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PREZYDENT
Andrzej Duda

PRAWDOPODOBNIE

BĘDZIE GOŚCIŁ
W OSTRZESZOWIE

NIEUCZCIWY KURIER

fot. Kalisz24 Info Facebook

23 września w lesie w miejscowości Kościelna
Wieś (pow. pleszewski) znaleziono porzucony samochód firmy transportowej, a w nim niedostarczone i zniszczone paczki.
Sprawą zajęła się policja. Okazało się, że tego

dnia rano samochód wyjechał z Ostrzeszowa, a za
jego kierownicą siedział 23-letni kurier, który – jak
poinformował nasz czytelnik - paczek nie dostarczył także do mieszkańców naszego powiatu.
Dokończenie str. 4

Zmiana komendanta policji?
Czy w ostrzeszowskiej komendzie policji dojdzie do zmiany jej
przełożonego?
22 września br. na biurko starosty Lecha Janickiego trafiło pismo
z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu, dotyczące wyrażenia opinii odnośnie odwołania
komendanta policji insp. Dariusza Bieńka, w związku z objęciem
przez niego innego stanowiska

służbowego w innej jednostce policji
(zgodnie z zapisami Ustawy o Policji, Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje komendant
wojewódzki Policji, po zasięgnięciu
opinii starosty). Jak poinformował
nas starosta L. Janicki, odpowiedzi
na pismo udzieli w ustawowo przewidzianym terminie.
Sam zainteresowany nie chciał
komentować sprawy. Pozostaje py-

tanie, kto miałby zastąpić insp.
Bieńka. Na giełdzie nazwisk wymienia się m.in. jego zastępcę, nadkom.
Jerzego Kupaja, który – przypomnijmy – był też typowany do objęcia stanowiska komendanta w kępińskiej
policji. Czy tym razem doniesienia
te okażą się prawdziwe, przekonamy
się zapewne wkrótce.

Wyjątkowe odwiedziny miałyby
mieć miejsce za niespełna trzy tygodnie, 17 października. Niewykluczone, że Prezydent RP Andrzej Duda
będzie w tym terminie przebywać na
terenie sąsiedniego powiatu, w Kępnie. Tam ma odbyć wizytę gospodarczą w jednym z zakładów, a także
spotkać się z mieszkańcami. Tuż po
tym w Ostrzeszowie miałaby mieć
miejsce część patriotyczna. - Prawdopodobnie spotkanie przy Pomniku

Harcerzy, z obydwoma organizacjami
harcerskimi, prawdopodobnie możliwość zabrania głosu przez pana Prezydenta i również spotkanie z mieszkańcami - mówi burmistrz Ostrzeszowa
Mariusz Witek. Prezydencka wizyta
miałaby trwać około 1-2 godzin. Do
tej pory niestety nie ma oficjalnego
potwierdzenia odwiedzin głowy państwa.
KK

(KIR)

WYGRAJ PRALKĘ AUTOMATYCZNĄ!
Konkurs polega na skompleto- na kartkę, na której też będą widwaniu sześciu fragmentów zdjęcia niały dane adresowe osoby biorącej
pralki, umieszczanych w każdym ko- udział w konkursie. W zabawie mogą
lejnym numerze gazety. Na 2. stro- uczestniczyć osoby pełnoletnie (wynie znajdziecie Państwo pierwszy kluczony jest udział pracowników reelement wycinanki (w tym numerze dakcji oraz ich najbliższej rodziny).
drugi). Wśród osób, które dostar- Udział w konkursie jest równoznaczczą do redakcji gotową wycinankę ny z wyrażeniem zgody na publikację
(osobiście lub pocztą) do 4 listopada i przetwarzanie danych osobowych
2016, wylosujemy pralkę automa- osób nagrodzonych. Wyniki losowatyczną (z dostawą do domu) oraz 3 nia ogłosimy we wtorek - 8 listopada.
czajniki elektryczne.
Wycinanka musi być naklejona

ZAPRASZAMY
DO ZABAWY!
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JAN KOWALSKI I ALKOMAT
Statystyczny Jan Kowalski
Polak, katolik z bożej łaski,
widząc na ulicach skutki
picia przez rodaków wódki,
uznał pomysł za niegłupi,
by alkomat sobie kupić,
myśląc przy tym niedorzecznie,
że pojedzie stąd bezpiecznie.
A nie jest jak by się chciało,
same chęci to za mało.
Nikt do picia go nie zmusi,
lecz nie wielbłąd on, pić musi.
Martwi się na wyrost biedny,
bo przeważnie jest po jednym.
Poczuł myśl więc nieodpartą:
czy alkomat kupić warto…
Nie, to moja szczera rada,
choć tak radzić nie wypada.
Rzecz wyłuszczę jeszcze prościej:
Lepiej żyć w nieświadomości.

70 lat minęło

U

tworem „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu Martyny Bacik rozpoczęto
świętowanie 70. urodzin Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów. Uroczystość miała miejsce 21 września i podzielona była na
dwie części. Do czytelni biblioteki przybyli
przedstawiciele władz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego oraz miasta i gminy
Ostrzeszów, przedstawiciele placówek oświatowych a także współpracownicy z zaprzyjaźnionych instytucji kultury.
– 70 lat minęło jak jeden dzień, chciałoby się powiedzieć, ale w naszym przypadku te urodziny nie są
powodem do refleksji nad przemijaniem, ale okazją
do radosnego świętowania – przybyłych witała dyrektor placówki Dorota Owczarczak. – Choć nasza biblioteka ma już 70 lat, jest to 70-latka młoda
duchem i z każdym rokiem ma się lepiej. Serdecznie
zapraszamy w jej gościnne progi, nie tylko od święta,
z okazji podobnych uroczystości, ale każdego dnia - po
książkę, uśmiech i dobre słowo, których u nas nigdy
nie brakuje.
wania księgozbioru, oddział dla dzieci z czytelnią
i kącikiem zabaw, wypożyczalnia dla dorosłych,
czytelnia z księgozbiorem podręcznym, czasopismami i regionaliami oraz kącikiem seniora,
a także stanowiska komputerowe z dostępem do
internetu. Od 1999 roku Biblioteka Publiczna
miasta i Gminy Ostrzeszów pełni zadania biblioteki powiatowej.
Goście mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, w której wykorzystano część zdjęć
z wystawy przygotowanej w holu. Z okazji jubileuszu wydano także publikację pt. „70 lat Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów im.
St. Czernika”. Oprócz krótkiej historii znalazły
się w niej refleksje i wspomnienia osób związanych z biblioteką. Publikacją obdarowano każdą
z zaproszonych osób.
Z okazji tak zaszczytnego jubileuszu nie zabrakło życzeń, gratulacji i upominków. Gospodarze
odwdzięczyli się smacznym tortem oraz kawą
serwowaną przez mistrza świata baristów Leszka
Kopcio.

Marek Paprocki

W swym wystąpieniu D. Owczarczak nawiązała też do początków działalności biblioteki – to
datuje się na wrzesień 1946 roku. Ostrzeszowska biblioteka posiadała wówczas 191 tomów,
z których korzystało 177 czytelników. Dziś, po
70. latach, z ponad 69-tysięcznego księgozbioru korzysta w siedzibie głównej i w trzech filiach
wiejskich, które zlokalizowane są w Szkole Podstawowej w Siedlikowie, Szklarce Przygodzickiej
i Rogaszycach ponad 2,5 tysiąca zarejestrowanych
czytelników, a w 2015 roku odwiedziło bibliotekę
ponad 20 tysięcy osób.
Biblioteka przez lata funkcjonowała pod różnymi nazwami. Na początku jako Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie, a od 1954 roku
jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.
Od 1975 roku została przy nazwie obecnej – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Przez 10 lat - od 1992 r. do 2002 - działała ona w strukturach Ostrzeszowskiego
Centrum Kultury. 1 stycznia 2003 r. stała
się samodzielną osobą prawną. Jubilatka

15 października 1972 r. zyskała zaszczytne imię
i patrona – Stanisława Czernika, wywodzącego
się z ziemi ostrzeszowskiej poety, który
jest także patronem, organizowanego
cyklicznie, ogólnopolskiego konkursu
poetyckiego.
nr 2
W ciągu 70 lat kilkukrotnie zmieniała
też swoją siedzibę. W grudniu 1969 r. pla- cówka
znalazła swoje stałe miejsce – nowo wy- b u d o wany obiekt przy placu Borek 17. Bu- d y n e k
wyremontowano w latach 2008-2009.
Placówką kierowali kolejno: pani Gi- lewicz,
Maria Olszanowska, Stefania Staraczyń- s k a ,
Emilia Siwińska, Franciszek Płócien- n i k ,
Krystyna Gralczyk, Danuta Kupczyk, Lucyna
Puchała, Małgorzata Koźmińska, Renata Nowicka i od 1 stycznia 2015 r. Dorota Owczar- c z a k .
– To praca wielu pokoleń bibliotekarzy, którz y
pracowali jeszcze przede mną i tworzyli tę bibliotekę – podkreślała D. Owczarczak.
Dziś budynek ostrzeszowskiej biblio- teki to
administracja, dział gromadzenia i opra- c o w y -

(KIR)

KONKURS
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Gmina drepcze w miejscu?

Ubiegły tydzień obfitował w obrady samorządowców gminnych. Takie
odbyły się też w Doruchowie. Radni
spotkali się w czwartek, 22 września.
Oprócz wielu tematów drogowych,
poruszona została również kwestia
odrzuconych wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Okazuje się, że gmina ma nie lada problem. Z kilku złożonych projektów
„załapały” się tylko dwa wnioski na
budowę dróg – Przytocznica-Marszałki i Wrzosy-Pyki. – Panie wójcie, my
drepczemy w miejscu, zamiast iść do
przodu – stwierdził przewodniczący
Komisji Budżetu Roman Kubiak.

