczorem. 

Wasz Ogrodnik

5 rzeczy, które zjesz po 
upływie daty ważności

Jak przechowywać sezonowe warzywa?

Nawożenie różGN.6840.18.2016.KD.DK.1.2016                                                                                                                                Kobyla Góra, dnia 19-05-2016
Wójt Gminy Kobyla Góra 

ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rybinie,gmina Kobyla Góra.

I. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości.
Przedmiotem trzeciego przetargu ustnego, nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rybi-

nie nr 27, gmina Kobyla Góra. Lokal mieszkalny nr 12 w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej nr 184/3 o po-
wierzchni użytkowej 62,50m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Pomieszczenia przynależne-
go - piwnicy o powierzchni 13,00m2, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Do lokalu przynależy również pomieszczenie 
gospodarcze w budynku garaży posadowionym na działce ewidencyjnej nr 184/4 (boks nr 4) o powierzchni 15,90m2 z udziałem
w nieruchomości wspólnej. Księgi wieczyste nr KZ1O/00039479/2, KZ1O/00041431/1 i KZ1O/00039478/5.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kobyla Góra i wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra nieruchomości przeznaczone są pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej.
Poprzednie przetargi z dnia 04.03.2016 r. i 09.05.2016 r. nie wyłonił nabywcy.
II. Termin oraz miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 01 lipca 2016 r., o godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra – pokój nr 8.
III. Cena wywoławcza oraz wadium do przetargu.
Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 64.090 zł, natomiast wadium w wysokości 12.500 zł. 
IV. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Lu-

dowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003  z dopiskiem „Wadium lokal nr 12” najpóźniej 
do dnia 28.06.2016 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wpłaty wadium 
należy okazać na przetargu.

Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić 
mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacane przez pozostałe 

osoby zwraca się, nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Organizator może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do 

publicznej wiadomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów  62 7316283, 697103315 od ponie-

działku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. 
Wójt Gminy Kobyla Góra

mgr Wiesław Berski

Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
informuje .

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną , ul. Kolejowa 8,
oraz na stronie internetowej http//bip.wokiss.pl/grabownadprosna zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.1714 ze zm.) umieszczony  został wykaz nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta i Gminy Grabów nad Prosną przeznaczonych do dzierżawy:

1.  nieruchomość gruntowa położona w Marszałkach, działka ewidencyjna nr 130/3,   
    część o pow. 0.28.00  ha- dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze .

2.  nieruchomość gruntowa położona w Marszałkach, działka ewidencyjna nr 130/3,   
    część o pow. 0.27.55  ha- dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze .

Informacja – pok.17 tel. ( 62) 732 13 86
Burmistrz Miasta i Gminy

 /-/ Zenon egła
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PATRZĄC W NIEBO
Rozmaitości ASTRONOMICZNE                 Wiadomości ze świata nauki i techniki                 Doniesienia z CERN ESA NASA                 www.facebook.com/cwintpoland              Nr (33) 21/2016

C W I N T  -  OT W I E R A MY  D L A  C I E B I E   S Z E R O KO  D R Z W I  D O  Ś W I ATA  W I E D Z Y  I  N AU K I

LETNIA AKADEMIA CWINTu
Lato zbliża się szybkimi krokami. Zespół CWINT przygotował dla dzieci, młodzieży i do-

rosłych interesującą propozycje letniego wypoczynku połączonego z poznawaniem tajemnic 
ASTRONOMII i KOSMOSU. Odkrywanie NIEBA może być fascynującym zajęciem dla amatorów 
kosmicznej przygody, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Szczegóły tej propozycji 
przedstawimy w kolejnych naszych serwisach. A dzisiaj na łamach serwisu Patrząc w NIEBO 
rozpoczynamy cykl artykułów pt. „Poznajemy gwiazdozbiory” wprowadzających w otaczający nas 
świat GWIAZDOZBIORÓW i znajdujących się w nich  gromad gwiazd i obiektów „głębokiego nieba” 
galaktyk i mgławic.  Czynimy to wspólnie z wydawnictwem SBM którego portfolio zawiera wiele 
interesujących albumów i  książek dla dzieci i dorosłych. Bazą i źródłem prezentowanych informacji 
są dwie rewelacyjne pozycje albumowe Wydawnictwa  SBM: Atlas GWIAZD i Atlas NIEBA autor-
stwa pasjonata i popularyzatora astronomii Przemysława Rudzia. Doskonałe gra� ki i zdjęcia 
pokazują piękno nocnego nieba, a  interesujące teksty dostarczają informacji o konstelacjach, 
gwiazdach i galaktykach.  Podróż po gwiazdozbiorach zaczynamy od konstelacji LWA, którego 
charakterystyczny kształt łatwo odnajdziemy nad południowo-zachodnim horyzontem na wy-
sokości około 30o. Bardzo dobrą wskazówką do jego lokalizacji  może być również jasna  planeta 
Jowisz powyżej którego znajdują się  gwiazdy tworzące konstelację LWA.

Piotr Duczmal CWINT

Poznajemy gwiazdozbiory:Lew (Leo – Leo)
Pokonanie nemejskiego lwa było pierwszą z 12 prac Heraklesa. Zwierzę znane było z grubej 

skóry, przez którą nie mogło przebić się żadne ostrze. Heros, wytropiwszy zwierzę, zakradł się do 
jego legowiska i zachodząc je od tyłu, udusił. 
Z jego skóry zrobił sobie pancerny strój, który 
chronił go przed ostrzami mieczów i strzał. 
Lew, podobnie jak Wielka Niedźwiedzica, 
jest jedną z najstarszych znanych konstela-
cji. Tę samą postać widzieli obok Greków na 
niebie Persowie i Asyryjczycy oraz inni naj-
dawniejsi mieszkańcy Mezopotamii (w tym 
Babilonu). Najjaśniejszą gwiazdą konstelacji 
jest Regulus − nazwę tę zastosował i utrwa-
lił Mikołaj Kopernik. Często mówi się o niej 
Serce Lwa, gdyż w wyobrażeniu zwierzęcia na 
nieboskłonie znajduje się właśnie tam, gdzie 
powinno być jego serce. Jest ponad pięcio-

krotnie masywniejsza od Słońca, oddalona od niego o około 80 lat świetlnych. Jest to zarazem 
układ poczwórny, gdzie dwie pary składników dzielą na niebie ponad trzy minuty kątowe. Inną 
znaną gwiazdą w konstelacji jest Denebola, czyli Ogon Lwa. Jest dwukrotnie większa od Słońca, 
a wokół niej znajduje się prawdopodobnie dysk protoplanetarny, który w przyszłości może dać 
początek układowi planetarnemu. Dzieli nas od niego blisko 40 lat świetlnych. Miłośnicy obser-

wacji gwiazd zmiennych powinni 
zwrócić uwagę na mirydę R Le-
onis, która zmienia swoją jasność 
z czwartej do jedenastej wielkości 
gwiazdowej w okresie 310 dni. 

Najbardziej spektakularne obiekty tej konstelacji to jed-
nak galaktyki. W małym amatorskim teleskopie wspaniale 
prezentują się trzy: M 65, M 66, NGC 3628, zwane Tripletem 
Lwa. Tworzy ją odpowiednio galaktyka spiralna, spiralna z po-

przeczką oraz zdeformowana grawitacyjnie galaktyka spiralna. To doskonały cel pierwszych 
spotkań z tym gwiazdozbiorem. Inne piękne galaktyki to system obiektów oznaczonych jako 

M 95, M 96, M 105, znany też jako 
grupa galaktyk Lew I. Dwie pierwsze 
to galaktyki spiralne, a ostatnia jest 
galaktyką eliptyczną. One również 
znajdują się w zasięgu małych te-
leskopów, choć w obu przypadkach 
warto przyjrzeć się im w miarę moż-
liwości w dużych teleskopach Ne-
wtona. Oczywiście są to również 
doskonałe cele dla astrofotografii, 
gdyż galaktyki są względnie łatwe 
do odnalezienia, jasne i łatwo ka-

drują się w polu widzenia kamery 
CCD. Z konstelacją Lwa związany jest jeden z najsłynniejszych rojów meteorów zwanych Le-
onidami. Promieniują one w listopadzie z maksimum w okolicy połowy miesiąca. Wielokrotnie 
dawały zjawisko deszczu meteorów, jak np. w roku 1833, 1966 i w latach 1998−2002. Ostatnia 
z wymienionych aktywności była związana z powrotem w sąsiedztwo Słońca macierzystej ko-
mety Tempel-Tuttle, z której uformował się rój. Co roku można się spodziewać od kilkunastu 
do kilkudziesięciu zjawisk w ciągu godziny. Warto śledzić ten rój, gdyż nigdy nie wiadomo, czy 
Ziemia przypadkiem nie przetnie lokalnego zagęszczenia materii kometarnej, co zaowocuje 
kolejnym deszczem spadających gwiazd. Od połowy lutego do połowy marca promieniuje też 
skąpy rój Delta Leonidów związanych z rozpadem planetoidy Pan. W tym przypadku jednak 
można się spodziewać tylko kilku zjawisk w ciągu godziny, i to tylko jeśli dopisze nam szczęście. 
Ciekawą strukturą odkrytą na tle konstelacji Lwa jest ogromne skupisko kwazarów zwane Hu-
ge-LQG. To najprawdopodobniej największa znana struktura we Wszechświecie, której liniowe 
rozmiary szacuje się na ponad cztery miliardy lat świetlnych! Zbudowana z 73 kwazarów jest nie 
lada zagadką dla kosmologów, którzy próbują wyjaśnić istnienie tak rozległej formacji na bazie 
obowiązujących praw � zyki i kosmologii, a szczególnie tak zwanej zasady kosmologicznej. We-
dług niej Wszechświat wygląda mniej więcej tak samo z każdego punktu obserwacji, a mierząc 
i uśredniając jego parametry, otrzymamy podobne wyniki. Odkrycie formacji typu Huge-LQG, 
Ciemnego Przepływu oraz Wielkiego Atraktora wydaje się działać na niekorzyść tej zasady.

Mały Lew (Leo Minor – LMi)
Mały Lew to kolejna niepozorna konstelacja wyodrębniona na nieboskłonie przez Jana 

Heweliusza. Można ją odnaleźć pomiędzy przednimi łapami Wielkiej Niedźwiedzicy a głową 
Lwa. W XIX wieku, aby nie używać dwuczłonowych nazw, próbowano zmienić nazwę gwiaz-
dozbioru na Lwica, ale ostatecznie pozostano przy powszechnie akceptowanej już propozycji 
gdańskiego astronoma. Ciekawostką jest, że gwiazdozbiór nie ma greckiego oznaczenia najja-
śniejszej gwiazdy. Stało się to najprawdopodobniej przez niedopatrzenie angielskiego astro-
noma Francisa Baily’ego, który uaktualniał i dokonywał wery� kacji starych atlasów gwiazd. 
I tak do dziś najjaśniejszą gwiazda Małego Lwa jest nie Alpha Leonis Minoris, tylko 46 Leonis 
Minoris. To interesujący obiekt o masie nieco tylko przekraczającej słoneczną, który obrazuje 
etap przejściowy w ewolucji pomiędzy podolbrzymem a olbrzymem. Jednym z najciekawszych 
skarbów konstelacji jest tzw. Obiekt Hanny. Został odkryty w 2007 roku przez holenderską 
nauczycielkę Hanny van Arkel, która wraz ze swoimi uczniami brała udział w przeglądzie foto-
gra� i wykonanych za pomocą automatycznego teleskopu zainstalowanego w Nowym Meksyku. 
Badania odbywały się w ramach projektu Galaxy Zoo klasy� kującego galaktyki. Natura Obiektu 
Hanny wiąże się najprawdopodobniej z istnieniem czarnej dziury w pobliskiej galaktyce IC 2497, 
której gorące otoczenie podgrzewa wrzecionowatego i mocno poskręcanego kształtu materię 
wyrzuconą z wnętrza spiralnego dysku w taki sposób, że zainicjowała się w niej działalność 
gwiazdotwórcza i to poza macierzystą galaktyką. Dwie inne piękne galaktyki tej konstelacji to 
NGC 3432 oraz NGC 3486. Pierwsza z nich jest ustawioną do nas krawędzią galaktyką spiralną 
jedenastej wielkości gwiazdowej. Druga, nieco jaśniejsza, to przykład galaktyki o dobrze wy-
kształconych ramionach spiralnych, ustawionych prostopadle do kierunku obserwacji, dlatego 
właściwie prezentuje się nawet w amatorskich teleskopach.

Żródło: Przemysław Rudź, Atlas GWIAZD, Atlas NIEBA – Wydawnictwo SBM
sbm@wydawnictwo-sbm.pl
www.wydawnictwo-sbm.pl

Lew, Alexander Jamieson, 1822 rok

Messier 95 – galaktyka spiralna z poprzeczką
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WYGRAJ BILETY DO KINA!
 Co zrobić, by wygrać?

 To bardzo proste. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148  (1,23 zł z VAT) o treści: KINO.
Twoje imię i nazwisko oraz miejscowość przykładowy SMS: KINO.JAN KOWALSKI OSTRZE-

SZOW Spośród wszystkich zgłoszeń co tydzień wyłonimy dwie osoby, które otrzymają bilet na 
dowolnie wybrany seans filmowy w kinie „Piast” w Ostrzeszowie. Na zgłoszenia czekamy 

zawsze do poniedziałku do godz. 10, natomiast nazwiska szczęśliwych zwycięzców opublikuje-
my w najbliższym wydaniu. W tym tygodniu bilety wygrywają: 

Emilia Kucharska z Ostrzeszowa
oraz

Anna Świderska z Ostrzeszowa
Gratulujemy! 

Osoby te prosimy o kontakt telefoniczny z redakcją.

Joannie (im. 24.05.)
Kobieta nosząca imię Joanna bardzo dba, by 

wyróżniać się z tłumu, gdyż indywidualizm jest dla 
niej niezwykle ważną kwestią, niemalże honorową. 
Zginięcie w tłumie przeciętnych, szarych osób to 
najgorsze, co może ją spotkać, woli nawet wyróżniać 
się negatywnie, niż wcale. Jest ponadto ogromnie 
energiczna, przedsiębiorcza i ciągle ma głowę pełną 
pomysłów, które następnie bardzo sprawnie wciela 
w życie.

Ma wielkie zdolności organizatorskie, dzięki 
którym potrafi przeprowadzić swoją wolę w niemal 
każdym przypadku, a jeśli kiedyś zdarzy się, że jej 
się to nie uda, można mieć pewność, że nic już nie 
mogła zrobić w danej sytuacji i jej porażka nie jest 
od niej w żaden sposób zależna.

Zuzannie (im. 24.05.)
Kobieta nosząca imię Zuzanna jest bardzo pew-

na siebie i świadoma swej wartości, ale cecha ta ni-
komu nie przeszkadza, ponieważ jest też ogromnie 
subtelna.

Wyróżnia się swoją wrażliwością i można mieć 
pewność, że nigdy nikogo z rozmysłem nie skrzyw-
dzi, gdyż potrafi wczuć się w sytuację każdej osoby.

Ma w sobie wiele odwagi, a także wrodzoną intu-
icję, dzięki czemu umie doprowadzać do końca swo-
je najbardziej szalone zamierzenia. Rzadko zdarza 
się, by ponosiła ważniejsze życiowe porażki, a nawet 
jeśli tak się zdarza, nie tylko nie zniechęca się z tego 
powodu do dalszego działania, ale nawet staje się 
jeszcze bardziej zawzięta i głodna sukcesu.