Obrady rozpoczęto od sprawozdania
wójta. Już w tym punkcie padło zdanie
o wejściu przez gminę na drogę sądową. Z kim? – dopytywała wójta Józefa
Wilkosza radna Ewa Pilarczyk. Okazuje się, że z firmą, która miała wykonać
projekt na oczyszczalnię ścieków, a tego
nie zrobiła. Sytuacja ta prawdopodobnie oznacza, że pieniądze unijne przejdą gminie koło nosa. A to nie jedyne,
na które liczono, a których niestety
nie będzie. Temat ten w interpelacjach
także poruszyła radna Pilarczyk, która
pytała włodarza gminy, czy wyciągnie
konsekwencje wobec firmy, która przygotowywała dla gminy wniosek na dofinansowanie do termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i za który z budżetu
zapłacono kilka tysięcy złotych, a ten odpadł już z etapu merytorycznego, nie
kwalifikując się do dalszej oceny. Prosiła, by w przyszłości zabezpieczyć się
przed tego typu sytuacjami, zapisując
w umowach punkty o konsekwencjach
prawnych.
W podobnym tonie wypowiadał się
również przewodniczący Komisji Budżetu Roman Kubiak. Choć nie odniósł

się do tego tematu w interpelacjach, to
jednak nawiązał w punkcie odnoszącym się do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
– Wszystko to pięknie wygląda, budżet
zaplanowany jest realizowany. Gmina
nie jest zadłużona, powinniśmy być zadowoleni, ale panie wójcie, my drepczemy
w miejscu, zamiast iść do przodu. Jeszcze
niedawno byliśmy chwaleni za bardzo wysoką absorpcję środków unijnych, a teraz
klapa – mówił. – Termomodernizacji budynku urzędu nie będzie, budowy przedszkola również, a o rozbudowie GOK-u czy
rozbudowie garaży OSP nawet nie ma co
wspominać. Kosztorysy i cała dokumenta-

cja pochłonęły masę pieniędzy, wszystko
na próżno. Radni komisji budżetowej zastanawiali się, co jest tego przyczyną. Czy
urzędnicy zatrudnieni w urzędzie nie
potrafią napisać porządnego projektu,
a może ten moloch biurokratyczny, jakim
jest Unia, zaczyna pożerać własny ogon.
A może jest jeszcze nie tak źle, bo kiedy
wyjrzałem przez okno, to zobaczyłem, że
naprawiają asfalt na ulicy Lipowej, za co
bardzo dziękuję. Taka mała rzecz a cieszy
– choć optymistycznie zakończył swoje
wystąpienie, to chyba nie do końca był
pocieszony obecną sytuacją gminy.
W odpowiedzi wójta zebrani usłyszeli, że temat pozyskiwania środków
unijnych zostanie szczegółowo przedstawiony radnym na najbliższych komisjach. – Krąży taki mit, że tych środków
jest po dziurki w nosie i każdy kto składa
wniosek, będzie pozytywnie załatwiony.
Tak nie jest. – odparł stanowczo Józef
Wilkosz. – Chociażby przykład, na 65
wniosków na przedszkola jest do tej pory
pozytywnie załatwionych 16, wnioski na
termomodernizację, na 129 – 36, w województwie mamy 226 gmin. Te tematy się
wałkują. Do tej pory udało się pozytywnie

załatwić dwa wnioski na drogi, ale też to
jest istotne, bo wiemy, jak zainteresowani
mieszkańcy oczekują na realizację zadań,
szczególnie drogowych – podkreślał włodarz Doruchowa.
Z zadań, które zostały zaplanowane
na bieżący rok, jak zapewniał, zostaną
wykonane niemal wszystkie. Wyjątkiem jest remont pałacu w Przytocznicy, który nie będzie przeprowadzony ze
względów cenowych. Kwota ogłoszona
w przetargu okazała się niewystarczająca. Ponowny przetarg ma być ogłoszony
odpowiednio wcześniej.
GMINA ZAROŚNIE CHWASTEM?
Poza wcześniejszym tematem, wielu
radnych zwróciło uwagę na niewykoszone rowy i zachwaszczone działki należące
do prywatnych właścicieli. O tym mówił
m.in. radny Andrzej Kempa. – Jak prawnie to wygląda? Do którego metra gmina
ma obowiązek to wykosić? – pytał wójta.
– To nie sztuka przejechać 50 cm, a dalej
chaszcze. Tragedia się robi. Niedługo zarośniemy tym świństwem w całej gminie.
Popryskać tego chemią nie wolno, spalić
nie wolno. Róbmy coś z tym tematem –
apelował przedstawiciel Tokarzewa.
Dodatkowo zwrócił uwagę na „biznesmenów-żwirarzy”, którzy wożą żwir
drogami do tego nieprzeznaczonymi,
głównie w Tokarzewie. Odpowiedzi
udzielał mu obecny na sesji przedstawiciel policji, Damian Gilicki. Tłumaczył,
że można taką sytuację zgłosić policji,
a ona już wszystkim się zajmie. – Musi
być oficjalne zawiadomienie i dowód – instruował policjant.
Radny Tomasz Jędrzejak prosił o ujęcie w budżecie na rok 2017 budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Przytocznicy, jak i o finansowanie chodnika
przy drodze powiatowej w tej wiosce.
Mówił też o rozpatrzeniu przetargu na
ścinkę poboczy i wykaszanie rowów - by
załatwić to jak najszybciej. O chwastach
mówił też radny Lucjan Dyba.
O półmetku kadencji wspominał
radny Bartosz Piasecki. Prosił wójta,
by spełnić przedwyborcze obietnice
składane wyborcom. Wnioskował, by
do budżetu wpisać „znaczne sumy pieniędzy” na konkretne inwestycje, bo nie
wiadomo, czy środki z Unii spłyną.
Na sesji pojawił się również temat wodociągów. To za sprawą radnego Jana Jaśkiewicza, który składał wniosek o przywrócenie zapisu
w budżecie gminy na wybudowanie

wodociągu w Starej Kuźnicy i Godziętowach. Druga sprawa to również wycięcie krzaków przy drogach.
O postawienie lamp w Rudniczysku
i na odcinku od Zalesia do Rudniczyska,
a także o wymianę starych znaków na
skrzyżowaniu w Rudniczysku apelował
radny Henryk Dytfeld.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE
GMINY
Na sesji przedstawiono także informację o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy. Sprawozdanie
przygotował kierownik dzielnicowych
z Komisariatu Policji w Grabowie nad
Prosną Damian Gilicki. Jak mówił, od
stycznia do września tego roku na terenie gminy odnotowano łącznie 20 różnego rodzaju przestępstw. Ujawniono
60 wykroczeń. Policjanci przeprowadzili 40 różnego rodzaju interwencji.
Informacja ta nie wszystkich radnych
usatysfakcjonowała. Powód? Uboga
w szczegóły. Usłyszeli, że szczegółowej
analizy mogą się spodziewać na koniec
roku. By dowiedzieć się nieco więcej,
zaczęto pytać. Na pytanie radnej Pilarczyk, czy Doruchów w ocenie policji jest
bezpieczny, funkcjonariusz stwierdził,
że na terenie gminy jest lepiej niż przed
rokiem i przestępczość znacząco maleje, zwłaszcza wśród zatrzymanych pijanych kierowców i przemocy domowej.
Padły też zapytania o sprawców
ubiegłorocznych kradzieży. Czy wykryto, kto tego dokonał? D. Gilicki nie
był w stanie odpowiedzieć, ale zwracał
uwagę, że póki co nie ma takich zdarzeń, a wpływ na to mogło mieć zwiększenie patroli.
Sytuację sprzed miesiąca przytaczała sołtys Doruchowa II Dorota
Jaszczyńska. Mówiła, że 12 sierpnia
na wiosce pojawił się nieznajomy obcokrajowiec. Pan leżał na poboczu i oznajmiał ludziom, którzy się zatrzymywali,
że chce jechać do Berlina. – Zawiadomiliśmy policję, ale policja stwierdziła, że
jeśli pan nie zagraża bezpieczeństwu, to
proszę zostawić, takich osób jest pełno –
usłyszeli po drugiej stronie słuchawki.
– Mogła przyjechać i chociaż wylegitymować tego pana, sprawdzić, czy nic mu nie
jest, bo miał poowijane nogi szmatami –
relacjonowała, zaznaczając, że z tego
co wie, tego dnia patrol policji widziany
był w Doruchowie.
– Jest takich osób u nas sporo i większość z nich udaje się w określonym kierunku. Ich nie interesuje pomoc z naszej
strony, oni czasem pytają, gdzie dojść na
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autobus czy pociąg, wsiadają i wyjeżdżają.
Jest też sporo takich, którzy chcą pracować i z nimi nie ma problemu, najgorsi są
ci, którzy się przemieszczają i jeśli w grę
wchodzi jeszcze alkohol, jak zapije i gdzieś
leży – tłumaczył funkcjonariusz.
Sołtys Doruchowa Adam Wypchło
pytał o stojący na parkingu w centrum
miejscowości wrak z napisem „skup
aut”. Policjant informował, że takich
jeżdżących reklam nie można usuwać
na własną ręką – „jeśli jest zarejestrowany, ubezpieczony, ma przegląd, nie
można z nim zrobić nic”. Poza tym, jak
mówił, takich aut jest pełno na naszym
terenie.
Trafne pytanie zadała przewodnicząca Joanna Blewąska, pytając, do
czego służy biuro policji w Doruchowie
we wtorki i piątki. Również i na to pytanie funkcjonariusz nie był w stanie
odpowiedzieć.
JEDNOMYŚLNIE
Zanim przystąpiono do bloku
uchwał, radni przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze tego
roku. Niektórzy z przewodniczących
komisji stałych rady gminy zwrócili
uwagę na zadłużenie, wynikające głównie z niepłacenia alimentów. Sesja zaowocowała pięcioma uchwałami, m.in.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespołu Oświatowo-Administracyjnego w Doruchowie.
Na tym jednak nie zakończono.
Wiele spraw poruszono też w wolnych głosach i wnioskach, a wśród
nich temat „doruchowskich byków”.
Na sesji odczytano list mieszkańców
ulic: Nowej, Rzemieślniczej, Rolnej,
Spokojnej, Zielonej, którzy zwracali
się o pomoc w przywróceniu osiedlu
mieszkaniowemu charakteru spokojnego
i cichego. – Od ponad roku prowadzone
są prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego gminy – zwracali uwagę,
prosząc o umieszczenie w nim zapisów
chroniących tereny mieszkalne przed
wszelką uciążliwą działalnością gospodarczą. Pod pismem podpisało się 86
mieszkańców. W tym miejscu m.in. B.
Piasecki apelował, by zrobić wszystko,
by nigdy więcej do takich animozji sąsiedzkich nie dochodziło. Pismo to również zostanie dogłębnie przedyskutowane na komisjach. Po wypracowaniu
stanowiska radnych, przewodnicząca
skieruje odpowiedź do mieszkańców.
MoN
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Ku przestrodze, gdy pies na drodze
(21.09.2016 r.)