Małgorzacie (im. 27.05.)
Pożycie z kobietą noszącą imię Małgorzata nie 

jest szczególnie łatwe, gdyż ma ona bardzo trudny 
charakter. Często podejmuje pochopne decyzje, a 
potem równie nagle i bez żadnego uprzedzenia je 
zmienia, nie informując o tym osób zainteresowa-
nych, ale mimo to wymaga, by nadążali za jej zamie-
rzeniami. Jej nastroje również są bardzo zmienne 
i nigdy nie można ich przewidzieć, bo nawet nie 
wiadomo, od czego zależą. Ją samą także zaskaku-
ją, przez co kobieta ta nie może zrozumieć samej 

siebie i czasem czuje się, jakby jej życiem kierował 
ktoś inny, co na pewno nie jest komfortowym od-
czuciem. Na szczęście jednak jest osobą bardzo spo-
kojną i zrównoważoną, dlatego nie denerwuje się 
ani nie wszczyna awantur. Zwykle miałaby do nich 
powody, gdyż uwielbia wydawać polecenia innym 
ludziom i wymaga, by się do nich stosowali, sama  
natomiast nie chce nikomu się podporządkować i 
nawet na gruncie zawodowym ma z tym spory pro-
blem.

Justynie (im. 28.05.)
Na pewno można powiedzieć, że ma dobre serce 

i nie zdarza się, by z rozmysłem kogoś krzywdziła, 
nawet w imię własnych interesów czy jakiejś wyż-
szej idei. Jest towarzyska i ma szerokie kontakty. 
Potrafi dyrygować innymi i jest doskonale zorgani-
zowana, jej postępowanie cechuje przede wszystkim 
praktycyzm, a także chęć zachowania niezależności, 
dlatego bardzo źle się czuje w sytuacji bądź na przy-
kład w pracy, w której to ona musi komuś podlegać.

Kiedy się zakocha, jest bardzo wierna i ślepo od-
dana ukochanemu, jednak na początku zachowuje 
się bardzo nieufnie i dużo czasu musi minąć, by 
otworzyła się przed drugim człowiekiem.

Magdalenie (im. 29.05.)
Kobieta nosząca imię Magdalena jest obowiąz-

kowa, sumienna, odpowiedzialna i dokładnie tego 
samego wymaga od innych. Uważa, że jej postawa 
jest jak najbardziej słuszna i wszyscy z jej otoczenia 
powinni ją sobie stawiać za wzór do naśladowania. 
Kiedy zaś tak się nie dzieje, jest bardzo niezadowo-
lona i na pewno nie pozwoli, by ktoś tego nie za-
uważył.

Ma duże zapędy dominacyjne i chciałaby, by 
wszyscy żyli pod jej dyktando, poczynając od naj-
mniejszych drobnostek, po ważkie sprawy egzy-
stencjalne. Ma wrodzone predyspozycje do spra-
wowania rządów i często właśnie do tego dąży. 
Uwielbia patrzeć, jak inni bez słowa sprzeciwu wy-
pełniają wszystkie jej polecenia, bo mile łechce to 
jej ego i daje jej poczucie, że jest bardzo szanowana.

W tym tygodniu spieszmy złożyć życzenia imieninowe:

25 maja – Dzień Piwowara
Choć piwo z pewnością nie potrzebuje 

swojego dnia, by wielbiły je miliony, dwóch 
Amerykanów z San Francisco, Jesse Avshalo-
mov i Evan Hamilton uznało w 2007 roku, że 
ten złocisty trunek zasłużył na swoje święto. 
Ich inicjatywa miała początkowo wyłącznie 
zakres lokalny, jednak z pomocą magii Inter-
netu, Dzień Piwa rozlał się po całym świecie, 
trafiając do ponad 50 krajów. Jak twierdzą 
autorzy pomysłu, obchodom przyświeca-
ją trzy główne cele: okazja do spotkania ze 
znajomymi i uraczenia się wspólnie sma-
kiem piwa, uczczenie piwowarów barmanów 
oraz zjednoczenie świata pod szyldem piwa 
poprzez wspólne celebrowanie jego różnych 
narodowych odmian. Uczestnicy obchodów 
zachęcani są również do obdarowywania się 
nawzajem piwem. Piwo to najczęściej spoży-
wany alkohol na świecie i trzeci najpopular-
niejszy napój – zaraz po wodzie i herbacie. 
Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w 
dokumentach z czasów Starożytnego Egip-
tu i Mezopotamii, co pozwala archeologom 
przypuszczać, że piwo było istotnym ele-
mentem procesu formowania cywilizacji. Z 
czasem udoskonalany był proces warzenia, a 
rozwój techniki pozwolił na masową produk-
cję chmielowego trunku. Liczby mówią same 
za siebie – co roku wypija się na świecie 133 
miliardy litrów piwa. Niekwestionowanym 
liderem w tym spożyciu jest od lat Republika 
Czeska. Dorosły Czech wysusza w ciągu roku 
132 litry tego napoju. W ferworze celebracji 
łatwo zapomnieć, że piwo to jednak wciąż 
alkohol, który niezmiennie szkodzi zdrowiu. 
Dlatego znając jego wyjątkowy smak, wypa-
da również znać umiar.

25 maja – Dzień Mleka
Mleko towarzyszy nam już od pierw-

szych, krzykliwych chwil życia. Co prawda, 
na początku to bogato składnikowa siara, ale 
później staje się matczynym mlekiem, nieco 
słonym, ale jak najbardziej odpowiednim dla 
dziecka. Z biegiem miesięcy i lat, naszą „kar-
micielką” jest krowa.

Nie tylko jest produktem bardzo odżyw-
czym. Już w starożytnym Egipcie Kleopatra 
doceniła jego pielęgnujące działanie na skó-
rę. Było także symbolem bogactwa. Coraz 
częściej proteiny mleka dodawane są do kre-
mów i balsamów. 

W różnych krajach pija się mleko od prze-
różnych zwierząt. U nas preferowane jest 
mleko krowie, ale już np. Grecy lubują się w 
kozim, Hiszpanie w owczym, Afrykańczycy 
w bawolim, Arabowie w wielbłądzim, a La-
pończycy i Finowie w reniferowym...

30 maja – Dzień Bez Stanika
To święto, obchodzone na Zachodzie rów-

nież 9 lipca, traktować trzeba dosyć luźno 
(dosłownie!). Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
za pomysłem stoją mężczyźni, którzy zrobią 
wszystko, by móc podziwiać „nieskrępowa-
ne” kobiece wdzięki. Idea nie jest jednak taka 
nowa. Do porzucenia staników, oczywiście z 
inną motywacją, zachęcały feministki już w 
latach 60. i 70., jednak wraz z dynamicznym 
wkroczeniem kobiet w świat biznesu biusto-
nosze stały się nieoficjalnym wymogiem – 
zwłaszcza w pracy. W międzyczasie pojawił 
się nawet zawód brafitterki, czyli specjalistki 
od dobierania bielizny. Wbrew pozorom to 
wcale niebłaha sprawa - niewłaściwy krój i 
rozmiar stanika może prowadzić do defor-
macji i obrzęków piersi oraz problemów z 
kręgosłupem.

KALENDARZ ŚWIĄT 
NIETYPOWYCH
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MOTORYZACYJNE

SPRZEDAM

Citroen C4 Picasso, kupiony w polskim sa-

lonie, bogata wersja exclusive+, przeb. 61 

tys.km, stan idealny, delikatnie użytkowa-

ny przez pierwszego właściciela, pełna do-

kumentacja, serwisowany, wszystko działa 

bez zarzutu, możliwość dodania kompletu 

kół zimowych, cena do negocjacji, tel: 607 

706 266 [20.05.] 

VW Vento 1.8 +LPG ważne do 2022r., auto 

sprawne, klimatyzacja, el. szyby, hak, 

ubezpieczenie ważne do grudnia, przegląd 

do listopada br. cena: 3 300 zł, tel: 605 757 

165 [20.05.]

Peugeot 307, 2.0HDI, 04r., 140 tys. km, 

kolor srebrny, stan bdb., cena: 8 900 zł, tel: 

605 986 767 [20.05.] 

VW Golf IV, 1600 SR, 102KM, 98r., 250 

tys. km, cena: 5 400 zł, tel: 695 152 462 

[20.05.] 

Peugeot 406, sedan, 01r., 2.0 HDI 136KM 

+ LPG, automat, zadbany, lekko uszkodzo-

na maska, cena: 7 000 zł do negocjacji, tel: 

696 984 008 [20.05.] 

Ford Focus, 1.6 benzyna+LPG, 105KM, 12 

r., granatowy, bogate wyposażenie, kombi, 

po wymianie olejów i � ltrów,oszczędny sil-

nik, auto zadbane, cena: 27 700 zł, tel: 663 

034 016 [20.05.]

Renault 19, 1,7, 94r., szyberdach, hak, alu-

felgi, el. przednie szyby, zarejestrowany, 

cena: 1 200 zł, tel: 888 913 371 [20.05.]

Renault Clio II, 08r., 1.5 dci, pierwszy wła-

ściciel, samochód sprowadzony z Francji, 

stan bardzo dobry, nie wymaga żadnego 

wkładu własnego, auto zadbane i oszczęd-

ne, klimatyzacja, cent. zamek, el. szyby, 

wsp. kierownicy, ABS, poduszki powietrz-

ne, radio/CD, tel: 605 468 332 [13.05.] 

VW Golf V 1.9 TDI 105 KM, 07 r., 

5-drzwiowy, 175 tys. km, serwisowany, 2 

x kluczyki, 2 komplety kół, klimatyzacja, 

NAVI, 4 x el. szyby i el. lusterka, cena: 24 

000 zł, tel: 721 286 216 [13.05.] 

Nissan Almera Tino, 02r, srebrny, sil-

nik 1,8, cena: 8 000 zł, tel: 667 058 718 

[13.05.] 

VW Golf IV, 00r., silnik 1,9 Tdi, cena: 8 

200 zł, tel: 667 058 718 [13.05.] 

Ford Mondeo, 02r., 1.8, 5-drzwiowy, srebr-

ny, 278 tys. km, kombi, c. zamek, wsp. 

kier., ABS, klim., el. szyby, alufelgi, zareje-

strowany, cena: 8 000 zł, tel: 781 485 582 

[13.05.] 

Opel Astra II, 1,4 16V, wersja Comfort, 

srebrny metalik, benzyna +gaz, bezwy-

padkowy, kupiony w salonie w Polsce, 

pierwszy właściciel, cena: 4 500 zł, tel: 668 

412 795; 511 640 615 [13.05.] 

Peugeot 406, 01r., 1.8 benzyna, srebrny, 

opony zimowe, garażowany, cena: 6 900 

zł, tel: 728 982 153 [13.05.] 

Peugeot 206, 00r., instalacja gazowa, hak, 

klima, wspomaganie, el. szyby, itd., cena: 2 

700 zł, tel: 665 841 371 [6.05.] 

Opel Corsa B, 1.2 16V, 3-drzwiowy, czar-

ny, 98r., zarejestrowany, ważny przegląd i 

OC, cena: 3 000 zł, tel: 691 283 781 [6.05.] 

VW Polo, 02r., 1,2, 139 tys. km, klimaty-

zacja, el. szyby, c. zamek, zarejestrowany, 

aktualny przegląd, uszkodzony, cena: 4 

500 zł, proszę dzwonić po godz. 17.00, tel: 

785 587 907 [6.05.] 

Renault Clio III, 06r., 1,5dci, 130 tys. km, 

srebrny, zarejestrowany, 5-drzwiowy, 

cena: 10 000 zł, tel: 784 465 085 [6.05.] 

VW Polo, 1.2 benzyna, 08r., 143 tys. km, 

cena: 14 300 zł, tel: 887 819 944 [29.04.] 

Citroen Jumpy, 1.9 tdi, 98r., aktualny 

przegląd i oc, w styczniu po remoncie 

(nowa uszczelka pod głowicą, klawiatu-

rą, pasek rozrządu, płyn, świeca żarowa), 

cena: 5 200 zł do negocjacji, tel: 665 288 

014 [29.04.]

VW Polo, 98r., gra� towy, 4-drzwiowy, 

benzyna + gaz, cena: 800 zł, tel: 669 679 

493 [29.04.]

Seat Toledo, 02r., więcej informacji tel: 724 

141 704 [29.04.] 

Opel Astra II 1.7 dti Njoy, 03r., 248 tys. 

km, srebrny metalik, pierwszy właściciel, 

4 x el. szyby, 8 x pod. powietrzne, wielof. 

Regulowana kierownica, światła prze-

ciwmgielne, klimatronic (nabita i odgrzy-

biona), po wymianie zawieszenia, cena: 

9 300 zł do negocjacji, tel: 607 652 761 

[29.04.]

Opel Astra 99r. poj.2,0 diesel, cena do 

uzgodnienia, tel: 609 065 963 [29.04.] 

VW Passat, 03r., 1,9 130KM, srebrny, 

kombi, cena: 10 500 zł, tel: 662 297 153 

[29.04.] 

Skuter Romet, tel: 661 027 569 [29.04.] 

Opel Astra III, 1,7 diesel, 09r., stan bardzo 

dobry, cena: 23 000 zł, tel: 730 909 212 

[29.04.]

Motorower marki Piaggio, 09r., stan bar-

dzo dobry, kolor czarny, tel: 667 458 493 

[29.04.] 

  KUPIĘ

Kupię każde auto, stan obojętny, całe, 

uszkodzone, do poprawek, atrakcyjne 

ceny, tel: 781 071 451 [20.05.] 

  CZĘŚCI I INNE

Hak holowniczy do Renault Scenic, orygi-

nalny francuski, cena: 150 zł, tel: 606 642 

237 [20.05.]

Kontener zdjęty z samochodu ciężarowego 

na magazyn lub garaż, cena: 1 900 zł, tel: 

603 750 304 [20.05.]

Silnik i skrzynię biegów do Mercedesa 124 

oraz inne części do tego modelu, tel: 691 

503 582 [29.04.] 

Silnik siłowy, 11KW, 667 444 004 [29.04.] 

Przyczepki samochodowe sprowadzone 

z Niemiec, dopuszczalna masa całkowita 

750 kg i 600 kg w cenach: 1550 zł i 1250 

zł, tel: 603 383 307 [29.04.] 

Alufelgi z oponami, R15’’, tel: 607 874 324 

[29.04.] 

Wałek przegubowy, frezowany, mocy 

640NM, tel: 603 301 294 [29.04.] 

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Mieszkanie własnościowe na Os. Zamko-

wym, 2 pokojowe z kuchnią, balkon i piw-

nica, wyremontowane, cena: 190 000 zł, 

tel: 605 882 926 [20.05.] 

Działka budowlana z warunkami zabudo-

wy o pow. 1200 m2 w miejscowości Czaj-

ków (Gałki), tel: 782 651 248 [20.05.] 

Działka budowlana 1820m w Myjach, 

warunki zabudowy, dogodna lokalizacja, 

cena: 25zł/m2, tel: 609 511 215 [20.05.] 

Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 37.7m2 

w Ostrzeszowie przy ul. Kwiatowej (IV 

piętro), tel: 887 696 542; 887 696 543 

[20.05.]

Działka 2500m2 lub dwie po 1.250m2 w 

Ostrzeszowie przy ul. Diamentowej, spo-

kojna okolica na skraju lasu, cena: 60zł/

m2, tel: 605 784 442 [20.05.] 

Ziemię o pow. 1,68ha, Niwki Książęce, 

cena: 45 000 zł, tel: 721 715 460 [20.05.] 

Dom o pow. 296m2, działka 418m2, spo-

kojne osiedle, idealny dla dwóch rodzin lub 

dom z częścią usługową, Ostrzeszów, tel: 

601 551 732 [20.05.] 