Coś poszło nie tak…
(21.09.2016 r.)

Mieszkaniec Kobylej Góry, kierujący samochodem osobowym marki hyundai, w Mąkoszycach uderzył w psa, który nagle wybiegł z posesji na drogę. Mundurowi
ustalili właściciela czworonoga i ukarali go
mandatem za niewłaściwe trzymanie zwierzęcia.

W środę, w Siekierzynie, około godziny 16,
doruchowianka kierująca osobowym renault, w wyniku nieprawidłowego manewru
wyprzedzania uderzyła w samochód marki skoda fabia. Pojazdem kierowała mieszkanka powiatu średzkiego. Obie panie były
trzeźwe. Mandat, rzecz jasna, otrzymała
nieostrożna mieszkanka Doruchowa.

Wziął nogi za pas i tyle go widzieli
(21.09.2016 r.)
W miejscowości Rogaszyce, po godzinie
22.30, mężczyzna (mieszkaniec miejscowości Sosnowiec), kierując samochodem
osobowym marki BMW, uderzył w dzika,
który nagle wybiegł na drogę wprost pod
nadjeżdżający samochód. Na miejscu zdarzenia policjanci nie ujawnili zwierzyny
leśnej. Kierujący pojazdem był trzeźwy,
mundurowi wykonali czynności w związku
ze zdarzeniem drogowym.

Uwaga, będę skręcał!
(23.09.2016 r.)
71-letni mieszkaniec Ostrzeszowa w miniony piątek tuż po godzinie 8 doprowadził do kolizji drogowej przy ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie. Mężczyzna, jadąc
fiatem punto, skręcając w lewo nie zauważył, że jest już wyprzedzany przez kierującą samochodem marki renault megane
33-latkę z Ostrzeszowa. Z takiej sytuacji
niestety nie dało się już uciec. Na szczęście obaj kierowcy byli trzeźwi. Starszy
pan wrócił do domu z mandatem.

Marihuana nadal w modzie
(21.09.2016 r.)
Dwaj bracia w wieku 21 i 24 lat, obaj
mieszkańcy powiatu oleśnickiego, trafili do
policyjnego aresztu w ubiegłą środę - 21
września. I znów wszystko przez marihuanę. Akcja toczyła się w Kobylej Górze.
Warto wspomnieć, że jak dotąd od kwietnia br. śledczy zatrzymali w tej miejscowości już 20 osób, którym przedstawili zarzuty posiadania i zażywania środków
odurzających. Swoją drogą, ciekawe co
ich przyciąga akurat do Kobylej Góry.
Czyżby sprzyjający klimat?

(Nie)bezpieczna odległość
(25.09.2016 r.)
W niedzielę tuż przez godziną 16, w Potaśni
obywatelka Ukrainy, obecnie przebywająca
na terenie gminy Mikstat, doprowadziła do
kolizji. Kobieta, jadąc samochodem marki
toyota, nie zachowała bezpiecznej odległości i uderzyła w tył samochodu marki volvo.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, a sprawczyni otrzymała mandat.

OPRACOWAŁA (KK)
NA PODSTAWIE
KPP OSTRZESZÓW

Akcja EDWARD

na ostrzeszowskich drogach
W ubiegłą środę, 21 września, policjanci z ostrzeszowskiej drogówki
prowadzili wzmożone działania w ramach akcji EDWARD, czyli Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach (European Day Without
A Road Death).
Zgodnie z założeniem, na drogach powiatu ostrzeszowskiego nie doszło do
żadnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Odnotowano jednak
trzy zdarzenia drogowe w Mąkoszycach, Siekierzynie i Rogaszycach. Ponadto
policja ujawniła łącznie 52 wykroczenia drogowe – 33 dotyczyły przekroczenia
dopuszczalnej prędkości, 3 - nieprawidłowego wyprzedzania, 11 – nie używania podczas jazdy pasów bezpieczeństwa, a także 5 innych wykroczeń. Wobec
sprawców funkcjonariusze policji zastosowali postępowania mandatowe.
KK

Nieuczciwy kurier
23 września o godzinie 16 do pleszewskiej komendy wpłynęło telefoniczne
zgłoszenie, że w Kościelnej Wsi na leśnej
drodze został porzucony dostawczy samochód. Na miejscu policjanci znaleźli
uszkodzone auto, które stało na uboczu.
We wnętrzu znajdowały się paczki, część
z nich była otwarta. Pleszewscy policjanci ustalili właściciela busa, należącego do
jednej z firm transportowych. – Szef firmy
poinformował mundurowych, że samochód
rano wyjechał z Ostrzeszowa, a kierowcą
był 23-letni pracownik, którego zatrudnił
niespełna dwa tygodnie temu – relacjonuje
mł. asp. Monika Kołaska, oficer prasowy
KPP w Pleszewie. Jak poinformowała policjantka, to firma transportowa świadcząca
usługi na rzecz firmy kurierskiej.
Pleszewscy policjanci o zdarzeniu poinformowali kaliskich funkcjonariuszy, którzy udali
się do miejsca zamieszkania 23-latka, a następnie go zatrzymali. Jak wyjaśnia policjantka, po przywiezieniu do pleszewskiej komendy
okazało się, że w godzinach rannych rozwiózł
on kilka paczek klientom, a pieniądze, które
otrzymał, przeznaczył na grę na automatach.
– Pieniądze przegrał, więc postanowił otworzyć
paczki i poszukać wartościowych rzeczy, które
mógłby sprzedać. Nawigację sprzedał w lom-
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Dachował,
ale wyszedł bez szwanku
Wiele szczęścia mieli uczestnicy

zdarzenia, do którego doszło w niedzielę, 25 września, w Grabowie
nad Prosną. Samochód zderzył się
ze skuterem i dachował.
Na miejscu oprócz policji pracowały 2 zastępy straży pożarnej.
Wyglądało to bardzo groźnie, ale na
szczęście nic nikomu się nie stało.
- Mężczyzna, mieszkaniec powiatu
kępińskiego, kierujący samochodem
volkswagen passat, w rejonie skrzyżowania doprowadził do zderzenia
z motorowerem marki yunak, którym
kierowała kobieta, mieszkanka gminy
Grabów nad Prosną - informuje oficer prasowy z Komendy Powiatowej
Policji w Ostrzeszowie podkom. Ewa

Jakubowska. Zarówno kierowca samochodu, jak i motorowerzystka byli
trzeźwi. Sprawca zdarzenia odmówił
jednak przyjęcia mandatu karnego.
W związku z tym wobec kępnianina
skierowano wniosek o ukaranie do

Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.
Łączne straty po kolizji, związane
przede wszystkim z poturbowanym
samochodem, oszacowano na około
20 tysięcy złotych.
KK

5 osób aresztowanych w Kobylej Górze

W

miniony piątek kobylogórscy dzielnicowi nie
próżnowali. Tuż po godzinie 20 zatrzymali
do kontroli drogowej pojazd marki audi A3, w którym przebywało 5 pasażerów. W samochodzie ujawniono woreczek z narkotykami.
Samochodem kierował 22-letni mieszkaniec powiatu
oleśnickiego. Prócz niego w pojeździe przebywało również czterech mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat (również
mieszkańcy powiatu oleśnickiego). Podczas kontroli okazało się, że kierowca jest pod wpływem działania narkotyków. Ponadto w samochodzie znaleziono również
worek, w którym znajdowało się około 10 gramów mazabronionych. Jego koledzy, po przesłuchaniu, zostali
rihuany.
zwolnieni do domu. Policjanci prowadzą dalsze czynnoCała piątka trafiła do policyjnego aresztu. 22-latek
ści w tej sprawie.
usłyszał zarzut posiadania środków odurzających ustawą
KK

Sukces doruchowskich strażaków-ochotników

W

dniu 17 września już po raz
trzeci na terenie powiatu
jarocińskiego odbyły się zawody
w ratownictwie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, których
organizatorami były jednostki OSP
z Goliny i Witaszyc. Tradycyjnie już
nie zabrakło na nich przedstawicieli naszego powiatu. To właśnie jednostka z OSP w Doruchowie wywalczyła pierwsze miejsce.
Dziewięć jednostek rywalizowało na
płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Podczas siedmiu symulacji zdarzeń
ratownicy musieli zmagać się z różnymi
wyzwaniami. Należało między innymi
udzielić pomocy mężczyźnie znajdującemu się w wykopie, którego objawy
sugerowały zawał; zakonnicy, która
podczas pielgrzymki została potrącona
przez motocyklistę; niemowlęciu, które
zakrztusiło się pokarmem podczas gdy
jego ojciec przebił sobie dłoń na wylot
metalowym prętem; mężczyźnie wyrzuconemu z pociągu (dodatkowo miał

bardzie, a iPhona przypadkowej
osobie. Gotówkę, która otrzymał
z ich sprzedaży, po raz kolejny
przegrał – informuje. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a w sobotę usłyszał zarzut
przywłaszczenia przedmiotów
o łącznej wartości 2 tys. złotych. 23-latkowi został przedstawiony też zarzut kradzieży,
ponieważ w toku prowadzonych
czynności policjanci ustalili, że
kradł on sprzęt elektroniczny
w marketach na terenie Kalisza. Łączne straty wyceniono na kwotę 2600
złotych. Tych czynów dopuścił się w okresie
dwóch ostatnich miesięcy. Ponadto zarzuty
usłyszała też 24-letnia mieszkanka Kalisza,
która pomagała kurierowi w zbyciu towarów,
a także 27-letni kaliszanin, który sprzedał kurierowi kradziony telefon. Nieuczciwy kurier
przyznał się do zarzucanych mu czynów. Teraz
grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.
Wśród osób, które tego dnia nie otrzymały
paczek, są także mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego. „W dniu 23.09.2016 miałem
otrzymać przesyłką kurierską. Próbowałem
dodzwonić się do kuriera, który to nie odpowiadał. Dalej wielokrotnie dzwoniłem do

on nóż wbity w brzuch).
Takie zawody to doskonała okazja by
wymienić się doświadczeniami z innymi strażakami i nabyć nowe, przydatne
umiejętności. Trzecia edycja zawodów
w Golinie przyniosła doruchowskim

centrali, w której próbowałem uzyskać jakieś
informacje odnośnie przesyłki, za każdym razem otrzymywałem odpowiedź, że dostanę informacje, jak coś się dowiedzą. Do tej pory nie
otrzymałem żadnej informacji ze strony firmy,
a to jest bardzo nie w porządku” – maila tej treści otrzymaliśmy w poniedziałkowy poranek.
Skontaktowaliśmy się z oddziałem firmy.
Jak nam powiedziano, firma jest na etapie wyjaśniania sprawy. Paczki, których nie dostarczono, zostaną przekazane w najbliższym czasie.
Wyjątkiem są te, które kurier zdążył upłynnić.
Tych raczej na pewno nigdy nie zobaczą.