Dom w Kobylej Górze, działka 9 arów, przy 

lesie, tel: 604 844 664 [20.05.]

Mieszkanie bezczynszowe, 3 pokoje, ko-

rytarz, łazienka, kotłownia w mieszkaniu 

oraz 2 piwnice, 63m2, piękna okolica, Pi-

sarzowice, cena: 79 000 zł, tel: 663 452 

977 [20.05.]

Grunt w Ligocie, łąka ok. 0.70 ara, tel: 781 

958 975 [20.05.] 

Działkę budowlaną przy ul. Złotej w 

Ostrzeszowie, tel: 512 349 908 [13.05.]

Sprzedam lub wynajmę kawalerkę na Os. 

Zamkowym, pow. 25m2, IV piętro, tel: 691 

327 170 [13.05.] 

Las o pow. 1,25 ha, tel: 509 874 869 [6.05.]

Działki, Kuźniki-Ostrzeszów, cisza, spo-

kój, pow.1000-3000m2, cena 50zł/m2, tel: 

696 026 719 [6.05.] 

Grunt rolny w miejscowości Świba gm. 

Kępno, tel: 668 973 836 [6.05.]  

Działkę w Doruchowie z pozwoleniem 

pod zabudowę, pow. 1800m2, częściowo 

uzbrojona, tel: 663 579 462 [6.05.]

Mieszkanie 3 pokoje, kuchnia, łazienka o 

Aby zamieścić ogłoszenie drobne, wyślij sms pod nr: 7057 w treści wpisując: DROBNE. Po kropce wpisz tresć Twojego ogłoszenia np. DROBNE.Sprzedam kanapę. Koszt 0,50 gr + vat.
Możesz też zadzwonić do redakcji pod nr: 533 600 655 lub dodać ogłoszenie poprzez naszą stronę internetową: www.naszestrony.info.pl w zakładce „ogłoszenia”. 

Pamiętaj, aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się w najbliższym numerze, musisz je dodać do czwartku do godz. 18.00.

TANIE KREDYTY 
 tel. 724 235 989

POŻYCZKI BEZ ZAŚWIADCZEŃ 

tel. 724 235 989

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Kobylej Górze,

Plac Wiosny Ludów 18

WYDZIERŻAWI
lokal handlowy typu Anatol

w Kobylej Górze

przy ulicy Sikorskiego 2 A
TEL. 62 7316 217 lub 697540516



2324 maja 2016 r.

www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3

pow. 80m2, I piętro, do mieszkania przy-

należą budynki gospodarcze, Bobrowniki, 

tel: 603 616 804 [29.04.] 

Działka w Szklarce Myślniewskiej, prąd, 

woda, warunki zabudowy, tel: 516 244 

693 [29.04.]

Działki budowlane w Rogaszycach, warun-

ki, zabudowy, ładna lokalizacja, przy dro-

dze, tel: 606 735 696 [29.04.]

Działka budowlana w Niedźwiedziu, pow. 

1000m2, tel: 662 632 032 [29.04.] 

KUPIĘ

Pilnie kupię mieszkanie, m.in. 3 pokoje w 

Ostrzeszowie, tel: 785 711 750 [13.05.] 

Kupię działkę budowlaną w Kobylej Górze 

o pow. 1000-1500m2, tel: 607 862 732 

[6.05.]

Działkę ogrodniczą przy ul. Kąpielowej, 

tel: 609 976 681 [29.04.]

ODDAM W NAJEM

Wynajmę pomieszczenia na działal-
ność gospodarczą, gabinety lekarskie, 
osobne wejście, po remoncie, Ostrze-
szów tel. 663 400 631

Od 1 lipca wynajmę mieszkanie na Os. 

Zamkowym, dwa pokoje, kuchnia i łazien-

ka, częściowo umeblowane, tel: 693 630 

080 [20.05.] 

Mieszkanie o pow. 32m2 (pokój, kuchnia, 

łazienka, korytarz), nowo oddane do użyt-

ku, lokalizacja Grabów nad Prosną, tel: 

605 545 918 [20.05.]

Lokal w centrum Ostrzeszowa o pow. 50 

m2, wszystkie media i alarm, tel: 889 077 

555 [20.05.]

Jednopoziomowy dom o pow. 160m2 przy 

ul. Mikorskiej w Ostrzeszowie, 4 pokoje, 

kuchnia umeblowana, pralnia, łazienka, 

wc, kotłownia, ogrzewanie na ekogro-

szek, cena: 1 200 zł/msc., tel: 501 054 123 

[13.05.] 

Mieszkanie 2-pokojowe na os. Kwiato-

wym, 35m2, IV piętro, tel: 668 236 271; 

62 730 15 80 [13.05.] 

Mieszkanie do remontu, parter w kamieni-

cy, nieumeblowane, 90m2, duża łazienka, 

kuchnia, pomieszczenie na piec CO, salon 

i 2 pokoje, nowe okna, przynależna piwni-

ca. Rozliczenie kosztów remontu w czyn-

szu, uczciwa umowa, ul. Targowa 4, przed 

domem parking, tel: 601 535 191 [13.05.] 

Lokal handlowo-usługowy, ul. Armii Kra-

jowej 4, pow. 50m2, wszystkie media, tel: 

694 644 641 [13.05.] 

Dom jednorodzinny, Ostrzeszów ul. Łąko-

wa, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, tel: 694 

644 641 [13.05.] 

Mieszkanie 38m2 (2 pokoje, kuchnia, ła-

zienka) w bloku na ul. Kwiatowej , III pię-

tro, od lipca, tel: 605 252 216 [6.05.]

Lokal o pow. 35m2, ul. Targowa 4, Ostrze-

szów, dogodna lokalizacja, łatwy dojazd 

i parking, pomieszczenie socjalne, WC, 

ogrzewanie podłogowe gazowe, wszyst-

kie media i alarm, możliwość wynajęcia 

dodatkowego magazynu, cena + kaucja do 

uzgodnienia, tel: 733 016 658 [6.05.] 

Mieszkanie w centrum Ostrzeszowa o 

pow. 35m2, tel: 502 230 994 [6.05.] 

Mieszkanie 3-pokojowe 53 m2, na parte-

rze z dostępem do podwórza, domofonem, 

dogodna lokalizacja: centrum Ostrzeszów, 

tel: 695 795 905 [29.04.]

Komfortową kawalerkę w centrum Ostrze-

szowa, 24 m2, domofon, parter, dostęp do 

podwórza, tel: 695 795 905 [29.04.]

Mieszkanie o pow. 80m2, tel: 785 230 400 

[29.04.]

Lokal w centrum Ostrzeszowa, pow. 

68m2, tel: 726 415 013 [29.04.] 

Mieszkanie o pow. 44m2, 2 pokoje, kuch-

nia, łazienka, centrum miasta, tel: 664 

927 841 [29.04.] 

Lokal o pow. 34m2, Ostrzeszów Pl. Borek, 

tel: 662 297 153 [29.04.] 

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA

Poszukuje do wynajęcia domku jednoro-

dzinnego lub mieszkania w Doruchowie 

lub okolicy, tel: 661 421 280 [13.05.] 

Poszukuję mieszkania do wynajęcia (oko-

lice Czajkowa, Kraszewic, Grabowa), tel: 

721 428 364; 782 808 359 [6.05.] 

 ROLNICZE

SPRZEDAM

11 prosiąt, tel: 693 062 685 [22.05.]

Agregat uprawowy rozkładany hydraulicz-

nie, 3,6m, cena: 4 200 zł, tel: 697 231 178 

[20.05.]  

Siewnik Poznaniak na dociskach, 2.70m, 

90r., cena: 2 400 zł [20.05.]

Opryskiwacz 10m i ciągnik c360, tel: 606 

925 365 [20.05.]

Ursus 1614, 88r., cena: 31 500 zł, tel: 665 

043 140 [20.05.]  

Jęczmień, pszenżyto, owies i pszenica, tel: 

603 750 304 [20.05.]

Sieczkarnia do kukurydzy, tel: 663 197 

348 [20.05.]

Kozy oraz bryczkę do remontu, tel: 725 

211 398 [20.05.] 

Pług 5-skibowy, tel: 663 197 348 [20.05.]

Widły do balotów, tel: 663 197 348 

[20.05.] 

John Deere 6506 plus tur John Deere, 6 

cylindrów, 105 km, 98r., tel: 697 754 147 

[13.05.] 

Prasa Riviere Casalis (Vikon) 187, 97r., 

szeroki podbieracz i szerokie koła, cena: 

18 500 zł, tel: 694 797 661 [13.05.] 

Prasa balująca, John Deere 550, szer. pod-

bieraka 1,3m, na 2 sznurki, cena: 9 500 zł, 

tel: 694 797 661 [13.05.] 

Przegrabiarka � rmy Fella, szer. robocza 

5,5m, hydraulicznie rozkładana, szerokie 

koła, 00r., cena: 5 300 zł, tel: 694 797 661 

[13.05.] 

Agregat uprawowy, cena: 3 200 zł, pług, 

cena: 2 200 zł, prasa kostkująca, cena: 2 

600 zł, rozsiewacz nawozu-lej, cena: 150 

zł oraz ciągnik Ursus c330, cena: 12 400 

zł, proszę dzwonić po godz. 17:00, tel: 886 

217 909 [13.05.]  

Przegrabiarkę pająk oraz ładowacz do za-

ładunku beli, zawieszany, udźwig 500kg, 

samopoziomujący, cena: 1 200 zł, tel: 661 

996 513 [6.05.] 

Ciągnik Ursus C360, 87r., założone nowe 

4 opony, podnośnik po wymianie , duża 

kabina, zarejestrowany, tel: 509 874 869 

[6.05.]

Kabina do Ursus C330, kompletna, tel: 

785 433 476 [6.05.]

Komplet obciążników na koła do Ursus 

C330, tel: 785 433 476 [6.05.]

Beczkowóz 6000l, tel: 726 725 032 [6.05.] 

Widlak do ciągnika, cena: 1 500 zł, tel: 

600 195 110 [6.05.]

Prasa Vicon 1601, 05r., wyposażenie: owi-

janie siatka i sznurek,rotor, odbojnik do 

bali, sterownik elektryczny, cent. smaro-

wanie, szeroki podbierak, zmienna komo-

ra 80-160,  tel: 781 374 281 [6.05.] 

Zetor 7711, 90r., cena: 31 300 zł, tel: 607 

514 664 [29.04.]  

Prasę kostkującą Welger z drabinką, tel: 

607 168 010 [29.04.] 

Żyto i pszenżyto, tel: 667 444 004 [29.04.] 

Łubin gorzki, tel: 725 057 577 [29.04.]

Dmuchawa do zboża, prod. polskiej, tel: 

603 301 294 [29.04.]

KUPIĘ

Śrutownik bąk, tel: 505 353 516 [20.05.] 

Sadzarkę polską, talerzówkę, agregat, pług 

3-skibowy, rozrzutnik, glebogryzarkę, 

przyczepę oraz ciągnik Ursus, tel: 785 433 

476 [6.05.]

Maciory i knury, tuczniki oraz bydło, od-

biór i pieniądze na miejscu, tel: 667 892 

096 [6.05.] 

Ciągniki oraz maszyny rolnicze, przycze-

py, rozrzutniki i bydło do dalszego chowu, 

tel: 667 407 369 [6.05.] 

Perliczkę oraz jaja perlicze i indycze do wy-

lęgu, tel: 516 265 851 [29.04.]

RÓŻNE

ODDAM

Oddam gruz, tel: 609 346 844 [20.05.]

Cztery ładne kotki, tel: 609 027 599 

[6.05.] 

PRZYJMĘ

Butlę propan-butan, tel: 505 353 516 

[20.05.]

Brodzik z kabiną, tel: 609 889 863 [20.05.] 

Przyjmę gruz, Siedlików, tel: 783 169 963 

[20.05.] 

Samotna matka przyjmie lub kupi za drob-

ną opłatą meble oraz pozostałe sprzęty 

gospodarstwa domowego, tel: 666 991 194 

[13.05.] 

Ziemię, zwrócę za transport, tel: 783 086 

149 [6.05.] 

  SPRZEDAM

Ubranka dla dziewczynki, wiek 0-3 lat 

oraz prawie nieużywany kojec dla dziecka, 

tel: 507 712 032 [20.05.] 

ATRAKCYJNE CHWILÓWKI
tel. 790 202 232 SZYBKIE POŻYCZKI

tel. 512 304 501

GABINET
STOMATOLOGICZNY

- protezy zębowe
- leczenie zębów

- usuwanie zębów
- bez kolejki oczekiwania

w ramach kontraktu z NFZ

Ostrzeszów, ul Zamkowa 32
tel. 601 698 319

Wesela
Zajazd Ostrzeszów

(Za stacją Statoil wyjazd na Kępno)

Hotel
PROFESJONALNIE ZA
ATRAKCYJNĄ CENĘ

TEL. 607 426 000 
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Wózek głęboki, spacerówkę � rmy Mikado 

Ontario, kolor ciepły gra� t i nasycona pi-

stacja, tel: 516 464 491 [20.05.] 

Dwa rowery typu góral, cena: 100 zł/szt., 

tel: 601 613 080 [20.05.] 

Aparat słuchowy Selectic HD2-50, lewe 

ucho, zakupiony 26.03.2015 w GEERS 

użyty zaledwie kilka razy, stan idealny, 

komplet dokumentów, faktura VAT, gwa-

rancja 30 miesięcy, cena: 700 zł, tel: 530 

320 457 [20.05.]

Komplet do chrztu dla dziewczynki: su-

kienka, płaszczyk, czapka, spodnie i dwie 

pary butów, komplet rozm. 62, cena: 80 zł, 

tel: 721 499 733 [20.05.] 

Konsola XBOX360 Slim + pad, cena: 400 

zł, tel: 691 383 633 [20.05.] 

Wersalka w bardzo dobrym stanie, kolor 

ceglany, tel: 534 125 130 [20.05.] 

Zbiornik 1000l na czystą wodę, paliwo, po 

jednokrotnym użyciu, czysty, jak nowy, 

tel: 665 857 807 [20.05.] 

Szczenięta rasy shih tzu, możliwość obej-

rzenia na miejscu, odbiór na początku 

czerwca, tel: 693 097 377 [20.05.] 

Komoda (agata meble) kolor wenge z pod-

świetlanymi półkami, cena: 300zł i fotel 

1-osobowy z funkcją spania, cena:150 zł, 

tel: 781 367 172 [20.05.]

Drewno podpałkowe workowane, luz, do-

wóz gratis, tel: 664 068 665 [20.05.]

Krzesła tapicerowane w kolorze ciemny 

brąz, 4 szt., stan bardzo dobry, tel: 724 

587 383 [20.05.] 

Dwuteownik, wym. 200mm, cena: 190 zł, 

tel: 62 731 91 11 [20.05.] 

Rury kanalizacyjne PCV, śr. 160, pomarań-

czowe, cena: 9,50zł/mb, odcinki 3m, tel: 

501 615 228 [20.05.]

Płyty wiórowe o wym.: 207x86, gr. 17mm, 

cena: 25zł/szt., tel: 691 863 068 [20.05.] 

Stoły warsztatowe, wym.: 210x80x88/ 

280x90x92, cena: 250zł/300zł, tel: 783 

807 046 [20.05.]

Nową pościel do łóżeczka, wym. 

90x120cm i 100x135cm, tel: 661 754 002 

[20.05.]

Rower góral w dobrym stanie, rozm. kół 

26’’, cena: 160 zł, Ostrzeszów, tel: 782 355 

300 [20.05.] 