Red.

strażakom już drugie zwycięstwo, natomiast w ubiegłym roku zwyciężyło
w nich OSP Grabów nad Prosną. Tak
więc dominacja jednostek z powiatu
ostrzeszowskiego trwa. Gratulujemy!
Red.

Podejrzewali,
że ulatnia się gaz

W

środę, 21 września, tuż po godzinie 7, aż
trzy zastępy z ostrzeszowskiej Komendy
Straży Pożarnej interweniowały w sprawie wyczuwalnego w pomieszczeniu gazu. Zgłoszenia dokonali pracownicy jednego z budynków biurowych
położonych przy ul. Kościuszki w Ostrzeszowie.
Mierniki nie wykazały jednak ulatniającego się
w lokalu gazu. Na miejscu pracowało również Pogotowie Gazowe, które potwierdziło ocenę strażaków.
KK
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XXIII Sesja Rady Miejskiej

anieczyszczone miasto, brak
patroli w miejscach objętych
wandalizmem, notorycznie niedziałająca sygnalizacja świetlna, bezzasadna skarga na działalność burmistrza oraz odwiedziny Prezydenta
Polski - te i inne tematy zostały podjęte podczas ostatnich obrad Rady
Miejskiej w Ostrzeszowie.
W miniony czwartek, 23 września,
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
odbyła się pierwsza po wakacyjnej przerwie Sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Zanim jednak radni przeszli do realizacji tradycyjnego porządku obrad,
o zabranie głosu poprosiła dyrektor Biblioteki Publicznej Dorota Owczarczak,
która dziękowała za udział w obchodach 70-tych urodzin placówki. W czasie przedstawiania krótkiej prezentacji
z działalności biblioteki jej pracownicy
rozdali wszystkim upominki.
Radni jednogłośnie podjęli zaplanowane na ten dzień uchwały. Burmistrz
przedstawił informację z przebiegu
wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego roku. Na początek dyskusję
wywołał radny Patryk Jędrowiak. Powrócił do tematu z poprzedniej sesji,
20 lipca. Wówczas, na mocy podjętej
uchwały, z 11,5 do 23 milionów złotych
zwiększono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy kwotę
przeznaczoną na budowę kompleksu
szkolno-przedszkolnego w miejscowości Rojów. Radny zarzucił wtedy dyrektorowi Zakładów Obsługi Placówek
Oświatowych Marianowi Grzegorkowi,
że wprowadził radnych w błąd, podając
informacje dotyczące kosztów inwesty-

cji, które nie do końca zostały sprawdzone oraz to, że nie zadbał o punkt
w umowie, aby koszty inwestycji nie
przekroczyły 30% od pierwotnie planowanych. Radny dopytywał podczas
czwartkowej sesji, czy wobec dyrektora
zostały wyciągnięte konsekwencje czego domagał się w lipcu. Burmistrz
Mariusz Witek zapewniał, że Marian
Grzegorek dostał od niego ustne upomnienie.
Z racji okresu wakacyjnego nazbierało się sporo tematów do omówienia
podczas minionej sesji. Jako pierwszy
głos w punkcie interpelacje i zapytania
radnych po raz kolejny zabrał radny P.
Jędrowiak, który między innymi poruszył temat wszelkich ulotek i plakatów rozwieszanych na słupach i
latarniach na terenie miasta, a - jak
wiadomo - ten temat dotyczy terenu
całej gminy. - Ja wiem, że większość tych
słupów nie należy do miasta, są własnością różnych spółek, aczkolwiek podejrzewam, że znaczna część z nich rozwieszana

jest tam nielegalnie. (…) Estetyka, która
zostaje po ulewnych deszczach i wiatrach
jest taka, że słupy są poobklejane taśmami, pourywanymi plakatami, co cały czas
wisi i tylko razi mieszkańców - interpelował prosząc o podjęcie działań w tej
sprawie. Okazuje się, że straż miejska
zna temat i ma działać w tym kierunku,
ale i sami mieszkańcy powinni reagować, gdy widzą takie poczynanie.
Kolejnym tematem, jaki podjął na
sesji Jędrowiak, były samochody wykorzystywane jako platformy reklamowe. Pytał, jaka jest możliwość
działania w tym kierunku. - Mamy
przedsiębiorcę, który wykorzystuje pewne nieścisłości w prawie i wykorzystuje
pojazdy, które nie są wykorzystywane
do ruchu samochodowego tylko jako platformy reklamowe, zajmując najbardziej
atrakcyjne miejsca postojowe w mieście
- tłumaczył. Jednak w odpowiedzi
usłyszał, że jeżeli samochód jest zarejestrowany, opłacony i prawidłowo stoi
w wyznaczonym do tego miejscu, to nic
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z nim nie można zrobić, gdyż nie jest
nigdzie w prawie określone, ile pojazd
może stać w miejscu publicznym. Na
zakończenie swojego wystąpienia radny prosił o naprawienie chodnika przy
ul. 21 Stycznia, który po raz kolejny
się zarywa.
Jako kolejny głos zabrał radny
Zbigniew Tomczyk, który korzystając
z obecności na sesji przedstawiciela
policji zwrócił uwagę na dosyć często pojawiający się w ostatnim czasie
problem, a mianowicie wyłączoną
sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z DK 11. - W
godzinach szczytowych dochodziło tam
do sytuacji wymuszenia pierwszeństwa,
akurat w tym czasie nic się tam nie stało,
ale na pewno zagrażało to bezpieczeństwu
- mówił radny. Jak informował zastępca komendanta KPP w Ostrzeszowie
nadkom. Jerzy Kupaj, światła te były
reorganizowane, stąd zaistniała sytuacja. Zapewniał, że sygnalizacja działa
zgodnie z natężeniem ruchu. - Kiedy jest
awaria na drodze, to chciałabym przypomnieć, że tam są znaki poziome na drodze,
które też obowiązują kierujących. Jeżeli
dochodzi do takich sytuacji w godzinach
szczytu, my wysyłamy tam policjantów
ruchu drogowego, którzy podejmują ręczną regulację. Może być taka sytuacja, że
nie ma policjanta na służbie, a pozostali
policjanci, którzy są, nie mają uprawnień
do regulacji ruchem - odpowiadał Kupaj.
- Znamy problem, będziemy monitorować
i jeżeli jest taka potrzeba i możliwość, a
będziemy posiadać środki, na miejsce udają się policjanci ruchu drogowego - deklarował. Z obecności na sesji zastępcy komendanta skorzystał również Marcin
Świtoń, prosząc w imieniu dyrektorów

5

szkół, aby mniejsze miejscowości były
częściej patrolowane, gdyż dochodzi
tam dosyć często do aktów wandalizmu. Radny prosił również o częstsze
wizyty policji w okolicach placu zabaw
przy ul. Malińskiego, gdzie również nie
brakuje wandali. Jak informował Mariusz Witek, akty takie rocznie kosztują miasto 50 tys. zł i więcej, dlatego
może warto podjąć stosowne kroki,
aby pieniądze te w budżecie przeznaczyć na inne potrzeby mieszkańców. Z
kolei radna Beata Calińska apelowała o
sprawdzenie, do kogo należy ,,bezpański” samochód na os. Zamkowym,
który od kilku miesięcy jest zaparkowany na tym osiedlu, a mieszkańcy nie
wiedzą, kto jest jego właścicielem.
Jednym z ostatnich punktów sesji
było rozpatrzenie skargi na działalność
Burmistrza Miasta i Gminy. 26 lipca
wpłynęła do Rady Miejskiej skarga pani
Zofii Dadaczyńskiej. Jej autorka zarzuca M. Witkowi niezałatwienie sprawy w
terminie i prowadzenie postępowania
wyjaśniającego zamiast wydania decyzji nakazującej usunięcie wad i naprawienie wyrządzonej szkody. Zdaniem
skarżącej doszło do samowoli budowlanej. Zbadaniem i wyjaśnieniem skargi
zajęła się Komisja Rewizyjna, która po
przeanalizowaniu akt sprawy uznała ją
za bezzasadną. Radni przychylili się do
tej opinii.
Na zakończenie sesji burmistrz Witek poinformował radnych, że Ostrzeszów może się spodziewać niecodziennego gościa. Ma nim być sam Prezydent
Polski Andrzej Duda. Jeśli nic nie pokrzyżuje planów, ma on się zjawić w
naszym mieście już 17 października.
MaG