2 nowe zestawy do wózka (poduszka+koł-

derka), kolor zielony, cena: 25 zł i koloro-

wy, cena: 15zł, tel: 603 483 353 [20.05.] 

Suszarka ogrodowa aluminiowa, pow. su-

szenia 50m, stan dobry, cena: 90 zł, tel: 

601 937 880 [20.05.]

Rower młodzieżowy góral, koła 24’’, alumi-

niowy, stan bdb., cena: 180 zł, tel: 693 258 

502 [20.05.]

Rower górski, młodzieżówy, koła 26’’, 

cena: 160 zł, stan bdb., błotniki, oświetle-

nie, bagażnik, na resorach, zielony, dzwo-

nić po 16.00, tel: 730 078 361 [20.05.] 

Rower męski Holiday Winora, koła 28’’, 

srebrny, bagażnik, oświetlenie, błotniki, 

cena: 170 zł, tel: 661 971 639 [20.05.]

Rower męski, koła 26’’, niebieski, prze-

rzutki w tylnej piaście, stan dobry, cena: 

80 zł, proszę dzwonić po godz. 16:00, tel: 

725 879 096 [20.05.]

Rower Cross-Zone, 24 przerzutki, koła 

26’’, cena: 650 zł oraz rower Cruiser, 3 

przerzutki, koła 28’’, cena: 450 zł, tel: 609 

824 911; 697 285 266 [20.05.]

Grzejnik panelowy, wys. 90 cm, szer. 

40cm, tel: 607 483 023 [20.05.]

Krzewy ozdobne, cyprysy, cisy, tuje, wys. 

1,5-2m, cena: 30-50zł/szt. do uzgodnie-

nia, tel: 609 824 911 [20.05.] 

TV 40’’ SONY KDL4OW4000, stan ideal-

ny, cena: 1 200 zł, tel: 601 312 802 [20.05.] 

Maszyna do szycia, cena: 100 zł, tel: 726 

416 298 [20.05.] 

Pralka automatyczna, cena: 100 zł, tel: 

609 824 911 [20.05.] 

Meble ciemne, nowe, komplet, cena: 950 

zł, tel: 62 726 17 13 [20.05.] 

Wózek dziecięcy 2w1, cena: 100 zł, tel: 726 

416 298 [20.05.]

Fotel (tapczan) jednoosobowy, rozkładany, 

do spania, tel: 781 670 742 [20.05.] 

Dysk twardy HD 20GB, 2,5’’ w kieszeni, 

dysk do TV, laptopa lub tunera TV naziem-

nej, cena: 50 zł, tel: 601 312 802 [20.05.] 

Tapczan narożnikowy, prawostronny, od-

biór własnym transportem, Ostrzeszów, 

cena: 350 zł do negocjacji, proszę dzwonić 

w godz. 16.00 - 20.00, tel: 783 467 969 

[20.05.]

Kamień do oczyszczalni przydomowej, tel: 

607 983 292 [20.05.] 

Suknię ślubną Ronald Joyce 64016, ko-

lor śnieżnobiały, rozm. 38, w literę A, 

wierzchnia warstwa tiulowa, spód wyszy-

ty przezroczystymi cekinami co wspólnie 

daję piękny efekt, w talii odpinany pas 

wyszywany kamieniami. Welon + bolerko 

gratis, tel: 693 673 173 [20.05.] 

Huśtawka dla dziecka, wolnostojąca, roz-

kładana, zarówno do domu jak i ogrodu, 

stan idealny, zapakowana w folię, cena: 

100 zł, tel: 782 499 348 [13.05.] 

Meblościankę, cena: 200zł, dwa fotele 

typu � nka, cena: 100 zł, ława owalna, 

cena: 80 zł oraz dwie pufy, cena: 50 zł, tel: 

609 312 580 [13.05.]

Wersalka, cena: 250 zł, tel: 533 551 110 

[13.05.] 

Telewizor Daewoo K20C4GTS 20” CRT 

wraz z pilotem, sprawny, używany, tel: 

600 377 198 [13.05.] 

Drewno suche rozpałkowe, z możliwo-

ścią dowozu do klienta, tel: 515 468 023 

[13.05.]

Meble do sypialni: łóżko dwuosobowe z 

podnoszonymi pojemnikami na pościel, 

szafa 3-drzwiowa, komoda oraz 2 stoliki 

nocne, tel: 695 386 826 [13.05.] 

Okno plastikowe, 2-skrzydłowe � rmy 

ALUPLAST, okleina zewnętrzna koloru 

mahoń, wym. 166x149 cm, z demontażu, 

stan bardzo dobry, niezniszczone, cena: 

300 zł, odbiór Grabów nad Prosną, tel: 502 

497 196 [13.05.] 

Mała wirówka, cena: 50 zł oraz garde-

robianka, cena: 100 zł, tel: 607 483 023 

[13.05.] 

Rowery: 2 damskie młodzieżowe i 1 męski, 

cena: 35 zł do negocjacji, tel: 691 933 872 

[13.05.] 

Magiel elektryczny Veritas, 70 cm dł. wał-

ka, mało używany, cena: 35 zł do negocja-

cji, tel: 691 933 872 [13.05.] 

Ława o wym. 54x50x110cm, cena: 25 zł do 

negocjacji, tel: 691 933 872 [13.05.]

Antena satelitarna z konwerterem, tel: 

668 412 795 [13.05.] 

Grubościówko-wyrówniarka � rmy Rema, 

kontakt e mail: gpolak.@vp.pl [13.05.] 

Suknia ślubna z bolerkiem, rozm. 40-

42, biała, tiulowa z koronkami, kontakt: 

e-mail: sosmowska_m@wp.pl [13.05.] 

Zestaw wypoczynkowy: tapczan „łódecz-

ka” + 2 poduszki i 2 fotele, kolor kremo-

wy w brązową kratkę, stan bardzo dobry, 

cena: 900 zł, tel: 697 468 210 [6.05.] 

Meble kuchenne, cena: 200 zł, tel: 669 459 

709 [6.05.] 

Meblościanka z pojemną szafą narożniko-

wą i dużą witryną, kolor jasny brąz, stan 

bardzo dobry, cena: 1 100 zł do negocjacji, 

tel: 697 468 210 [6.05.]

Krzesła, drzwi, wannę, szafkę łazienkową 

oraz ekspres do kawy, tel: 669 822 982 

[6.05.] 

4 okna plastikowe, stan dobry, Grabów 

nad Prosną, tel: 605 545 918 [6.05.] 

3 grzejniki panelowe, stan dobry, tel: 667 

796 591 [6.05.] 

Pralka Beko WMB51011F, 5 kg wsadu, 

1000 obrotów, stan bdb., sprawna w 100%, 

Ostrzeszów, cena: 250 zł, tel: 782 355 300 

[29.04.] 

Łóżko rehabilitacyjne, regulowane na 

pilota lub mechanicznie, z materacem 

piankowym i przeciwodleżynowo-pneu-

matycznym, wysięgnik z uchwytem do 

podciągania się, stolik na kółkach, deska 

na łóżko do posiłków, ochraniacze na ba-

rierki i wiele innyh rzeczy dla chorej oso-

by, stan bdb., cena do uzgodnienia, tel: 

785 212 342 [29.04.]

Karcher Model 502 M, sprawny, lanca do 

uszczelnienia, cena: 70 zł, tel: 665 270 603 

[29.04.]

4 sztuki (metry) listwy zębatej do napędu 

bramy Slide 600 lub podobnych, nowe, 

dodam tuleje dystansowe, cena: 60 zł, tel: 

601 829 470 [29.04.]

Ziemia ogrodowa, tel: 604 124 291 

[29.04.] 

Suknia ślubna, rozm. 38, muślin i koron-

ka, tel: 785 230 498 [29.04.]

Rower damka, koła 26”, używany, stan 

bdb, tanio, tel: 664 670 067 [29.04.] 

Tanio, różne spodnie/jeansy męskie oraz 

marynarki, tel: 603 483 353 [29.04.]

TWOJA DYSKRETNA 
POŻYCZKA

Zadzwoń: 732 76 76 76

KREDYTY DLA ROLNIKÓW 
tel. 512 304 501

POŻYCZKA W 15 MINUT
tel. 605 054 057

KREDYT Z NISKĄ RATĄ 
tel. 605 054 057

KREDYT Z NISKIM
 OPROCENTOWANIEM 

tel. 790 202 232
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2 materace w bdb. stanie, mało używane, 

wym. 90/190, tel: 785 212 342 [29.04.] 

Wersalkę, niebiesko-beżową, stan dobry, 

cena: 300 zł, tel: 695 180 492 [29.04.] 

5 szt. płyt gipsowych, cena: 12 zł/szt., tel: 

600 377 198 [29.04.]

Farbę Dulux Kolory Świata, 2,5l, kolor: pu-

stynny szlak, zakupiona w Bricomarche za 

54,99 zł, sprzedam za 40 zł, tel: 600 377 

198 [29.04.] 

Magiel elektryczny i wirówkę do prania, 

cena: 50zł/szt., tel: 601 901 733 [29.04.] 

Okno dachowe Fakro, plastikowe, 10 lat 

gwarancji, wym. 140x78,  energooszczęd-

ne, automatyczny nawiew, tel: 601 784 

433 [29.04.] 

KUPIĘ

Kupię banknoty: 1,000zł z 1965r (Koper-

nik), 200.000zł z 1989r., 500zł z 1948r.

(Górnik), 100zł z 1948r. (czerwone), 50zł 

z 1946r. Oraz 50zł z 1948r., tel: 500 263 

752 [13.05.] 

PRACA

DAM PRACĘ

Dam pracę na stanowisku kierowca z kat. 

C „solówka” oraz kat B „bus” w transporcie 

krajowym (dystrybucja art. chłodniczych), 

trasy po terenie całej Polski, codzienne po-

wroty do domu, tel: 661 398 290 [20.05.] 

Zatrudnię panią z doświadczeniem do prac 

w ogrodzie, tel: 730 817 700 [20.05.] 

Zatrudnię blacharza samochodowego, 

okolice Grabowa nad Prosną, tel: 605 268 

967 [20.05.]

Przyjmę ucznia na rok 2016/17 w zawo-

dzie monter instalacji sanitarnych, tel: 

509 316 825 [20.05.] 

Szukam niani do 8-miesięcznego dziecka, 

która by się zajęła nim od 8.00 do 16.00 w 

dni robocze. Preferowane osoby na emery-

turze. Proszę o telefon w celu uzgodnienia 

szczegółów. Tel: 607 440 811 [20.05.] 

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. 

zatrudni pracownika przy produkcji wyro-

bów ceramiki budowlanej, Ostrzeszów, ul. 

Powstańców Wlkp. 13, tel. 62 732 34 53; 

62 732 34 52 [13.05.]

Szukam kierowcy kat. C + E, praca na auto-

-transporterach, dobre warunki, praca od 

poniedziałku do piątku, weekend w domu, 

tel: 666 555 275 [13.05.] 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E w ruchu 

międzynarodowym. Praca w niewielkim 

przedsiębiorstwie transportowym z ugo-

dowym szefem rozumiejącym pracowni-

ka, atrakcyjne warunki finansowe, tel: 608 

289 081 [13.05.]

Przyjmę pracownika na stanowisko dia-

gnosty samochodowego oraz pracownika 

na stanowisko magazyniera warsztatu, 

więcej wiadomości udzielę telefonicznie, 

tel: 605 623 054 [13.05.] 

Przyjmę do pracy na wysokości (dekar-

stwo), tel: 781 123 649 [6.04.]

Zatrudnię wulkanizatora, tel: 609 692 959 

[29.04.]

Zatrudnię kierowcę kat. D, zarobki 2500-

3000 zł miesięcznie, tel: 661 484 269 

[29.04.]

Zatrudnimy pracowników (również kobie-

ty) do pracy na produkcji przy opakowa-

niach kartonowych w Marcinkach (Kobyla 

Góra), tel: 62 731 60 80 [29.04.] 

Zatrudnię mężczyznę w zawodzie spa-

wacz/ślusarz, tel: 605 572 772 [29.04.] 

Zatrudnię z wykształceniem średnim do 

pracy jako diagnosta, tel: 609 502 843 

[29.04.]

Szukam pracownika myjni, tel: 609 502 

843 [29.04.] 

SZUKAM PRACY

20 letni chłopak poszukuje stałej pracy 

doświadczenie w handlu, tel: 667 147 563 

[20.05.] 

Pilnie szukam pracy dorywczej popołu-

dniami i w weekendy: sprzątanie, mycie 

okien, robienie zakupów, posiadam własny 

samochód, tel: 609 889 863 [20.05.]

18-letnia dziewczyna szuka pracy na wa-

kacje, tel: 781 228 558 [13.05.] 

Profesjonalnie posprzątam pomieszczenia 

biurowe, mieszkania, domy i domki letni-

skowe, posiadam doświadczenie, Kobyla 

Góra, Syców, Ostrzeszów, tel: 880 860 124 

[6.05.] 

MATRYMONIALNE 
– „SERENADA 35+’’

Wolny mężczyzna, 50 lat, pozna miłą i od-

powiedzialną panią, kontakt do uzyskania 

w redakcji. 

Kawaler 36 lat, bez nałogów, pozna uczciwą 

panią zdecydowaną na stały związek w wie-

ku 28-37 lat, tylko poważne oferty, tel: 721 

866 493

Mam 44 lata, kawaler bez nałogów, uczciwy, 

szczery, uczuciowy, konsultant kosmetycz-

ny, pozna uczciwą, ciepłą, wierną i niepalącą 

panią w wieku 32-51 lat, która pragnie za-

łożyć stałą, szczęśliwą rodzinę. Czekam na 

kontakt: marek1970@o2.pl

47-latek, uczciwy, bez zobowiązań, pozna 

kobietę w wieku 35-50 lat, uczciwą, zadba-

ną, która myśli o stałym, poważnym związ-

ku, tel: 573 422 523

Jesteś dojrzałą, poważną osobą, która 

skończyła 35 lat i doskwiera Ci samotność? 

Osoby samotne to bardzo liczna grupa w na-

szym społeczeństwie. Nie musi tak być. Ta 

rubryka jest Twoją szansą na odnalezienie 

„drugiej połowy”. Pamiętaj, że zamieszcza-

my tylko poważne anonsy. Jak zamieścić 

ogłoszenie? Przyjdź do redakcji razem z do-

wodem osobistym. 

PRYWATNY DETEKTYW
skutecznie i dyskretnie

tel. 725 30 30 35

HYDRAULICZNE 
USŁUGI

wod. - kan. - C.O.
tel. 505 817 550

Wyremontuję i wymaluję 
mieszkanie, założę płytki

 i wykończę poddasze. 
Tel. 739 576 548

Firma Fachowiec Myje 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

SPRZEDAWCA
Wymagania: dobra znajomość komputera, komunikatywność, 

kultura osobista, wykształcenie min. średnie.
CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@olimphurt.pl 

lub kontakt telefoniczny pod nr 661 110 106

Firma Fachowiec Myje 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

MAGAZYNIER.
CV prosimy kierować na adres e-mail: rekrutacja@olimphurt.pl 

lub kontakt telefoniczny pod nr 661 110 106.

Zatrudnię stolarzy, operatorów 
maszyn i osoby do przyuczenia 

w zawodzie.
 Przybyszów 8, gm. Kępno 
(11 km od Ostrzeszowa).

 Tel: 503 109 753

Firma remontowo-budowlana 
zatrudni doświadczonego 

pracownika do pracy 
w Holandii, tel. 506-529-946

Firma Handlowa z Ostrzeszowa 
zatrudni młode osoby 

na stanowisko:
Specjalista ds.gospodarki

 magazynowej
 (zatrudnimy min. 2 osoby)

Wymagania:
- pracowitość
- dobra organizacja pracy
- znajomość pakietu office
- wykształcenie min.średnie
- motywacja do pracy 
CV proszę kierować na adres: 

kariera@jawro.com

Firma Handlowa z Ostrzeszowa 
zajmująca się produkcją okularów 
korekcyjnych poszukuje młodej 

osoby na stanowisko:
Szlifierz Polerowacz Szkła 

Optycznego
 (zatrudnimy min. 2 osoby)

Wymagane:
- wykształcenie min.średnie,
- mile widziana znajomość
  rysunku technicznego.

CV prosimy kierować na adres 
email:  kariera@jawro.com

SPRZEDAŻ SZPARAGA
HURT-DETAL
OSTRZESZÓW 

UL. KOWALSKIEGO 21

NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ
Z POŚREDNIKAMI 

KREDYTOWYMI
TEL. 724 23 59 89

Spawanie stali czarnej, nierdzewnej, 
aluminium (np. rury, instalacje), 

konstrukcje, części maszyn, 
motocykli itp. 

tel.: 667 419 551

REA CENTRUM 
UBEZPIECZEŃ

Ubezpieczenia:
- komunikacyjne

- majątkowe
- rolne

- na życie

Kilka towarzystw 
w jednym miejscu

REA TRAVEL
biuro podróży

ul. Ostrzeszowska 1/15
63-505 Doruchów

tel. 605 034 728
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W dniach 9 - 13 maja 2016 r. 
po raz trzeci gimnazjali-

ści z Grabowa nad Prosną gościli 
grupę młodzieży z Rossdorf w ra-
mach wymiany uczniowskiej.

Koordynatorem projektu była 
nauczycielka j. niemieckiego pani 
Halina Nowak przy współpracy 
pani Lidii Geppert i  Katarzyny 
Niełacnej. Pierwszego dnia goście 
zwiedzili nasze miasto w formie gry 
miejskiej, a w kolejnym uczestniczyli 
w bogatym programie artystycznym 
przygotowanym przez uczniów gim-
nazjum z okazji 600-lecia nadania 
praw miejskich Grabowowi nad Pro-
sną. Goście byli zachwyceni wystę-
pem uczniów, ponieważ w ich szkole 
podobne inscenizacje nie są wysta-
wiane. Trzeci dzień został przezna-
czony na wycieczkę, w ramach której 
uczniowie poznawali dzieje Kalisza 
oraz historię Pałacu Myśliwskiego w 
Antoninie i Zamku w Gołuchowie. 
Kolejny dzień przeznaczony został 
na realizację zadań projektowych. 
Uczniowie w grupach przygotowy-
wali krótkie dialogi w j. polskim i 
niemieckim. Ważnym punktem tego 
dnia były również rozgrywki sporto-
we oraz  lekcja języka  angielskiego. 

W ostatnim dniu młodzież uda-
ła się do Wrocławia, gdzie zwiedzili 
Ostrów Tumski i wrocławski Rynek, 
uczestniczyli w lekcji historii w Pano-
ramie Racławickiej, a na koniec po-
dziwiali panoramę miasta z punktu 
widokowego Sky Tower. Na lotnisku 
ze łzami w oczach pożegnano gości, 
którzy bardzo miło wspominali te 
kilka dni oraz podkreślali serdecz-
ność i gościnność polskich rodzin.  
Młodzież z  Grabowa już we wrześniu 
2016 roku złoży rewizytę i pojedzie 

do Niemiec.
 Projekt został dofinansowany 

przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży oraz przy zaangażowaniu 
rodziców i wsparciu dyrekcji naszego 
gimnazjum. 

Koordynator projektu
 Halina Nowak

W kwietniu nastąpiło w Ze-
spole Szkół nr 2 w Ostrze-

szowie uroczyste wręczenie Cer-
tyfikatów Europass Mobilność 
pierwszym uczestnikom projektu 
pn. „Organizowanie praktyk za-
granicznych dla uczniów techni-
kum”, realizowanego w ramach 
programu Erasmus +.

 Wręczenia certyfikatów dokonał 
starosta ostrzeszowski Lech Janicki. 
Dokument otrzymali uczniowie kie-
runków technik informatyk, technik 
logistyk i technik pojazdów samo-
chodowych, którzy w 2015 roku brali 
udział w zagranicznych praktykach 
zawodowych. 

Europass jest Inicjatywą Komisji 

Europejskiej, umożliwiającą obywa-
telom Europy prezentację własnych 
kwalifikacji i umiejętności zawodo-
wych w sposób jasny i zrozumiały, 
co zwiększa ich konkurencyjność 
na krajowym i europejskim rynku 
pracy oraz stwarza nowe możliwości 
kształcenia i zdobywania doświad-
czeń za granicą. Dokument Europass 

– Mobilność zawiera informacje na 
temat zakresu wiedzy i doświadczeń 
zdobytych przez uczniów podczas 
zagranicznych praktyk. Jest to doku-
ment ceniony na europejskim rynku 
pracy, gdyż w przejrzysty sposób pre-
zentuje doświadczenie zawodowe, 
umiejętności i kwalifikacje posiadane 
przez potencjalnych pracowników. 

Już za niecałe dwa miesiące 
uczniowie będą mogli cie-

szyć się swobodą i beztroską wa-
kacyjnych dni. Niestety, jest to 
również czas, kiedy młodzież na-
rażona jest w sposób szczególny 
na liczne niebezpieczeństwa. 

Aby jak najlepiej przygotować mło-
dzież do spędzenia wakacji w bez-
pieczny sposób, zaprosiliśmy do 
Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie 
specjalistę do spraw profilaktyki, 
podinspektora p. Romana Szeląga. 
Spotkanie odbyło się w poniedziałek 
– 16 maja. W jego trakcie uczniowie 
dowiedzieli się, z jakimi zagroże-
niami mogą się spotkać, jak należy 
reagować w sytuacjach trudnych, a 
także jakie mogą być konsekwen-
cje prawne ich zachowań. Przede 
wszystkim jednak tematyka spotka-

nia dotyczyła profilaktyki używania 
substancji psychoaktywnych. Pan 
Szeląg w interesujący sposób, popar-
ty wieloma przykładami z długolet-
niej praktyki policyjnej, przestrzegał 
młodzież przed stosowaniem narko-
tyków. Informował o zagrożeniach 

związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, ich negatywnym 
wpływie na zdrowie i psychikę mło-
dych ludzi oraz ich relacje społeczne. 
Uczniowie zostali także wyposażeni 
w wiedzę dotyczącą aspektów praw-
nych związanych z posiadaniem lub 
używaniem narkotyków. 

Podobne spotkanie odbędzie się 
ponownie w czerwcu, tym razem 
jednak p. Roman Szeląg spotka się z 
rodzicami uczniów, aby poszerzyć ich 
wiedzę na temat środków psychoak-
tywnych.

Już po raz 5. w Ostrzeszowie 
odbyła się Wielkopolska 

Lekcja Geografii, organizowana 
przez Zespół Szkół nr 2 im. Przy-
jaźni Polsko-Norweskiej w Ostrze-
szowie. Coroczna impreza podczas 
której wiedzę geograficzną za-
miast nauczycieli przekazują mło-
dym ludziom podróżnicy, zgroma-
dziła tłumy młodzieży z  powiatu 
ostrzeszowskiego, ale także i kę-
pińskiego.

Wydarzenie miało  miejsce w po-
niedziałek - 16 maja w Ostrzeszow-
skim Centrum Kultury.  

Tym razem w roli wykładowców 
wystąpili Anna Krysztofiak, Piotr 
Strzeżysz, Marcin Frąckowiak i Da-
mian Sikorski. - Dzisiaj również dzię-
ki zaproszonym gościom przeniesie-
my się w odległe zakątki ziemskiego 
globu. Tam, gdzie oni już byli, a wy 
być może, dzięki dzisiejszym opo-
wieściom, w przyszłości zechcecie się 
wybrać, czego wszystkim serdecznie 
życzę - mówiła tuż przed rozpoczę-
ciem lekcji inicjatorka imprezy, na-
uczycielka Renata Kubiaczyk. 

Podróżnicza przygoda rozpoczęła 

się od Tajwanu. O odmienności tam-
tejszej kultury, zwyczajów i tradycji 
opowiadała artystka Filharmonii 
Łódzkiej, historyk sztuki oraz dokto-
rantka w Zakładzie Azji Wschodniej 
UŁ – Anna Krysztofiak. Miłośnicz-
ka chińskiej herbaty ubarwiła swój 
wykład również zdjęciami z podró-
ży, a także śpiewem i grą na tradycyj-
nych instrumentach. 

Następnie na scenie pojawił się 

Piotr Strzeżysz, który przeniósł 
publiczność do Ameryki Południo-
wej i złożył relacje ze swoich rowero-
wych wypraw po kontynencie. 

Poniedziałkowa przygoda swój 
koniec miała w Syberii. Wrażeniami 
z podróży do tej krainy geograficznej 
podzielili się dwaj leśnicy z Przedbo-
rowa – Marcin Frąckowiak i Damian 
Sitkowski. 

Taki sposób przekazywania wie-
dzy okazał się być bardzo pozytyw-
nie odebrany przez zgromadzoną 
młodzież, która z zaciekawieniem 
wsłuchiwała się prelekcje kolejnych 
bohaterów. Kto wie, może właśnie 
wśród nich siedział przyszły podróż-
nik, który za jakiś czas też pojawi się 
na scenie, by opowiedzieć o swojej 
przygodzie. A skoro „nawet najdal-
sza podróż zaczyna się od pierwszego 
kroku”, to może poniedziałkowy wy-
kład będzie dla kogoś odpowiednim 
bodźcem do wykonania go. 

KK

Gimnazjaliści z Grabowa goszczą 
po raz trzeci młodzież z Rossdorf

Certyfikaty Europass 
Mobilność rozdane!

Spotkanie profilaktyczne 
z p. Romanem Szelągiem

Wielkopolska lekcja geografii w Ostrzeszowie
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Po tym hasłem, we wtorek 17 
maja, w Kinoteatrze „Piast” 

odbył się XIV Wojewódzki Przegląd 
Młodych Talentów. Inicjatorkami 
imprezy organizowanej przez Spe-
cjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Ostrzeszowie były Da-
nuta Golas, Irena Adamska oraz 
Agnieszka Kaczmarek. Coroczna 
impreza daje jej uczestnikom 
możliwość zaprezentowania swo-
ich zdolności w zakresie tańca, 
śpiewu, gry na instrumentach, 
recytacji czy aktorstwa. 

W tegorocznym przeglądzie 
udział wzięli: Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy z Milicza, 
Centrum Edukacyjno - Rehabilita-
cyjne z Wolicy, Zespół Szkół Spe-
cjalnych z Jarocina, Zespół Szkół 
Specjalnych z Ostrowa Wielkopol-
skiego, Specjalny Ośrodek Szkolno 
– Wychowawczy z Kalisza, Zespół 
Szkół Specjalnych ze Słupi k. Kępna, 
Szkoła Podstawowa przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 
w Ostrzeszowie, Środowiskowy Dom 
Samopomocy z Ostrzeszowa oraz 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy – Gimnazjum z Ostrzeszowa. 

Jako pierwsza na scenie pojawi-
ła się grupa „Koło Żywego Słowa” 
reprezentująca Szkołę Podstawową 
przy SOSW w Ostrzeszowie. Uczest-
nicy zaprezentowali publiczności 
poruszające przedstawienie pod ty-
tułem „Niewidzialne dziecko”. Na-
stępnie widownia przeniosła się do 

świata przyrody, aby obejrzeć widowi-
sko o nazwie „Ekologiczny zjazd kra-
snali”, jakie przygotowali członko-
wie SOSW w Miliczu. Te i wszystkie 
pozostałe przedstawienia bez wąt-
pienia zasłużyły na gromkie brawa 
publiczności. Nie zabrakło również 
występów muzycznych, tanecznych 
i recytatorskich.  W sumie na estra-
dzie zobaczyć można było ponad 20 
prezentacji, których uczestnicy pod 
czujnym okiem opiekunów zabiegali 
o względy oceniającego ich jury. 

Ponadto w przerwach między ko-

lejnymi występami na scenie pojawia-
li się mali tancerze z grupy „Madar”, 
działającej przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Ostrzeszowie, którzy wykonali 
układy do utworów „It Is You (I Have 
Loved)” Dany Glover,  „Hafanana 
Africa” Simone’a oraz „Gangnam sty-
le” Psy’a. Na scenie zaprezentowała 
się również dobrze znana lokalnej 
publiczności „ostrzeszowska Dobra-

wa”, czyli Martyna Bacik.
Wydarzenie zakończyło się uho-

norowaniem najciekawszych pre-
zentacji. Jury miało nie lada zada-
nie, ponieważ wybór był naprawdę 
trudny. Wszystkie występy wyma-
gały od artystów oraz ich opieku-
nów wielkiego zaangażowania oraz 
włożenia ogromu pracy w nauczenie 
ról, przygotowanie dekoracji i całej 
oprawy. Ostatecznie udało się przy-
znać 5 równoważnych wyróżnień. 
Powędrowały one do rąk: Agnieszki 
Więckowskiej, Karoliny Kalinow-
skiej, Karoliny Olesiak, Alicji Zie-
lezińskiej oraz Grupy teatralnej 
„Tacy sami”. 

Należy również dodać, iż impreza 
nie mogłaby się odbyć, gdyby nie po-
moc płynąca ze strony sponsorów. 
Za okazaną dobroć dyrektor Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego w Ostrzeszowie Dorota 
Wójtowicz dziękowała: Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu, Starostwu Po-
wiatowemu w Ostrzeszowie, Urządo-
wi Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, 
biurowi poselskiemu posła Andrzeja 
Grzyba, Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ostrzeszowie, Nadleśnictwu Przed-
borów, Gospodarstwu Rolnemu Ferma 
Drobiu pani Elżbiety Frankowskiej – 
Motyl, Spółdzielczemu Bankowi Ludo-
wemu w Kępnie z oddziałem w Ostrze-
szowie, Kancelarii Notarialnej Marii 
Nowak oraz hurtowni Jarczak.

My ze swojej strony gratulujemy 
wszystkim uczestnikom przeglądu 
i życzymy powodzenia podczas kolej-
nych występów. 

KK

W dniu 19.05.2016 r. w Zespole 
Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie odbyło 
się ogłoszenie wyników Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Kulturze 
i Społeczeństwie „Kalejdoskop”. Na-
sza szkoła jako jedyna w powiecie 
po raz pierwszy brała udział w tym 
konkursie. Zwycięzcom okazał się 
Mateusz Szudy z klasy 2 BLO, który 
zdobył 30 punktów na 35 możliwych. 

Wszyscy uczestnicy i szkolny orga-
nizator konkursu, mgr Robert Hyla 
otrzymali z rąk dyrektora mgr inż. 
Witolda Jakubczyka dyplomy uczest-
nictwa, a zwycięzca otrzymał ponad-
to nagrodę książkową i dyplom uzna-
nia za bardzo dobre wyniki.

Szkolny organizator konkursu,
Robert Hyla

Uczniowie z naszej szkoły 
znaleźli się w czołówce 

Ogólnopolskiego Konkursu Języ-
ka Niemieckiego „Sprachdoktor” 
oraz Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Angielskiego „English 
Ace”!