DROGI, ZAŁATWIANIE SPRAW „ZA PLECAMI” I ZALEW

21 września kobylogórscy samorządowcy obradowali na XXIII sesji
Rady Gminy. Choć skład był nieco
osłabiony, bo w posiedzeniu udział
wzięło tylko jedenastu z piętnastu
rajców, to udało się podjąć jednogłośnie 5 uchwał.
Po raz kolejny burzę podczas sesji
Rady Gminy Kobyla Góra wywołał temat związany z drogami. Tym razem
kwestię podniósł radny Paweł Miszkieło, oburzony zachowaniem pozostałych
radnych podczas odbywającego się tuż
przed rozpoczęciem sesji wspólnego
posiedzenia komisji. Jak mówił już na
samym wstępie, trudno wyprowadzić
go z równowagi, jednak działanie co
niektórych samorządowców było według niego nie do przyjęcia i nie mogło
obejść się bez echa. Jak objaśniał, na
kilka minut przed zakończeniem posiedzenia komisji a rozpoczęciem sesji postanowił wyjść do toalety i rozprostować kości. Okazało się, że w czasie jego
nieobecności radni postanowili podjąć
pewne decyzje, w kwestii których Miszkieło miał zupełnie inne zdanie.
-Tak jak tutaj było powiedziane, że
został bardzo pozytywnie zaopiniowany
wniosek przeniesienia drogi z Mąkoszyc
z roku 2018 do 2016. Okazało się, proszę
Państwa, że podczas mojej 4-minutowej
nieobecności radni zdążyli zagłosować,
chociaż wniosek wystawiałem zupełnie
inny, bo wnioskowałem o zupełnie inną
drogę. Radni, podczas mojej 4-minutowej
nieobecności, potrafili wrócić z tej mniej
merytorycznej rozmowy do głosowania i
przegłosować korzystną dla siebie sytuację - mówił nadzwyczaj zbulwersowany.
Miszkieło wyrażał swoje wyraźne

zirytowanie faktem, iż - jak to określił „dziwnym trafem” na pierwszym planie
jest ta a nie inna droga. - Znowu w Mąkoszycach droga będzie szybciej zrobiona,
podobnie jak to się dzieje jeszcze w dwóch
innych miejscowościach: Parzynowie i Ligocie. Tam te drogi robią się ciągle.
Jak mówił, są miejscowości w gminie, które czekają już 20 lat za drogą,
ale niestety tam remontów się nie robi.
Można było wywnioskować, iż radny
jest przekonany, że głosowanie przeprowadzone było umyślnie podczas
jego nieobecności, aby pewne osoby
mogły z korzyścią dla siebie załatwić
sprawę. Takie poczynania zapewne nie
służą ani relacjom między samorządowcami, ani przede wszystkim gminie. Nie
można tutaj jednak mówić o łamaniu
demokracji, bo większość głosowała.
W temat wtrącili się także inni
przedstawiciele lokalnej władzy. Byli
to radni: Andrzej Adamski, Henryk
Kwiatkowski oraz Kazimierz Kruszyna,
którzy próbowali wytłumaczyć jakoś tę
niezręczną sytuację. Głos zabrały również reprezentantki damskiej strony

samorządowców.
- Proszę mi nie wypominać, że coś się
dzieję w Mąkoszycach, bo to są albo bardzo krótkie odcinki, albo dzielone na dwa
etapy, dlatego tak się dzieje, że w Mąkoszycach ciągle coś jest robione, ale jakie to
są odcinki dróg, to już każdy wie – skwitowała jedna z radnych.
Burzliwa dyskusja z minuty na minutę robiła się coraz bardziej frasobliwa. Koniec końców w polemikę wtrącił
się wójt Wiesław Berski, na którego wypowiedzi ostatecznie udało się zakończyć słowne utarczki między radnymi.
KTOŚ CHCE ZASZKODZIĆ GMINIE?
Kilka tygodni temu na łamach jednego z lokalnych tygodników opublikowany został „list czytelnika”. Niestety,
anonimowego czytelnika, który w swoim tekście nadzwyczaj krytycznie wypowiadał się o kobylogórskim zalewie,
a konkretniej o jego rzekomych zanieczyszczeniach.
W tym temacie podczas ubiegłotygodniowej sesji znów główne skrzypce

grał radny Paweł Miszkieło. - Bardzo
zdziwił mnie pewien artykuł, artykuł,
który wymaga jednak pewnego komentarza z mojej strony, z tej racji, że jest tam
sporo nieprawdy. Na samym początku
chciałbym pozdrowić autora. Widzę, że
jest on bardzo zaangażowany w życie
polityczne gminy. Uprzykrza tutaj marszałkowi, ubliża wójtowi, więc tak do
końca nie wiem, czy chodzi mu naprawdę
o sprawę tego zalewu, czy po prostu chce
tutaj utrzeć komuś przysłowiowego nosa
- dedukował radny. Jak wyliczał, autor
w tekście rzucał nie tylko terminami,
kwotami, ale również zadał sobie wiele
trudu powołując się na paragrafy. - Wymienia chyba całą tablicę Mendelejewa
związków, które potencjalnie mogły wraz
z wodami opadowymi wpływać do zbiornika w zalewie, bo większość z tych rzeczy
niestety nie ma pokrycia w rzeczywistości,
abstrahując od pobudek, które kierowały
tym, jak mówię, bardzo zaangażowanym
politycznie byłym dziennikarzem - tak by
na to wiele rzeczy chyba wskazywało, to
trzeba powiedzieć jedno: najlepszą antyreklamę, jaką możemy sobie wyobrazić,
mamy w tym artykule – mówił niezadowolony samorządowiec. Okazuje się,
że pierwsze skutki publikacji pojawiły
się już na drugi dzień, kiedy to jeden z
wypoczywających w Kobylej Górze wrocławian, po przeczytaniu tekstu stwierdził, że w nie wykąpie się już w zalewie.
Według radnego, puenta z tej sytuacji jest jedna – taka antyreklama nie
służy nikomu, ani lokalnej społeczności ani też przyjezdnym. Mimo iż gmina ma jeszcze wiele nierozwiązanych
w stu procentach spraw związanych z
zalewem, to nie da się tym przykryć
tego, co zostało już zrobione. Nasuwa
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się więc pytanie, po co ktoś przedstawia
gminę w tak negatywny sposób?
Po przebrnięciu przez lawinę nieprzyjemnych spraw, radnym udało się w
końcu dotrzeć do meritum spotkania,
czyli bloku uchwał. Na szczęście samorządowcy tutaj byli już bardziej zgodni
aniżeli w kwestii decyzji dotyczących
dróg. Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednomyślnie. Jako pierwsza pod
przysłowiowy młotek poszła zmiana
uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobyla Góra na lata
2016-2023. Później zmiana uchwały
budżetowej na rok 2016. Dla odmiany
tym razem radny Miszkieło był zadowolony. - Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że główne zmiany finansowe dotyczą
wprowadzenia nowej drogi i żeby nie było,
że jestem taki kłótliwy, zwłaszcza do tych
dróg, to tutaj z pełną świadomością zadłużamy się praktycznie o kolejny milion,
żeby zyskać też milion złotych i mimo
wszystko należą się tutaj słowa pochwały,
nie tyle nawet co dla samego wójta, ale dla
całego urzędu.
Droga, o której mówił, to trasa Myślniew-Bierzów, na której remont gmina otrzymała dofinansowanie z tzw.
schetynówki.
Ponadto radni podjęli również między innymi uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi pana Mariana Gomólińskiego na działalność Wójta Gminy
Kobyla Góra. Skarga dotyczyła braku
nadzoru i kontroli przez włodarza nad
działalnością przedsiębiorstwa komunalnego w zakresie sprzedaży wody czy
też ścieków nie posiadających legalizacji. Ostatecznie radni uznali skargę za
bezzasadną.
KK
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AFERY AUTOBUSOWEJ CIĄG DALSZY

- To jest draństwo! To jest dla
mnie draństwo i tak być nie powinno! - mówił podczas ostatniej sesji
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
burmistrz Zenon Cegła. Zbulwersowany włodarz planuje utworzenie nowej, konkurencyjnej dla MZK
linii autokarowej na trasie Grabów
nad Prosną – Ostrów Wielkopolski.
Podczas ostatniej sesji, jaka odbyła się w czwartek, 22 września,
szczególnie ważnym, nie tylko dla
samorządowców, ale i dla obecnych
na posiedzeniu mieszkańców miejscowości, był temat związany z autobusami. Jak już pisaliśmy w ubiegłym
numerze, od 1 września mieszkańcy
Grabowa zostali pozbawieni dojazdu
do Ostrowa Wlkp. Wszystko przez
autobusy o numerze „18” Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie
Wielkopolskim, które nie wjeżdżają
już do centrum Grabowa, a zatrzymują się 5 kilometrów wcześniej – w
Zamościu. Obecnie burmistrz wynajął w zastępstwie przewoźnika, który
do tej pory obsługiwał przewóz dzieci
do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Grabowie. Teraz dodatkowo wykonuje jeszcze jeden kurs, którym rano
dowozi pasażerów z Grabowa do Zamościa, a około 16 zabiera ich z powrotem. Niestety, nijak się to ma do 5
kursów, z jakich wcześniej korzystali
nie tylko uczniowie, którzy dojeżdżali
do szkół w Ostrowie, ale także i inni
mieszkańcy Grabowa.
W związku ze sprawą pod obrady
sesji trafiła stosowna uchwała, której celem miało być podjęcie przez
burmistrza działań, dzięki którym
problem ten udałoby się rozwiązać.
Zanim jednak radni zagłosowali, to
na sali posiedzeń rozpętała się mała
burza. - Pytam, panie burmistrzu,
jak długo zamierza pan poszukiwać
rozwiązań? I, szanowni radni, mam
do was pytanie. Czy zdajcie sobie
sprawę, że taki projekt uchwały nie
zobowiązuje praktycznie do niczego.
My burmistrza nie możemy zobowiązać, nie możemy, ale możemy wskazać mu drogę. Tą drogę wskazaliśmy
z radnym Bielem w projekcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania publicznego
w zakresie normalnego transportu
zbiorowego i zawarcia porozumienia
– sugerowała radna Grażyna Jaszczyk. Projekt uchwały, o którym mówiła, był procedowany na wspólnym
posiedzeniu komisji, jednak został
odrzucony i nie znalazł się w programie sesji. - Jedyne, co możemy zrobić,
to przemyśleć jeszcze, w jakiej formie
ma być organizowany dowóz. Pan Kawaler nie będzie wiecznie jeździł, jeśli
wygra ktokolwiek inny przetarg, też
się zgłosi, a co z dziećmi, które dojeżdżają do Ostrzeszowa? One też chcą
mieć 18 kilometrów dopłacane, albo
dowożone wtedy, gdyby były bilety
tańsze do Ostrzeszowa. Wywołaliśmy panie burmistrzu niepotrzebnie
burzę, która nie wiem, kiedy ustanie
- mówiła radna. Nietrudno było się
domyśleć, iż podobnego zdania są
mieszkańcy Grabowa, których część
przysłuchiwała się sesji. Radna po
zakończeniu wystąpienia otrzymała
od nich głośne i jednoznaczne brawa.