Mateusz Mazurkiewicz zdobył 
III miejsce w województwie wielko-
polskim w Ogólnopolskim Konkur-
sie Języka Niemieckiego „Sprach-
doktor” w kategorii klas drugich, 
trzecich i czwartych szkół ponad-
gimnazjalnych. GRATULUJEMY!!! 
Tuż za nim uplasowały się uczen-
nice: Angelika Prymas oraz Jolanta 
Klepacz. Zajęły one IV miejsce w 
Wielkopolsce. GRATULUJEMY!!! 
W kategorii klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych miejsce VIII 
zajęły ex eaquo Marta Lis oraz Party-
cja Błaszczyk. Szymon Kaczorowski 
zajął zaszczytne XI miejsce. GRATU-
LUJEMY!!! Opiekunką uczniów była 
pani Jolanta Daniel-
ska. GRATULUJEMY!!! 
W konkursie „English 
Ace” wyróżniona zosta-
ła Katarzyna Jarych, te-
goroczna abiturientka, 
która zajęła VI miejsce 
w województwie wiel-
kopolskim i 123. w Pol-
sce, natomiast Karolina 
Dobrowolska zajęła 11. 
miejsce w wojewódz-
twie wielkopolskim, 

202. w Polsce. GRATULUJEMY!!! 
Warto zwrócić uwagę na to, że w an-
gielskiej odsłonie konkursu udział 
wzięło 6928 uczestników, w tym 417 
z Wielkopolski (w tym z naszej szko-
ły 7 uczniów). Angielską grupę do 
językowych zmagań przygotowała p. 
Anna Stambuła. GRATULUJEMY!!! 
Dziś w gabinecie dyrektora p. Jerzego 
Kowalskiego zostały wymienionym 
osobom oraz pozostałym uczestni-
kom wręczone dyplomy oraz nagrody. 
Oba konkursy są organizowane 
w ramach programu edukacyjnego 
Łowimy Talenty, który jest formą 
wsparcia szkół w zakresie odkry-
wania i rozwijania uzdolnień dzieci 
i młodzieży. Program promuje talen-
ty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga 
im kształtować ważne kompetencje 
osobiste. Patronat nad programem 
objęła Politechnika Wrocławska.

Wszyscy w naszym regionie 
znają popularny „FUM”, ale 

czy wszyscy wiedzą, że kształcimy 
najlepszych specjalistów? Oto gość, 
który umie umówić o swojej pasji.

Każdy logistyk to doskonale zorga-
nizowany człowiek. Nie wiedzieliście? 
No właśnie. Dlatego warto było być 
z nami 19 maja 2016 roku w Zespole 
Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Nor-
weskiej, gdzie odbył się wykład, który 
dla uczniów Technikum Logistyczne-
go  oraz wybranych klas Liceum Ogól-
nokształcącego wygłosił wykładowca 
Katedry Zarządzania Produkcją i Logi-
styki, Wydziału Inżynierii Zarządzania, 
Politechniki Poznańskiej mgr inż. An-
drzej Klimek. Tematem wykładu „Czy 
logistyka może być ciekawa?” była sze-
roko pojęta logistyka, jej zastosowanie 
zarówno w życiu każdego człowieka, 
jak i wielkiej korporacji. Wykładowca 
przedstawił perspektywy zawodowe dla 
przyszłych absolwentów  szkół i uczel-
ni logistycznych. Prelegent, jako były 
pracownik firmy Odra Trans Wrocław, 

zajmującej się rozwiązaniami logistycz-
nymi w transporcie wodnym śródlądo-
wym, sporo uwagi poświęcił praktycz-
nym aspektom rozwiązań logistycznych, 
z których obecnie korzystamy, dokonał 
także porównania Polski do innych 
krajów Unii Europejskiej, akcentując 
wzrost znaczenia logistyki wynikający 
z rozwoju potrzeb ludzkości. 

Każdy z nas,  aby funkcjonować, czy 
chce czy nie, musi się przemieszczać, 
robić zakupy, nadawać przesyłki. Trans-
port jest zatem kluczową dziedziną ży-
cia, zaś specjaliści od jego organizacji 
mają coraz większy wpływ na nasze 
życie. Logistyk jest obecnie jednym z 
najbardziej poszukiwanych i najlepiej 
opłacanych zawodów na rynku euro-
pejskim - tak brzmiały pierwsze słowa 
wykładu p. Andrzeja Klimka, który 
na podstawie własnych doświadczeń 
przedstawił uczniom perspektywy 
zawodowe, które czekają na nich po  
skończeniu technikum logistycznego. 
Wszyscy słuchali z zaciekawieniem. 
Były  brawa, kuluarowe rozmowy i za-

proszenie dla Pana Andrzeja Klimka, 
aby jesienią odwiedził nas powtórnie. 
Nasz zacny gość zadeklarował chęć 
współpracy i zachęcał do odwiedzenia 
Politechniki Poznańskiej. 

Komu jesteśmy potrzebni?
 Zadaniem logistyka jest działanie 

na rzecz firmy i konfigurowanie wszyst-
kich zasobów (ludzi, magazynów, mate-
riałów) i narzędzi (np. oprogramowania 
komputerowego, transportu) tak, aby 
osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy. 
Do najpopularniejszych branż, które 
poszukują logistyków, należą przede 
wszystkim: przemysł, budownictwo, 
handel i usługi, a także informatyka 
oraz telekomunikacja. Na rynku istnie-
je wiele firm specjalizujących się w spe-
dycji krajowej i międzynarodowej, co 
tworzy swoistą sieć powiązań, ale mó-
wiąc najprościej - zadaniem logistyka 
jest dostarczenie właściwego towaru, 
właściwemu klientowi, we właściwym 
czasie, na właściwe miejsce. Reszta jest 
tylko rozwijaniem tej jakże obrazowej 
definicji. Szybko rozwijająca się polska 

gospodarka potrzebuje specjalistów. 
Wszystko, co wytworzy przemysł, 
musi być: przewiezione, dostarczone, 
przechowane i tym profilem działalno-
ści gospodarczej zajmuje się logistyka 
– nadzorując nieustanny przepływ: 
materiałów, informacji i pieniędzy w 
przedsiębiorstwach i między nimi. 
Uczniowie każdego dnia przekonują się 
o interdyscyplinarności logistyki, która 
za cel stawia sobie przygotowanie spe-
cjalistów potrafiących łączyć nowocze-
sną wiedzę, umiejętności inżynierskie 
z wiedzą oraz umiejętnościami mene-
dżerskimi. 

Przyszłość zaczyna się w szkole 
średniej

Warto wiedzieć, że ZS nr2 w Ostrze-
szowie i Politechnika Poznańska wycho-
dzą naprzeciw nowej sytuacji gospodar-
ki rynkowej, bowiem po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej wzrosło zapotrze-
bowania na absolwentów  logistyki, po-
trafiących podnosić konkurencyjność i 
efektywność funkcjonowania przedsię-
biorstw. Uczniowie, a następnie studen-

ci zdobywają umiejętności zarządzania 
informacją pochodzącą z różnych źródeł 
oraz analizowania efektywności proce-
sów logistycznych. Technik logistyk to 
zawód z przyszłością, a szeroka zna-
jomość zagadnień opanowanych w 
szkole, pozwoli mu podejmować studia 
lub zdobyć zatrudnienie w większości 
działów gospodarki.

Cykl kształcenia w technikum trwa 
4 lata, zajęcia praktyczne zapewnia 
szkoła, kierując uczniów do firm za-
trudniających specjalistów z zakresu 
logistyki - także za granicę; do Niemiec. 
Program nauczania umożliwia zdoby-
cie wykształcenia średniego ogólne-
go i kwalifikacji zawodowych. Szkoła 
kończy się egzaminem maturalnym 
oraz egzaminem zawodowym dającym 
kwalifikacje technika logistyka dosto-
sowane standardów europejskich. Jest 
więc o co walczyć i... być może  także 
TY nosisz w plecaku buławę logistyka. 
Pora na decyzję. Zapraszamy do ZS nr 
2, który najlepiej w regionie kształci 
logistyków – specjalistów przyszłości.

Z książką za pan brat Konkurs” Kalejdoskop” 
rozstrzygnięty

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNO-
POLSKICH KONKURSACH JĘZYKOWYCH!

W Zespole Szkół nr 2 wiemy, jak połączyć naukę z życiem
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BOBASKI Z NASZYCH STRON

Bartek, synek państwa Pauliny 
i Grzegorza Dąbrowskich z Mikstatu 

Pustkowie, ur. 17.05.2016 r., 
waga 3390g

Jakub, synek państwa Justyny 
i Jarosława Janickich z Przytocznicy, 

ur. 17.05.2016 r.,
 waga 2620g 

Oliwier, synek państwa Darii 
i Damiana Mierzwiaków z Kępna, 

ur. 20.05.2016 r., 
waga 3120g

Aleksandra, córeczka państwa Beaty
 i Pawła Paprockich z Kobylej Góry, 

ur. 21.05.2016 r., 
waga 3950g

Społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Mi-

kołajczyka w Siedlikowie w ubie-
głym tygodniu gościła w swoich 
murach wyjątkowych gości. Byli 
nimi: wicemarszałek wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysztof 
Grabowski, dyrektor Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kaliszu Stanisław Piotrowski, 
burmistrz Ostrzeszowa Mariusz 
Witek oraz radny rady powiatu 
ostrzeszowskiego – Adam Grzyb. 

Celem niecodziennej wizyty, jaka 
miała miejsce w czwartek - 18 maja, 
było przekazanie na rzecz placówki 
sprzętu edukacyjnego. 

- Nasi goście nie pojawili się tutaj 
przypadkowo. Kilka miesięcy temu 
podjęłam działania mające na celu 
pozyskanie pomocy dydaktycznych do 
nauki wychowania komunikacyjne-
go. Dzięki przychylności szanownych 
gości nasza szkoła otrzyma taki ze-
staw - mówiła zadowolona dyrektor 
placówki, Anna Wiśniewska-Polus. 
Szkoła dzięki swojej prężnej aktyw-
ności w turniejach bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, w których zajmu-

je czołowe miejsca, w pełni zasłuży-
ła na uznanie. Do decyzji dyrektora 
Piotrowskiego o przekazaniu pomo-
cy multimedialnych właśnie na rzecz 
szkoły w Siedlikowie przyczyniło się 
zaangażowanie i starania radnego 
A. Grzyba oraz wicemarszałka Gra-
bowskiego. Sprzęt służyć ma jeszcze 
lepszemu przyswajaniu wiedzy przez 
uczniów z zakresu ruchu drogowego 
oraz uatrakcyjnieniu zajęć. Dodatko-
wy, pozytywny aspekt  wskazał rów-
nież wicemarszałek. - Myślę, że pan 

burmistrz tutaj też jest zadowolony, bo 
to zawsze odciąża trochę budżet gmi-
ny, może nieznacznie, ale zawsze. Każ-
de prezent się przydaje, a one przede 
wszystkim mają służyć tutaj uczniom 
i gronu pedagogicznemu, które będzie 
też korzystało - mówił.

W podziękowaniu za prezent 
uczniowie szkoły przygotowali dla 
nich krótkie widowisko artystyczne. 
Maluchy zaprezentowały się śpie-
wająco, a ich uśmiechy na pewno na 
długo pozostaną w pamięci przyby-
łych.

KK

PREZENT DLA SZKOŁY 
W SIEDLIKOWIE

Dnia 14 maja uczniowie 
szkoły Podstawowej SPSK 

w Torzeńcu uczestniczyli w pod-
chodach. Zabawę znaną starszym 
pokoleniom, ale niekoniecznie 
dzisiejszej młodzieży preferującej 
raczej gry komputerowe niż tere-
nowe, zorganizowało Koło Ło-
wieckie „Żuraw” w Jutrosinie.

Punktem docelowym podchodów 
była „Biesiadówka”, znajdująca się w 
pobliżu lasu.  By tam dotrzeć, dzieci 
musiały pokonać trasę kierując się 
namalowanymi na drodze strzałka-
mi, wykonując po drodze różne zada-
nia. Jak się okazało, dzieci zarówno 
te młodsze, jak i te ze starszych klas 
świetnie się przy tym bawiły i bez 
większych problemów rozwiązywały 
niełatwe zadania. 

Po dotarciu na miejsce docelowe, 
na uczniów czekała miła niespo-
dzianka w postaci pieczonych kiełba-

sek i przeróżnych słodkości. Podczas 
biesiadowania dzieci miały okazję 
wysłuchać różnych ciekawostek na 
temat pracy łowczych oraz życia le-
śnych zwierząt. 

Tego dnia został również roz-
strzygnięty konkurs plastyczny pt. 
„Wspomnienia z biesiadówki”. Lau-

reaci otrzymali przepiękne nagrody.
Dziękujemy Kołu Łowieckiemu 

„Żuraw” w Jutrosinie za dzień pełen 
wrażeń, który na pewno długo pozo-
stanie w naszej pamięci. 

wychowawczyni Paulina

Adresowaliśmy pocztówki, bawiliśmy się z pilotką - 
panią Magdą, czytaliśmy legendy warszawskie, ćwiczyli-
śmy umysł w Centrum Nauki Kopernik, dopingowaliśmy 
Adriana w recytowaniu wiersza o Warszawie, ekspery-
mentowaliśmy z lustrami, światłem i ogromnymi bań-
kami mydlanymi, fascynowało nas zwiedzanie gmachu 
telewizji przy Woronicza, graliśmy w planszówki, hała-
sowaliśmy (do 22), interesował nas migoczący dziesiąt-
kami światełek pulpit reżyserski w studiu nagraniowym 
programu Jaka to melodia?, jechaliśmy metrem (dwa 
przystanki), klaskaliśmy po zmianie warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza, liczyliśmy kieszonkowe, łączyli-
śmy się telefonicznie z rodzicami, marzyliśmy o lodach, 
napatrzyliśmy się na tulipany i bzy kwitnące w Łazien-
kach Królewskich, oglądaliśmy Stadion Narodowy (z 
zewnątrz), przyglądaliśmy się pawiom, wiewiórkom, 
gołębiom i kaczkom, rzeźbiliśmy w mydle (obserwując 
wcześniej owocowo-warzywne stiuki w Wilanowie), słu-
chaliśmy z uwagą przewodnika, śpiewaliśmy nad grobem 
Mariana Falskiego – patrona szkoły - na Powązkach, tre-

nowaliśmy � tness (w pokoju nr 109 pod okiem Wikto-
rii), urządziliśmy wycieczkowy ślub (także  w pokoju 
nr 109), wędrowaliśmy po Starówce (pozdrowiliśmy 
Syrenkę), zajrzeliśmy do katedry św. Jana, życzyliśmy 
sobie w przyszłości podobnych wycieczek!  

Szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Mariana 
Falskiego w Kraszewicach wraz z opiekunkami - Iwo-
ną Dziwińską, Agnieszką Chowańską i trzema ma-
mami, z których jedna - p. Justyna Jakubczyk - udoku-
mentowała fotogra� cznie naszą wyprawę. Dziękujemy!

18 maja 2016 roku podczas 
konferencji „Chrzest Miesz-

ka – narodziny naszej ojczyzny” 
uczeń Szkoły Podstawowej im. Lu-
dwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach 
Zabarycznych Filip Kłokowski 
otrzymał wyróżnienie i gratulację 
w kategorii prac plastycznych 
uczniów klas I-III (opiekun Mał-
gorzata Lawędowska).

„Chrzest Polski oczami naszej 
wyobraźni” – pod takim hasłem 
Ośrodek Doskonalenia Zawodowe-
go w Kaliszu włączył się w obchody 
jubileuszu chrztu Polski i zorganizo-
wał konkurs literacki i plastyczny dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych południowej 
Wielkopolski. Łączna suma prac li-
terackich i plastycznych, która wpły-
nęła do Ośrodka, to 565. Prace oce-
niano w pięciu różnych kategoriach, 
w których przyznano I, II, III miejsce 
oraz po trzy wyróżnienia. Jak przed-

stawiła koordynatorka konkursu 
Małgorzata Juda-Mieloch – laureaci 
i wyróżnieni to 30 osób stanowiących 
5% wszystkich uczniów. Przedsię-
wzięcie objął swym honorowym pa-
tronatem biskup kaliski ks. Edward 
Janiak. Nagrody zostały ufundowane 
przez ODN oraz Urząd Marszałkow-
ski. Konferencja zakończyła się de-
gustacją potraw z „kuchni Słowian”.

Organizatorzy podziękowali 

wszystkim uczniom, którzy wzięli 
udział w konkursie, także tym nie-
nagrodzonym.

Jako opiekun dziękuję Katarzynie 
Uścinowicz za udział w konkursie 
literackim i plastycznym. Dziękuję 
uczniom, iż chcieli pogłębić swoją 
wiedzę o początkach państwa pol-
skiego, choć aspekty historyczne, 
kulturoznawcze, religijne czy języko-
znawcze tamtej epoki są bardzo od-
ległe i trudne do zrozumienia współ-
czesnemu uczniowi.

ML

Podchody z Kołem Łowieckim „Żuraw”

 Trzy dni (11-13 maja 2016) w Warszawie 
w relacji uczestników wycieczki ze Szkoły Pod-

stawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach

Chrzest Polski oczami 
wyobraźni dzieci i młodzieży
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BARAN
(21 marca – 20 kwietnia)

Zapewnij sobie więcej czasu tyl-
ko dla siebie. Odpocznij, skup myśli 
i poszukaj wewnętrznej równowagi. 
Z dala od obcych wpływów, szumu 
plotek i towarzyskiego rozgardia-
szu. Wtedy wróci optymizm i siła, 
dzięki którym uporasz się z wyzwa-
niami tego tygodnia. W miłości kar-
ta zwiastuje chwilę osamotnienia, a 
nawet rozłąki. Jednak przemyśle-
nia, jakie w tym czasie poczynisz, 
będą bardzo głębokie. Nie załamuj 
się, wraz z weekendem nadejdą 
nowe pomysły.

BYK
 (21 kwietnia – 20 maja)

Przed tobą bardzo dobry tydzień. 

Powiodą się sprawy, na których ci 

bardzo zależy. Odkryjesz swoje po-

wołanie lub znajdziesz ścieżkę, którą 

chciałbyś podążać. Twoje opinie będą 

niezależne i rewolucyjne. Bądź w tym 

tygodniu bardziej życzliwy i wyro-

zumiały, nawet jeśli w głębi serca 

uważasz, że ze wszystkim sam sobie 

doskonale poradzisz. W miłości kar-

ta wróży nieoczekiwaną, wspaniałą 

szansę. Dla samotnych zwiastuje spo-

tkanie, które może przerodzić się w 

gorące uczucie. 

SKORPION 
(24 października 

– 21 listopada)

W tym tygodniu będziesz poważ-
nie podchodził do wszystkich spraw. 
Możesz jednak wyolbrzymiać niektó-
re kłopoty i podejmować decyzje pod 
wpływem emocji. W miłości możliwe 
są przejściowe nieporozumienia. Jeśli 
trwasz w związku, który nie spełnia 
twoich oczekiwań, to możesz podjąć 
trudną decyzję o rozstaniu. Zbyt wie-
le stresów i nierozwiązanych proble-
mów może niekorzystnie odbić się na 
twojej kondycji, a nawet zdrowiu.

BLIŹNIĘTA 
(21 maja – 21 czerwca)

Sprawy zawodowe pochłoną cię 
bez reszty, a rodzina i przyjaciele 
będą musieli prosić cię o odrobinę 
zainteresowania. W miłości wiele 
wspólnych wydatków i używanie 
życia. Odnajdziesz spokój u boku 
bliskiej osoby. Karta radzi, abyś 
w miarę możliwości oderwał się 
od myślenia tylko o pracy i pienią-
dzach. Wokół ciebie pojawią się 
ludzie na poziomie i o dużych umie-
jętnościach, którzy będą chcieli z 
tobą współpracować. 

WAGA
(23 września

 – 23 października)

Uda ci się załatwić urzędową sprawę 

lub pewna ważna osoba wreszcie przyzna 

ci rację. W tym tygodniu masz możliwość 

wygrać wielkie pieniądze lub zdobyć coś 

na czym bardzo ci zależało. Bądź ostroż-

ny, pewna osoba pokaże swoje prawdzi-

we oblicze, a ty rozpoznasz zagrożenie i 

w porę wycofasz się z niekorzystnej dla 

ciebie znajomości lub propozycji doty-

czącej pieniędzy. Poczujesz się kochany 

przez drugą osobę, ale też potrzebny. 

Okaż swoje uczucia, a spotkasz się z wza-

jemnością.

LEW 
(23 lipca – 23 sierpnia)

W tym tygodniu pokażesz innym 
dobre cechy swojego charakteru. 
Staniesz się wyrozumiały, cierpliwy 
i uprzejmy. Zapowiadają się również 
szczęśliwe wydarzenia związane z 
rodziną i bliskimi, dlatego poświęć 
im więcej czasu. Poznasz osobę, 
której będziesz mógł zaufać. To 
może być ktoś, z kim będziesz uda-
nie współpracował. Znajdziesz się 
w dwuznacznej sytuacji. Ktoś może 
cię źle zrozumieć, a nawet zaplano-
wać sobie sprawy z twoim udziałem.

WODNIK 
(21 stycznia – 19 lutego)

W tym tygodniu czeka cię szczę-
ście i sukces w sprawach uczu-
ciowych, odważ się zrobić krok w 
kierunku miłosnego szczęścia. W 
sprawach zawodowych czeka cię 
korzystny interes, s� nalizowanie 
od dawna ciągnących się spraw oraz 
start korzystnego projektu. Nie 
żałuj w tym tygodniu pieniędzy na 
książki czy czasopisma. Możesz stać 
się autorytetem dla innych, jeśli od-
ważysz się wystąpić lub poradzić 
komuś w ważnej sprawie. 

STRZELEC
(22 listopada – 21 grudnia)

Otrzymasz nowe wiadomości, 
które popchną cię do działania. 
Energii ci nie zabraknie i poradzisz 
sobie ze wszystkimi ambitnymi po-
mysłami. Pojawi się kilka nowych 
propozycji nie do odrzucenia, oraz 
możliwość wyjazdu.  Pomoże ci 
wpływowa i życzliwa kobieta: do-
radzi, pocieszy, a nawet pożyczy 
trochę gotówki. Nie staraj się być 
idealny. Pragnienie, aby dobrze 
wypaść w oczach innych ludzi może 
sprawić, że posuniesz się za daleko 
w przechwałkach i obietnicach. 

PANNA 
(24 sierpnia – 22 września)

To dobry tydzień, aby odwiedzić 
kosmetyczkę i poddać się zabiegom 
pielęgnującym i upiększającym. 
Odpręż się i używaj życia. Spotkaj 
się z przyjaciółmi, których ostat-
nio zaniedbywałeś. Ktoś na pew-
no potrzebuje twojej rady i opieki. 
Uważaj, bo możesz być zbyt uległy 
wobec nacisków i próśb innych, nie 
daj się wplątać w zawodową intrygę, 
bądź ostrożny. W miłości mimo nie-
śmiałości zrób ten pierwszy krok, 
otwórz się przed kimś, na kim ci 
bardzo zależy. 

RAK 
(22 czerwca – 22 lipca)

W tym tygodniu postanowisz 
uporządkować swoje sprawy. Doj-
dziesz do wniosku, że chaos, bała-
gan i zaległości wcale ci nie służą. 
To dobry moment, abyś zastanowił 
się nad kierunkiem, w jakim zmie-
rza twoja kariera. Czas na zmia-
ny i naprawę sytuacji. W miłości 
będziesz szukać ciepła i wsparcia. 
Spędzisz więcej czasu z ukochaną 
osobą, najlepiej tylko we dwoje. Dla 
kobiet zapowiada udane spotkanie 
z mądrym i życzliwym mężczyzną. 

RYBY
(20 lutego – 20 marca)

Czeka cię udział w ważnym 
projekcie, nadganianie zaległych 
prac, a wszystko to w atmosferze 
pośpiechu i zamieszania. Jeśli 
skupisz się na najważniejszych 
sprawach, to dasz radę odnieść 
imponujący sukces. Nie denerwuj 
się i zrób dobry plan, na pewno 
tydzień zaliczysz do udanych. 
Twój partner zajmie się swoimi 
sprawami, a nawet może nie mieć 
dla ciebie zbyt wiele czasu, lecz nie 
martw się - w weekend nadrobicie 
zaległości. 

KOZIOROŻEC
(22 grudnia – 20 stycznia)

W tym tygodniu będziesz w bar-
dzo dobrej formie. Zapowiadają się 
szczęśliwe wydarzenia, nie tylko w 
pracy, ale także w miłości. Osoby 
samotne czeka obiecujące spotka-
nie, jednak znajomość ta wymagać 
będzie trochę czasu i poświęcenia. 
Nawet jeśli jesteś zawiedziony, nie 
ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło.  Nie podchodź lekkomyślnie 
do spraw pieniędzy, umów i obiet-
nic. Czytaj uważnie dokumenty i nie 
angażuj się w interesy z podejrzany-
mi osobami. 
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HOROSKOP TYGODNIOWY
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     Działając na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Klubu, Zarząd Klubu Piłkarskiego VICTORIA 
Ostrzeszów, zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu, 
które odbędzie się dnia 31 maja 2016r. (WTOREK) o godz. 17.30 w Sali nr 17 Staro-
stwa Powiatowego  w Ostrzeszowie (wejście od ul. 21 Stycznia) ,na które zapraszamy  
Członków Klubu oraz wszystkie osoby zainteresowane działalnością Klubu.

Zarząd  Klubu
KP Victoria Ostrzeszów

Wyniki meczów (21-22.05)
Victoria Ostrzeszów - LKS Ślesin 1:1

LKS Gołuchów - Zefka Kobyla Góra 0:2

Odolanovia Odolanów - Pelikan Grabów 3:1

Olimpia Brzeziny - LZS Doruchów 3:0

Victoria Laski - LZS Czajków 1:1

Lilia Mikstat – Orzeł Wysocko Wielkie 0:1

Masovia Kraszewice - Wtórkowianka Wtórek 3:2

Ajax Rojów -Wielkopolanin Siemanice 1:6

Zawisza Sośnie – LZS Siedlików 0:3

KP Krążkowy - KS Rogaszyce 0:10

Już w pierwszej minucie mogliśmy wyjść 
na prowadzenie za sprawą Maćka Sta-

wińskiego, który oddał strzał mijający lewy 
słupek. Sobotnie spotkanie dwóch drużyn 
grających praktycznie już o nic w tegorocz-
nych rozgrywkach przyniosło kibicom cał-
kiem niezły piłkarski spektakl.

W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy żad-
nej bramki w wykonaniu obydwu zespołów, 
choć znacznie większą przewagę mieli gospo-
darze, którzy atakowali dużo częściej. W 18 
minucie niepilnowany przez nikogo Stawiński 
miał szansę na zdobycie  bramki, w sytuacji sam 
na sam z bramkarzem, uderzył prosto w niego. 
Swoje akcje mieli jeszcze Artur Skrobacz oraz 
jego brat Robert.

Rezultat do końca pierwszej połowy - 0:0
Siedem minut po przerwie, po zamieszaniu 

w polu karnym, piłka spadła pod nogi Dawida 
Jarki, który z kilkunastu metrów strzelił gola. 
Tym sposobem LKS prowadzi 1:0. Na twarzach 
ostrzeszowskich kibiców pojawił się ogromny 
żal i niedosyt. Drużyna, która nie przeważała, 
wychodzi na prowadzenie. Humory znacznie 
poprawiły się w 61 minucie. Po dośrodkowaniu 
Pasiaka, na 1:1 głową strzela Artur Skrobacz. 
Za chwilę Stawiński z 15 metrów płasko obok 
bramki. Taki wynik co prawda utrzymał się do 

samego końca, ale Victoria przeprowadziła jesz-
cze niejedną dobrą akcję. Emocje sięgnęły zenitu 
na kwadrans przed końcem, kiedy z rzutu wol-
nego w poprzeczkę uderzył ponownie Maciej. 
W meczu XXVIII kolejki Victoria Ostrzeszów 
i LKS Ślesin dzielą się między sobą punktami. 
Ostrzeszowian czeka teraz dłuższy odpoczy-
nek. Za tydzień dostajemy trzy punkty walko-
werem przez wycofanie się Gromu Wolsztyn. 
Na ostatnim meczu sezonu 2015/16 widzimy 
się w sobotę, za dwa tygodnie w Ostrzeszowie. 
Naszym przeciwnikiem będzie aktualny lider - 
Górnik Konin.  

Bramka: Artur Skrobacz
Skład: Jankowski, Duczmal, Szczepański, 

Paroń, Skorzybót (83’ Maciaczyk), Skrobacz Ro-
bert, Dolata, Pasiak, Skrobacz Artur, Stawiński, 
Mazurek (71’ Adrian Skrobacz)

Anna Gołdyn

Dzięki wygranej u trudnego przeciw-
nika w Gołuchowie, Zefka po dwóch 

celnych strzałach awansuje o dwa oczka wy-
żej i znajduje się na trzeciej pozycji w tabeli!

Przed rozpoczęciem meczu ciężko było wska-
zać niedzielnego faworyta. W starciu dwóch 
drużyn, które prezentują niezłą formę w obec-
nym sezonie, to Zefka przeważała i stworzyła 
sobie więcej podbramkowych sytuacji. Już w 14 
minucie mogliśmy wyjść na 1:0. Rzutu karnego 
nie wykorzystał  Jakub Zmyślony, który oddał 
zbyt słaby strzał i nie trafił w okienko gospoda-
rzy. Podopieczni Artura Jędrzejewskiego oka-
zji mieli naprawdę dużo. W 35 minucie Ponitka 
uderzył w bramkarza a za chwilę do piłki dostał 
się Kamil Sieraczek, ale niestety również bez 
jakichkolwiek efektów. Jak to mówią - co się 
odwlecze, to nie uciecze. Dwie minuty później 
bramkę zdobył Łukasz Kaźmierczak. Do prze-
rwy Zefka wygrywa z „ekipą żubra” 1:0.

W drugiej części spotkania rozgrywane-
go w dość upalnych warunkach LKS chciał za 

wszelką cenę odrobić jednobramkową stratę. 
Mecz okazał się świetnym w wykonaniu na-
szego bramkarza, który nie wpuścił ani jednej 
bramki i precyzyjnie kilka razy wybronił nas 
przed potencjalnym zagrożeniem. Zefka nie 
powiedziała jednak ostatniego zdania i w 60 
minucie na 2:0 strzałem z główki, po dośrodko-
waniu popisał się Kamil Sieraczek. Taki wynik 
utrzymał się do samego końca.

Patrząc na tak dobre zawody w wykonaniu 
Zefki, z niecierpliwością czekamy na kolejne 

mecze i podtrzymanie panującej dobrej pa-
ssy. Już w czwartek (Boże Ciało) na stadion 
do Kobylej Góry przyjedzie ekipa z Jankowa 
Przygodzkiego. Zapraszamy kibiców!