W temat zaangażowali się również
radni - Krzysztof Iwański i Zbigniew
Warszawski, a także radczyni prawna
Joanna Sobocińska-Pawlak. - Nie jest
prawdą, iż jest to uchwała zobowiązująca bądź nakazująca burmistrzowi
działania. Jest to uchwała kierunkowa, wskazująca działania organu wykonawczego, czyli pana burmistrza i,
tak naprawdę, jest to niewiążąca dyrektywa, a taka jest intencja uchwał
kierunkowych – mówiła ta ostatnia.
Przysłowiowe „5 groszy” wtrącili
także mieszkańcy Grabowa, którym
najwyraźniej nie podoba się pomysł
burmistrza zapewniający dojazd do
Zamościa autobusem szkolnym. Rodzice są też zbulwersowani, no bo
z jakiej racji my, którzy dzisiaj utraciliśmy kontakt z Ostrowem, mamy
bezpłatnie korzystać z tej linii. To
my jesteśmy jakimiś wybrańcami?
Drodzy państwo, my nie chcemy być
wybrańcami! My chcemy płacić bilety miesięczne i chcemy, żeby te nasze
dzieci w normalny sposób dojechały
do Ostrowa i z powrotem. Myślę, że
mieszkańcy, schorowani emeryci tak
samo są tego samego zdania – podkreślał Piotr Kiciński.
Ostatecznie „kierunkowa” uchwała przeszła. Dziesięciu radnych głosowało za, dwóch przeciw i dwóch
wstrzymało się od głosu. A co dalej?
Ambicją burmistrza Zenona Cegły,
jak już oficjalnie powiedział podczas
sesji, będzie stworzenie konkurencyjnej dla MZK linii autobusowej na
trasie Grabów nad Prosną – Ostrów
Wielkopolski. Włodarz jest wyraźnie poruszony cała tą sytuacją i jak
się okazało, rozmawiał już z kilkoma
prywatnymi przewoźnikami, którzy
mieliby już w najbliższych miesiącach
uruchomić kursy.

szerne sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, a także informację
z realizacji uchwał. Pojawiły się też
sprawozdania przewodniczących

stałych komisji rady z prac w roku
2015, a w punkcie interpelacje wskazywano między innymi na potrzebę
budowy chodnika przy drodze woje-

CO WIĘCEJ?
Poza sprawą autobusu radni zajęli się także innymi uchwałami. Pod
„młotek” poszło między innymi:
ustalenie zasad sprawiania pogrzebu, zmiany w budżecie, plan odnowy
Kuźnicy Bobrowskiej, zasady zwrotu
wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej, czy przyjęcie Programu
Opieki nad Zabytkami dla Miasta i
Gminy Grabów nad Prosną na lata
2016-2019.
W trakcie posiedzenia burmistrz
przedstawił również bardzo obwww.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3

wódzkiej w kierunku Ostrzeszowa,
o co wnioskował radny Ryszard Biel,
czy problem „samochodu reklamy”,
o którym mówiła radna Grażyna
Jaszczyk. - Już od kilku miesięcy stoi
na miejscu parkingowym w Rynku,
naprzeciwko restauracji „Stylowa” i
reklamuje skup samochodów. Słyszę
od mieszkańców, że stoi tyle dni niezgodnie z prawem. Zajmuje miejsce
parkingowe - to pierwsze, drugie stoi przy linii wyrysowanej koperty
dla osób niepełnosprawnych. Sama
byłam świadkiem, jak osoba niepełnosprawna stanęła i nie potrafiła wyjąć wózka, bo stoi tak blisko, a tutaj
zaraz po prawej stronie też stał na
wjeździe samochód, więc naprawdę
miała problem – tłumaczyła.
Jak się okazuje, samochód będąc
zarejestrowany w Polsce stoi tam
zgodnie z prawem i póki co jednym
rozwiązaniem mogą być tylko prośby
dzielnicowego skierowane do właściciela pojazdu o przestawienie go w
inne miejsce.
KK
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GN.6840.25.2016.KD.DK.1
Kobyla Góra,dnia26-09-2016
Wójt Gminy Kobyla Góra
ogłasza
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
lokalowej położonej w Rybinie,
gmina Kobyla Góra.
I. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości.
Przedmiotem piątego przetargu ustnego, nieograniczonego jest
sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Rybinie nr 27, gmina Kobyla Góra. Lokal mieszkalny nr 12 w budynku posadowionym
na działce ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni użytkowej 62,50m2,
składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju. Pomieszczenia przynależnego - 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., 09.05.2016 r., 01.07.2016 r.
i 12.09.2016 r. nie wyłonił nabywcy.

Potrójne szczęście

Samorząd mikstacki objął opieką rodzinę z Komorowa, w której w
lipcu br. na świat przyszły trojaczki – bracia Brajan Szymon, Igor
Piotr i Oskar Tomasz. – To oczywiście wielce szczęśliwe wydarzenie
dla rodziny i całej naszej gminy, ale
także duże wyzwanie dla rodziców
chłopców. Dlatego będziemy ich
wspierać zdając sobie sprawę, jakie są trudy utrzymania rodziny, w
której jednocześnie rodzi się troje
dzieci – mówi Henryk Zieliński,
burmistrz Mikstatu.
W naturze pięcioraczki zdarzają
się raz na 52 miliony ciąż, czworaczki – raz na ponad 614 tys. urodzeń,
trojaczki – raz na 7 tys., a bliźniaki
rodzi co 80. matka. Tyle statystyka.
11 lipca 2016 r. w szpitalu w Poznaniu przyszli na świat trzej chłopcy,
których szczęśliwymi rodzicami są
Kamila i Łukasz Ździebkowscy z
Komorowa. Informacja o komorow-

Bracia Brajan Szymon, Igor Piotr i Oskar Tomasz z mamą Kamilą, burmistrzem i panią Elą.

burmistrz i Elżbieta Psikus, szefowa
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikstacie też nie pojechali
z pustymi rękami. – Pierwsza wizyta u państwa Ździebkowskich miała
charakter kurtuazyjny, natomiast
teraz mogliśmy zaoferować konkretne wsparcie materialne. Wręczyłem

II. Termin oraz miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2016 r., o godz. 10.30 w
siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra – pokój nr 8.
III. Cena wywoławcza oraz wadium do przetargu.
Cena wywoławcza została ustalona na kwotę 55.000 zł, natomiast wadium w wysokości 5.500 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 Ludowy w Kępnie,
Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z
dopiskiem „Wadium lokal nr 12” najpóźniej do dnia 31.10.2016 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 postąpienie 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 Górapokój nr 8, nr telefonów 62 7316283, 697103315 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski

Młodej mamie w domu przy dzieciach pomaga babcia Elżbieta (w środku).

skich trojaczkach lotem błyskawicy
obiegła gminę. Kiedy mama z synami wróciła do domu z gratulacjami i
kwiatami pośpieszyli także samorządowcy, burmistrz Henryk Zieliński i
Łukasz Dybul, przewodniczący Rady
Miejskiej w Mikstacie. Na kolejną wizytę w Komorowie, 21 września br.,
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także pani Kamili, mamie chłopców,
w depozyt trzy egzemplarze książki
o Mikstacie, którą wydaliśmy w roku
650-lecia miasta. Niech to będzie
prezent od gminy na 50. urodziny
Brajana, Igora i Oskara, które przypadną w roku 700-lecia Mikstatu
– mówi burmistrz Zieliński. – To

pierwsze trojaczki w naszej gminie.
Chłopcy są bardzo podobni do siebie, ale widzę, że mama i babcia nie
mają problemu z ich odróżnieniem.
W prezencie przywieźliśmy śpioszki,
bluzeczki i małe dresiki dla całej trójki. Państwo Ździebkowscy mogą też
liczyć na wsparcie finansowe gminy,
które pomoże im unieść ciężar wychowania dzieci – dodaje Elżbieta
Psikus.
Dla burmistrza Mikstatu narodziny trojaczków z Komorowa mają też
symboliczne znaczenie. – Jesteśmy
samorządem zdecydowanie prorodzinnym, dla którego priorytetem
jest opieka nad mikstacką rodziną.
Wprowadziliśmy mikstackie becikowe, stypendia dla najlepszych
uczniów, zabiegamy skutecznie, żeby
opłaty komunalne nie nadwyrężały
domowych budżetów. Nie jesteśmy
gminą bogatą, ale w ramach naszych
skromnych możliwości staramy się
poprawiać komfort życia mieszkańców, żeby nasze rodziny czuły się tutaj bezpiecznie, żeby młodzi ludzie
chcieli zakładać rodziny i mieć dzieci
– mówi Henryk Zieliński, burmistrz
miasta i gminy Mikstat.
PK

Remont dojazdu do szkoły
w Kaliszkowicach Ołobockich
Za chwilę gotowy będzie bezpieczny wjazd/wyjazd z drogi
gminnej na parking przy Szkole
Podstawowej w Kaliszkowicach
Ołobockich.
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Mikstacie radny Paweł Nowak
w ramach interpelacji złożył dwa
wnioski - pierwszy dotyczył budowy
odcinka drogi twardej służącej jako
dojazd do szkoły w Kaliszkowicach

Ołobockich. - Przy przyległej do tego
odcinka drodze asfaltowej oberwało
się pobocze, co stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa uczęszczających
tam dzieci oraz dowożących je osób.
Ponadto połączy to parking szkolny z
drogą gminną – argumentował radny
Nowak. Odpowiadając na interpelacje burmistrz Henryk Zieliński obiecał zrobienie wjazdu do szkoły.
Na obietnicach się nie skończyło
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i od kilku dni przy szkole w Kaliszkowicach Ołobockich prowadzone
są prace drogowe przy budowie bezpiecznego dojazdu na parking.
PK
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Na gruncie rodzinnym
Samorząd mikstacki jako partner przystąpił do projektu pt.
„Grunt – to rodzina”, którego celem jest pomoc rodzinom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.

radnego M. Grzyba, obecni byli Mariusz Witek - burmistrz Ostrzeszowa, Wiesław Berski - wójt Kobylej
Góry, Iwona Płocka – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ewa

GN.6840.24.2016.KD.DK.1

Kobyla Góra,dnia 26-09-2016
Wójt Gminy Kobyla Góra
ogłasza
piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Parzynowie,
gmina Kobyla Góra.
I. Przedmiot przetargu i opis nieruchomości.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kobyla Góra i wolna jest od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
Poprzednie przetargi z dnia 04.03.2016 r., 05.05.2016 r., 01.07.2016 r. i 12.09.2016 r. nie wyłoniły nabywcy.
II. Termin oraz miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2016 r., o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra
– pokój nr 8.