Bramki: Łukasz Kaźmierczak, Kamil 
Sieraczek

Skład: Walczak, Zgarda, Kaźmierczak, Ję-
drzejewski Szymon, Zmyślony, Jędrzejewski 
Mikołaj, Góra, Sieraczek Kamil, Kozłowski, 
Sieraczek Zbigniew, Ponitka

Anna Gołdyn

IV LIGA: PODZIAŁ PUNKTÓW MIĘDZY 
VICTORIĄ A LKS-em ŚLESIN

Kaliska klasa okręgowa: Czołówka wita Zefkę!

Najbliższe mecze ligowe:
26 maja (Boże Ciało)

godz. 16.00 

Zefka Kobyla Góra - Barycz Janków Przygodzki

Pelikan Grabów - GKS Żerków

LZS Czajków - Strażak Słupia

godz.14.00  

LZS Doruchów - GKS Grębanin

29 maja (niedziela)

godz.11.00 

Pogoń Trębaczów - Zefka Kobyla Góra

godz.16.00 

Pogoń Nowe Skalmierzyce - Pelikan Grabów

LZS Trzcinica - LZS Doruchów

Sokół Bralin - LZS Czajków

godz.11.00 

LZS Chynowa - Lilia Mikstat

Łużyczanka Kuźnica Grabowska - Masovia Kraszewice

KP Krążkowy - Ajax Rojów

godz.14.00 

KS Rogaszyce - Zryw Kierzno

godz.12.00

LZS Siedlików - Zawisza Łęka Opatowska
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W minioną sobotę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Myj 
uczestniczała w XVII Rajdzie MDP na ziemi żerkowsko – cze-

szkowskiej w powiecie jarocińskim. 
Rajd organizował Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, na który zgłoszonych 

zostało prawie 40 drużyn, podczas wedrówki panowała świetna atmosfera 
zabawy i rywalizacji o zdobycie jak najwyższego miejsca. Nasi reprezen-
tanci uplasowali sie na 28. miejscu w końcowej rywalizacji oraz byli w gro-
nie 10 zespołów, którym pogratulowano wiedzy z dziedziny ratownictwa 
medycznego! Przez wszystkie edycje rajdu MDP przetacza się złota myśl, 
która przypomina, że rywalizacja podczas takich spotkań schodzi na dru-
gi plan, natomiast poznawanie parków krajobrazowych, spędzenie czasu 
razem, poznawanie rówieśników z innych otoczeń, obcowanie z przyro-
dą i historią, to są cechy, które organizatorzy rajdu chcą nam przybliżyć. 
Drużyna z Myj uczestniczyła drugi raz w takich zawodach, a przez swoją 
otwartość, pozytywne nastawienie do zabawy otrzymała zaproszenie na 
kolejny rajd za rok.

Należy też dodać, że 5 czerwca MDP Myje będą obecne na następnym 
rajdzie, tym razem w miejscowości Świba.

OSP Myje kieruje ogromne podziekowania darczyńcom oraz sponsorom, bez 
których wyjazd na 

XVII Rajd MDP nie odbyłby sie. 
Dziękujemy!

Kolejny rok z rzędu społecz-
ność Kraszewic przystąpi-

ła do sportowej akcji, jaką jest 
Weekend Polska Biega. W miniony 
piątek – 20 maja do Kraszewic 
przyjechało aż 225 osób, aby 
wspólnie pokonać dystans około 
1500m i uczestniczyć w tym bie-
gowym święcie. 

Podczas biegu prowadzony był 
konkurs na najlepiej przebranego 
zawodnika. Pierwsze miejsce w kon-
kursie zajęła Nikola Kozica z Krasze-
wic, a nagrodę dla „Biegnącej Mysz-
ki” - kamerę video - ufundował sklep 
PSB Stempień Centrum Budowlane 
Mrówka  w Kraszewicach.

W biegu czynny udział wzięli tak-

że: przewodnicząca Rady Powiatu                                    
Ostrzeszowskiego Marianna Powąz-
ka, dyrektorzy kraszewickich szkół: 
Maria Sobieraj i Robert Dziwiński, 
ksiądz Piotr Wróbel, prezes Powiato-
wego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszo-
wie Edmund Tetlak, przewodniczący 
Rady Gminy w  Kraszewicach Artur 
Chowański wraz z radnymi, ponadto 
nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy 
miejscowości.

Bieg pilotowali motocykliści oraz 
strażacy OSP Kraszewice, którym or-
ganizatorzy - Gimnazjum oraz Urząd 
Gminy w Kraszewicach - dziękują za 
pomoc. Organizatorzy już teraz za-
praszają za rok.

(red.)

BIEGOWE ŚWIĘTO 
W KRASZEWICACH

W dniu 18 maja 2016 r. w Środzie 
Wielkopolskiej odbył się Finał Wo-
jewódzki „Małej Piłkarskiej Kadry 
Czeka” Wielkopolskiego Zrzeszenia 
LZS o Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Organizatorem 
wyjazdu było Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrze-
szowie. W finale udział wzięło 6 ze-
społów reprezentujących powiaty: 
koniński, wągrowiecki, krotoszyński, 
średzki, szamotulski i ostrzeszow-
ski. Nasz powiat reprezentowany był 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w 
Doruchowie występujących na co 
dzień w drużynie młodzieżowej LZS 
Doruchów. Drużyna z Doruchowa 
po zaciętych pojedynkach wywalczy-
ła ostatecznie 3 miejsce w turnieju i 
jako jedyny zespół LZS zakwalifiko-
wali się do Finałów Ogólnopolskich, 
które odbędą się w dniach 7-10 lipca 
2016r. w Prószkowie k/Opola.

W turnieju udział wzięły zespoły: 
Górnika Konin, Polonii Środy Wlkp., 
Nielby Wągrowiec, Szkółki Piłkar-

skiej Sparta Szamotuły, Białego Orła 
Koźmin i LZS Doruchów.

Klasyfikacja końcowa:
1. Sparta Szamotuły
2. Górnik Konin
3. LZS Doruchów
4. Polonia Środa Wielkopolska
5-6 Polonia Środa Wlkp., Nielba Wą-
growiec

Wyniki:
Doruchów  - Środa Wlkp. 3:1
Doruchów  - Wągrowiec 1:1

PÒŁFINAŁ
Doruchów - Szamotuły 0:4
Środa - Konin 3:3 (k. 7:8)

Mecz o 3 miejsce
Doruchów : Środa Wielkopolska 4:3

Mecz o 1 miejsce
SZAMOTUŁY - KONIN 2:0

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludo-
we Zespoły Sportowe w Ostrzeszo-
wie składa podziękowanie dyrekcji, 
uczniom i nauczycielowi wychowania 
fizycznego Jackowi Dybalskiemu ze 
Szkoły Podstawowej w Doruchowie, a 
także Zarządowi Ludowego Zespołu 
Sportowego  w Doruchowie za udział 
w turnieju i uzyskanie najlepszego 
wyniku w historii współzawodnic-
twa „Piłkarska Kadra Czeka„ w wo-
jewództwie wielkopolskim.

Przewodniczący PZLZS
w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

Finały turniejów „Mała Piłkarska 
Kadra Czeka” szkół podstawo-

wych i „Piłkarska Kadra Czeka” szkół 
gimnazjalnych dziewcząt odbyły się w 
dniu 17.05.2016r. w Koźminie Wlkp. 
Nasz powiat reprezentowały zawod-
niczki ze Szkoły Podstawowej w Doru-
chowie i Gimnazjum w Siedlikowie.

Do udziału w turnieju „MAŁA PIŁKAR-

SKA KADRA CZEKA” zgłosiło się 8 drużyn, 

które zwyciężyły zmagania w swoich powia-

tach. Drużyny w drodze losowania zostały 

podzielone na dwie grupy po 4 drużyny. 

Poniżej przedstawiamy wyniki poniższych 

zmagań.

GRUPA „A”: Powiat Szamotulski, Powiat 

Ostrowski, Powiat Krotoszyński, Powiat 

Średzki. 

GRUPA „B”: Powiat Koniński, Powiat 

Wągrowiecki, Powiat Pilski oraz Powiat 

Ostrzeszowski. 

FAZA GRUPOWA
Powiat Koniński - Powiat Wągrowiecki 2:0

Powiat Pilski - Powiat Ostrzeszowski 2:5

Powiat Koniński - Powiat Pilski 6:0

Powiat Ostrzeszowski - Powiat Wągrowiecki 0:0

Powiat Wągrowiecki - Powiat Pilski 7:0 

Powiat Koniński - Powiat Ostrzeszowski 2:0 

KLASYFIKACTA DRUŻYNOWA
I.I.I.I miejsce: Powiat Koniński F

I.I.I.II miejsce: Powiat Wągrowiecki F

I.I.I.III miejsce: Powiat Ostrzeszowski 107,5 pkt.

I.I.I.IV miejsce: Powiat Pilski 97,5 pkt. 

PÓŁFINAŁ
Powiat Krotoszyński - Powiat Wągrowiecki 1:0 

Powiat Ostrowski - Powiat Koniński 0:0 (0:1) 

MECZ O III MIEJSCE 
Powiat Wągrowiecki - Powiat Ostrowski 0:4

FINAŁ
Powiat Krotoszyński – Powiat Koniński 0:0 (1:2)

KLASYFIKACTA KOŃCOWA
I.I.I.IV.I miejsce: Powiat Koniński 130 pkt.

I.I.I.IV.II miejsce: Powiat Krotoszyński 125 pkt

I.I.I.IV.III miejsce: Powiat Ostrowski 120 pkt.

I.I.I.IV.IV miejsce: Powiat Wągrowiecki 115 pkt.

Po zaciętej walce w fazie grupowej dru-

żynie SP Doruchów nie udało się awanso-

wać do finału wojewódzkiego mniejszym 

stosunkiem bramek zdobytych. Trenerem 

drużyny jest Pan Walenty Okoń – Wiceprze-

wodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w 

Ostrzeszowie.

„PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
GRUPA „A”: Powiat Ostrzeszowski, 

Powiat Krotoszyński, Powiat Czarnkowsko-

-Trzcianecki, Powiat Szamotulski.

FAZA GRUPOWA
Powiat Ostrzeszowski - Powiat Krotoszyński 0:3

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Powiat 

Szamotulski 0:0

Powiat Krotoszyński - Powiat Szamotulski 2:0

Powiat Ostrzeszowski - Powiat Czarnkow-

sko-Trzcianecki 0:2

Powiat Ostrzeszowski - Powiat Szamotulski 0:3

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki - Powiat 

Krotoszyński 1:1

KLASYFIKACTA DRUŻYNOWA
II miejsce: Powiat Krotoszyn F

III miejsce: Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki F

IV miejsce: Powiat Szamotulski 107,5 pkt.

V miejsce: Powiat Ostrzeszowski 100 pkt.

FINAŁ
Powiat Pilski - Powiat Koniński 0:6 

KLASYFIKACTA KOŃCOWA
I.I miejsce: Powiat Koniński 130 pkt.

I.II miejsce: Powiat Pilski 125 pkt.

I.III miejsce: Powiat Krotoszyński 120 pkt.

I.IV miejsce: Powiat Czarnkowsko-Trzcianec-

ki 115 pkt.

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Ze-

społy Sportowe w Ostrzeszowie składa po-

dziękowanie dyrekcji Szkoły Podstawowej w 

Doruchowie, Panu Walentemu Okoniowi i 

dyrekcji Gimnazjum w Siedlikowie - Pani Ju-

stynie Krawczyńskiej oraz uczennicom szkół 

za godne reprezentowanie barw powiatu. 

Przewodniczący PZLZS
w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

Sukces piłkarzy ze Szkoły Podstawowej w Doruchowie

Finał Wojewódzki „Małej i Dużej 
Piłkarskiej Kadry Czeka” dziewcząt
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Zamienił stryjek…

W poprzednim tygodniu niektórzy ludzie z sentymentem pa-
trzyli na to, jak burzony jest autobusowy przystanek, z któ-

rego słynęły Kraszewice. W zamian postawiono wiatę. Ważne, aby 
w niej był lepszy porządek, niż bywał w tamtym. 

Plac zabaw przy ul. Malińskie-
go w Ostrzeszowie w ubiegły 

czwartek, 19 maja zmienił się w te-
atr pod chmurką. 

W roli aktorów na estradzie zobaczyć 
można było maluchy z ostrzeszowskich 
przedszkoli, które zaskakiwały publicz-
ność swoimi zdolnościami teatralny-
mi. Ostrzeszowskie spotkanie 
teatralne przedszkolaków zorganizo-
wane zostało przez Przedszkole nr 6 
im. Misia Uszatka oraz Radę Dzielni-
cy nr 3 w Ostrzeszowie. W wydarze-
niu udział wzięły dzieci z 4 lokalnych 
przedszkoli, wśród których znalazły 
się: 

Przedszkole nr 1 z grupą żłobkową 
- przedstawienie pod tytułem „Spo-
tkanie bajek” (opiekunowie: Wiesława 
Korczak i Karolina Idczak);

Publiczne Przedszkole Sióstr Na-
zaretanek im. Dzieciątka Jezus – 
przedstawienie pod tytułem „Zdrowy 
Czerwony Kapturek”, (opiekun: Marta 
Warga);

- Przedszkole nr 5 „Słoneczny Za-
kątek” - przedstawienie pod tytułem 
„Spotkanie bajek”, (opiekunowie: Wio-
leta Szewczyk, Adrianna Kmiecik);

- Przedszkole nr 6 im. Misia Uszatka 
– przedstawienie pod tytułem „Czer-
wony Kapturek”, (opiekun: Małgorzata 
Domagalska).

Zmagania małych artystów oce-
niane były przez jury w skład którego 
weszli: prezes stowarzyszenia Stacja 
Bukownica Maria Wróbel, dyrektor 
Biblioteki Publicznej MiG Ostrzeszów 
Dorota Owczarczak oraz pracownik 

Wydziału Oświaty w Starostwie Po-
wiatowym – Jacek Pomykała. Według 
ich opinii, wszystkie przedszkola przy-
gotowały się wspaniale i zasłużyły na 
pierwsze miejsce. Szczególną uwagę 
komisji przykuły jednak barwne  prze-
brania przedszkolaków. Za wyjąt-
kową kreację artystyczną dyplo-
my i drobne upominki otrzymali: 
Nikodem Dorsz z Przedszkola nr 
6 - za postać wilka; Anastazja Sikora 
z Przedszkola nr 1 z Grupą Żłobkową 
- za postać czarownicy w złotym kape-
luszu; Maja Wieczorek z Przedszkola 
Sióstr Nazaretanek im. Dzieciątka 
Jezus - za postać wróżki oraz Paweł 
Nowak z Przedszkola nr 5 Słoneczny 
Zakątek - za postać Kota w butach. 
Dodatkowo każda z grup przedszkol-
nych uzyskała dyplom: za zespołową 
grę aktorską zespół z Przedszkola nr 
1; za nowatorską formę interpretacji 
– Przedszkole Sióstr Nazaretanek; za 
scenografię, choreografię, muzykę – 
Przedszkole nr 6; za szczególne wy-
darzenie artystyczne – Przedszkole 
nr 5.

Specjalne atrakcje dla dzieci pomię-
dzy kolejnymi występami zapewniał 
Miś Uszatek wraz ze swoimi dwiema 
asystentkami, który w rytm tanecznej 
muzyki prowadził dla publiczności ae-
robik. Patronat Honorowy nad wyda-
rzeniem objął starosta ostrzeszowski 
Lech Janicki oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek. 
Włodarze samorządowi  wraz z pozo-
stałymi gośćmi z entuzjazmem włączali 
się do zabawy z dziećmi. 

KK

MALI  AKTORZY NA SCENIE