To wspólna inicjatywa Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Euro-Edukatora. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.
W realizacje tego projektu zaangażował się radny wojewódzki Mikołaj Grzyb, z inicjatywy którego w
piątek, 23 września br. w gabinecie
burmistrza Mikstatu odbyło się
spotkanie informacyjno-organizacyjne. Oprócz gospodarza, włodarza
Mikstatu Henryka Zielińskiego oraz

Kanabus-Koszal z Euro-Edukatora i
Elżbieta Gorowij z Urzędu Miasta i
Gminy Mikstat.
Podczas spotkania w Mikstacie omówiono regulamin projektu
„Grunt – to rodzina” oraz zasady jego
finansowania. Program docelowo ma
być realizowany w latach 2016-2018
na terenie czterech gmin wielkopolskich: Ostrowite (powiat słupecki)
oraz Mikstat, Kobyla Góra i Ostrzeszów (powiat ostrzeszowski).
PK

KOMUNIKAT W SPRAWIE REMONTU DROGI POWIATOWEJ
NR 5583 SIEDLIKÓW – KALISZKOWICE OŁOBOCKIE
W MIEJSCOWOŚCI PRZEDBORÓW
Powodowany informacjami prasowymi pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych, że natychmiast po uzyskaniu informacji o niezakwalifikowaniu odcinka drogi powiatowej nr 5583 Siedlików – Kaliszkowice Ołobockie w Przedborowie do dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, samorząd powiatowy i samorząd miasta i
gminy Mikstat, podjęły wspólnie rozmowy zakończone decyzją o przeznaczeniu na powyższy remont kwoty 400 tysięcy złotych w celu zrealizowania
najbardziej potrzebnych napraw. Przebudowa drogi jest zaplanowana na
bieżący rok. Planując kompleksowy remont drogi samorząd powiatowy
postanowił pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, a chwili, gdy okazało się
to niemożliwe, tak jak planowano – podjęto się przedsięwzięcia wspólnymi
siłami powiatu i miasta i gminy Mikstat.
W I połowie września ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Zakres
prac obejmuje kompleksowy remont odcinka długości 910 metrów (od km
2+150 do km 3+060). W ramach zadania planuje się poszerzenie jezdni w
Przedborowie do 5,5-6m, naprawę zapadnięć oraz wykonanie nawierzchni
jezdni i poboczy. Przy współpracy z samorządem miasta i gminy Ostrzeszów
planowane jest również wykonanie napraw na odcinku od skrzyżowania w
Siedlikowie do lasu.
Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie zadania nastąpi 29 września.
Termin zakończenia prac upływa 15 listopada.
Z poważaniem
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki

III. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z
dopiskiem „Wadium działka 393/1” najpóźniej do dnia 31.10.2016 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 postąpienie 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 poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski

GN.6840.26.2016.KD.DK.1

Kobyla Góra,dnia 26-09-2016
Wójt Gminy Kobyla Góra
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie:
art. 35 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zmianami),
uchwały Nr XII/87/15 Rady Gmina Kobyla Góra z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej.
Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego:

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami), winna
złożyć wniosek do Urzędu Gminy Kobyla Góra w terminie do dnia 07.11.2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobyla Góra- pokój nr 8, nr telefonów
62 7316283, 697103315 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30. </el:temat>
Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski
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Policja zaprosiła mieszkańców

2

2 września odbyła się już
czwarta debata społeczna
zatytułowana „Decydujemy wspólnie”. Na temat bezpieczeństwa z
mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego dyskutowali policjanci z
ostrzeszowskiej komendy. Po raz
kolejny debatę zdominował temat
bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, przede wszystkim brak
ciągów pieszo-rowerowych. Zebrani
poruszyli też sprawę karania rowerzystów jeżdżących po chodnikach.
W spotkaniu, którego gospodarzem
był szef ostrzeszowskiej policji insp.
Dariusz Bieniek, udział także wzięli
starosta Lech Janicki oraz burmistrz
Mariusz Witek. Oprócz nich w sali Starostwa Powiatowego zasiedli pozostali
włodarze gminni, a także przewodniczący ostrzeszowskich dzielnic, ponadto starsi i młodsi mieszkańcy powiatu.
Tym razem, niestety, zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich.
Tematem debaty było szeroko
rozumiane bezpieczeństwo, jednak
uczestnicy zebrania skupili się przede
wszystkim na dwóch: bezpieczeństwie
na drogach wojewódzkich oraz rowerzystach korzystających z chodników.
Zanim jednak odniesiono się do tych
spraw, insp. Bieniek przedstawił charakterystykę powiatu wskazując na jego
obszar oraz zaludnienie. W tym miejscu
podkreślał, że nasz powiat się wyludnia
- w ciągu roku liczba ludności powiatu
ostrzeszowskiego zmalała o 601 osób
(dane statystyczne z 31 sierpnia br.).
W 2015 roku policjanci odnotowali

782 przestępstwa, czyli o prawie 150
mniej niż w roku 2014, co akurat jest na
plus. Jak mówił komendant, policjanci
ujawniają coraz mniej kierowców nietrzeźwych, jednak nastąpił wzrost wypadków drogowych.
W swojej prezentacji gospodarz
spotkania przypomniał o postulatach,

„Moja komenda”. Jak mówił, na Mapie
naszego terenu do tej pory zgłoszono
12 zagrożonych miejsc. Komendant informował, że każdy może zgłosić swój
problem, ale nie do końca jest to anonimowe, ponieważ policja może sprawdzić, skąd „wyklikano” zgłoszenie.
Jako że w centralnym punkcie sali

jakie były kierowane przez mieszkańców powiatu na ubiegłorocznej debacie
oraz etapie ich realizacji. Podkreślał,
że wnioski stawiane na debacie, ale tej
sprzed dwóch lat, w dużej części zostały zrealizowane. „Dlatego takie debaty
mają głęboki sens” – zaznaczał.
W dalszym punkcie wystąpienia D.
Bieniek poinformował uczestników
spotkania o dwóch nowych narzędziach, jakie zostały wprowadzone
przez Komendę Główną Policji, tj. Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz aplikacja na urządzenia mobilne

zasiedli dzielnicowi, komendant nie tylko ich przedstawił, ale i zwrócił uwagę
na kolejne nowe narzędzie do kontaktu
ze społeczeństwem - „list dzielnicowego”, gdyż niezwykle istotne jest, aby
mieszkańcy danej dzielnicy znali swojego stróża prawa. Stąd listy zamieszczane są na stronie internetowej KPP i
w lokalnej prasie.
Po krótkim wprowadzeniu przystąpiono do meritum, czyli uwag i zapytań
uczestników zebrania. Jako pierwsza
głos zabrała sołtys Niedźwiedzia, która już przed rokiem zwracała uwagę na
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pilną potrzebę budowy ciągu pieszo-rowerowego do Ostrzeszowa. Mówiła też
o niebezpiecznym skrzyżowaniu przy
podstawówce w Niedźwiedziu, gdzie
widoczność jest ograniczona przez
płot stojący od strony miejscowości
Kozły. Przewodniczący Dzielnicy nr
1 Mieczysław Matyszkiewicz odnosił
się do przejścia z sygnalizacją świetlną
przy „jedenastce”, gdzie zagrożeni są
niewidomi, którzy wchodzą na jezdnię
w momentach niezgrania brzęczka z
sygnalizacją, co stwarza poważne zagrożenie. O bezpieczeństwie na drodze
wojewódzkiej nr 450, biegnącej m.in.
przez gminę Doruchów, mówił wójt Józef Wilkosz. Włodarz Doruchowa wyrażał ubolewanie z powodu nieobecności
zarządców dróg, głównie z Poznania.
Bowiem właśnie oni powinni wysłuchać
bolączek mieszkańców gminy, zwłaszcza tych, którzy korzystają z drogi 450
– szczególnie przechodząc przez niebezpieczne skrzyżowanie prowadzące
w kierunku Zalesia i Torzeńca. – Takie
punkty powinny być wyeliminowane –
mówił J. Wilkosz.
Radny miejski Kazimierz Bacik
zwracał uwagę na ruch na wiadukcie
przy ul. Lazurowej w Ostrzeszowie. –
Nośność wiaduktu jest na poziomie 3,5 t.
Zdarza się, że jakiś szaleniec, typu ciężarówka pełna żwiru, wjeżdża. Najczęściej
są to przedsiębiorstwa transportowe z Doruchowa – mówił zaniepokojony. Radny
odnosił się też do ciągle niezałatwionego ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej 449, w kierunku Grabowa. O tym samym problemie mówił
też mieszkaniec Ostrzeszowa – Pustkowie, apelując, by w końcu pomyślano w
tym miejscu o ścieżce dla pieszych i

XX sesja Rady Miejskiej w Mikstacie
Dziewczyny na medal
Chłopcy bierzcie się do roboty, bo
wszystkie nagrody za osiągnięcia
sportowe otrzymały tym razem same
dziewczyny. Pięć młodych sportsmenek z miasta i gminy Mikstat - Anna
Bodura, Natalia Nieruchalska, Beata Majk, Gabriela Karwik i Jagoda
Pawlak – zostało uhonorowanych
podczas wrześniowej sesji Rady
Miejskiej. W tym dniu radni zmienili
także skład komisji rewizyjnej - jej
członkiem został Piotr Sznajder.
W porządku obrad XX sesji Rady
Miejskiej w Mikstacie w tej kadencji
znalazło się 8 projektów uchwał, ale
zanim radni przystąpili do ich procedowania odbyła się miła uroczystość wręczenia dyplomów gratulacyjnych laureatkom nagrody burmistrza Mikstatu
za wybitne wyniki sportowe w roku
szkolnym 2015/2016. Tym razem wyróżnionych zostało 5 dziewczyn, które
razem z rodzicami zostały zaproszone
na posiedzenie Rady w dniu 23 wrze-

śnia do siedziby MGOK w Mikstacie.
Sylwetki laureatek przedstawił Tomasz
Maciejewski, asystent burmistrza.
Natalia Nieruchalska z Kotłowa
ma 14 lat i jest uczennicą I klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Mikstacie. To od lat najlepsza w
powiecie i jedna z najlepszych w województwie kolarek - w minionym roku
szkolnym trzykrotnie stawała na podium w zawodach rangi wojewódzkiej,
w ubiegłym sezonie wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w zawodach
na torze.
Anna Bodura z Przedborowa ma 12
lat i jest uczennicą V klasy Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie. Jest mistrzynią biegów przełajowych wśród dziewcząt - w 2015 i 2016
r. wygrywała w swojej kategorii 51. I
52. Cross Ostrzeszowski, Mistrzostwa
Wielkopolski Zrzeszenia LZS, 27. Cross
Fiedlera i Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego Szkół Podstawowych.

19-letnia Beata Majk z Kotłowa
uczy się w III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Zdobyła srebrny i brązowy medal w finale
wojewódzkim XVI Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
11-letnia Gabriela Karwik z
Mikstatu ma 11 lat i jest uczennicą V
klasy Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie. To znakomita
tenisistka stołowa i zawodniczka karate
Shotokan – czterokrotnie zwyciężała w
turniejach tenisa stołowego w ramach
XVII Mistrzostw Powiatu Ostrzeszowskiego wygrywając w klasyfikacji koń-

cowej; plasowała się też w czołówce
zawodów karate na turniejach w Łodzi
i Pleszewie.
Najmłodsza w gronie nagrodzonych,
8-letnia Jagoda Pawlak z Mikstatu
jest uczennicą II klasy Szkoły Podstawowej im. E. Estkowskiego w Mikstacie. Utalentowana pływaczka zwyciężała, pokonując często starsze rywalki w
zawodach pływackich w Ostrzeszowie i
Ostrowie Wielkopolskim.
Młodym sportsmenkom i ich rodzicom gratulowali na sesji burmistrz Henryk Zieliński, przewodniczący Łukasz
Dybul i radny powiatowy Wojciech Bąk.
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rowerzystów. O drodze wojewódzkiej
mówił też wójt Kobylej Góry Wiesław
Berski, prosząc by w następnym takim
spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
WZDW.
Podobnych problemów zgłaszano
więcej, jednak jednym z ważniejszych
było pytanie, czy rowerzyści w godzinach szczytu mogą korzystać z chodników? Uczennica liceum sugerowała,
by po godz. 15 umożliwić rowerzystom
jazdę po chodniku, gdyż ta wydaje się
bezpieczniejsza, niż jazda po zatłoczonych ulicach. W dodatku policja
zbyt restrykcyjnie podchodzi do takich
osób, nakładając na nie wysokie mandaty. – Może lepiej dać nam pouczenie i
wysłuchać tego, co chcemy powiedzieć, niż
dawać od razu mandat dużej wysokości –
mówiła.
W odpowiedzi, której udzielił komendant Bieniek, usłyszała, że są
przepisy, które wyraźnie mówią, kiedy
można coś takiego robić: jeżeli prędkość dopuszczalna w obszarze zabudowanym jest większa niż 60 km/h,
jeśli występują niesprzyjające warunki
atmosferyczne; skorzystać z chodnika
można też, jeśli jadąc rowerem towarzyszy nam dziecko młodsze niż 10 lat.
Inne tłumaczenia nie wchodzą w grę,
a policja nie może przymykać oczu na
łamanie przepisów – można było usłyszeć z ust szefa tutejszej policji.
Na zakończenie debaty komendant
Bieniek zapewnił, że wszystkie postulaty zostały zaprotokołowane i zostaną
skierowane do właściwych instytucji
celem ich dalszej realizacji. Tymczasem
kolejna debata społeczna ma się odbyć
w Grabowie nad Prosną lub Mikstacie.
(KIR)
Podczas piątkowej sesji Rada Miejska zmieniała także skład komisji rewizyjnej – po rezygnacji Gabrieli Skrzypek członkiem tej komisji został Piotr
Sznajder, radny z Komorowa. Przyjęte
zostały również wszystkie uchwały zapisane w porządku obrad: w sprawie
- aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mikstat
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
Miasta i Gminy Mikstat; pozbawienia
wybranej drogi kategorii drogi gminnej
i wyłączenia jej części z użytkowania;
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości należące do zasobu Miasta i
Gminy Mikstat; zaciągnięcia w 2016
roku długoterminowego kredytu bankowego; zmian budżetu miasta i gminy na 2016 rok; zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta i Gminy
Mikstat na lata 2016-2027.
PK

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. 661 876 344
www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3
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Prawa pasażerów linii
lotniczych cz. II

W

ubiegłym tygodniu omówiona została kwestia m.
in. podstawy faktycznej ubiegania się o odszkodowania od przewoźnika oraz kwestia wysokości
tego odszkodowania.
Istnieją jednak sytuacje, w których odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika zostaje
wyłączona. Pasażer nie uzyska odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu
nastąpiło z przyczyn niezależnych
od linii lotniczych, np. złe warunki pogodowe. Odszkodowanie nie
przysługuje także w sytuacji, jeżeli
pasażer uzyskał informacje o odwołanym locie na dwa tygodnie przed
datą wylotu, i wreszcie odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli pasażerowi
zaproponowano lot alternatywny na
tej samej trasie.
Odszkodowania od przewoźnika można domagać się również w
sytuacji zagubienia bagażu, jego

uszkodzenia lub dostarczenia z
opóźnieniem. Odszkodowanie takie przysługuje nawet do wysokości
1220 euro.
W przypadku zaistnienia podstaw
faktycznych do wypłaty odszkodowania, roszczenie o jego wypłatę
należy zgłosić bezpośrednio do linii
lotniczych obsługujących lot.
Jeżeli jednak linie na zgłoszone
roszczenie nie zareagują, lub też
odpowiedź jest niesatysfakcjonująca, zawsze można złożyć skargę do
właściwego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów w
państwie, w którym miało miejsce
zdarzenie.
W Polsce organem sprawującym
nadzór nad lotnictwem cywilnym
jest Urząd Lotnictwa Cywilnego,
mający swoją siedzibę w Warszawie,
przy ul. Marcina Flisa 2.
adwokat Paweł Wala

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

J

Dania z jajkami

ajo mądrzejsze od kury?
Tak, bo jajko to jeden z najmądrzejszych „wynalazków” ewolucji :)WHO rekomenduje spożywanie przez osoby zdrowe 10 jaj
tygodniowo, łącznie z tymi, których używamy do ciast, panieroSAŁATKA JAJECZNA NA KRAKERSACH
SKŁADNIKI:
36 sztuk krakersów
2 puszki makreli w sosie pomidorowym
60 g sera żółtego
1 opakowanie serka Almette śmietankowego
6 jajek
4 łyżki majonezu
sól do smaku
pieprz czarny do smaku
szczypiorek
PRZYGOTOWANIE:
12 sztuk krakersów rozkładamy na talerzu. Ser żółty ścieramy na tarce o małych
oczkach, dodajemy serek Almette śmietankowy doprawiamy pieprzem i dokładnie
mieszamy. Tak przygotowaną pastę nakładamy na krakersy.
Przykrywamy kolejną porcją krakersów.
Makrelę w sosie pomidorowym przekładamy do miski i widelcem delikatnie miesza-
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wania, klusek czy makaronów.
Jajka zawierają pełnowartościowe białko, bogate w aminokwasy,
których organizm nie potrafi sam
wyprodukować. Ponadto są źródłem
kwasów omega-3 i omega-6, witamin
A, D, B12, a także wapnia i potasu.

my, rozdrabniając ją na mniejsze kawałki.
Taką rybkę nakładamy na krakersy i ponownie przykrywamy krakersami. Jajka gotujemy na twardo. Żółtka oddzielamy od białek.
Białka ścieramy na tarce o małych oczkach,
dodajemy majonez, pieprz, sól i delikatnie
mieszamy.
Taką pastę wykładamy na krakersy, a na nią
ścieramy na tarce o małych oczkach żółtka.
Szczypiorek siekamy i posypujemy.

Wójt Gminy Kobyla Góra

Jajko nie zawiera witaminy C. Żółtko jajka zawiera cholesterol (ok. 200
mg/100 g jajka), ale także lecytynę,
która rozbija cholesterol na małe
cząstki i zapobiega „przyczepianiu
się” cholesterolu do ścian krwionośnych.
Kuchareczka
PASTA JAJECZNA ZE SZCZYPIORKIEM
SKŁADNIKI:
4 jajka ugotowane na twardo
2–3 łyżki majonezu
szczypior
sól i pieprz do smaku
PRZYGOTOWANIE:
Jajka gotujemy na twardo około 10 minut. Podczas gotowania dobrze jest posolić wodę, to ułatwi nam obieranie jajek.
Studzimy i obieramy jajka.
Po obraniu jajek, kroimy je w kosteczkę i
wsypujemy do miseczki. Pamiętajcie, że
jajka o wiele łatwiej pokroić jak są dobrze
wystudzone i odstoją ok. 1 godziny.
Następnie czas na szczypiorek, który
nada paście jajecznej trochę „ostrości”
i charakteru... Kroimy go dość drobno.
Mieszamy z jajkami, dodajemy majonez.
Na koniec wszystko ze sobą mieszamy.
Doprawiamy solą i pieprzem.

Kobyla Góra,dnia 26-09-2016

ogłasza
przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Kobyla Góra.
I. Przedmiot przetargów i opis nieruchomości.

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

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.

DYŻURY APTEKI W TYM TYGODNIU:

APTEKA ZAMKOWA,
UL. GORGOLEWSKIEGO 4, TEL. 62 732 05 35
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.

Nieruchomości stanowią własność Gminy Kobyla Góra i wolne są od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
II. Terminy oraz miejsce przetargów.
Przetargi odbędą się w dniu 04 listopada 2016 r., o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Kobyla Góra
– pokój nr 8.
III. Warunki udziału w przetargu oraz informacje dodatkowe.
Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium, na konto depozytowe Urzędu Gminy Kobyla Góra,
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze nr konta 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z
dopiskiem „Wadium na działkę ...” ( w miejscu wykropkowanym podać nr działki której dotyczy wadium) najpóźniej
do dnia 31.10.2016 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 postąpienie 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 poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.
Wójt Gminy Kobyla Góra
mgr Wiesław Berski
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Spotkanie z końmi w Marcinkach
II Turniej Jeździecki zorganizowany przez Radę Sołecką oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Marcinkach
odbył się w sobotnie popołudnie, 17
września. Tradycyjnie nie zabrakło
pięknych koni i wielkich emocji.
Oficjalnego otwarcia sobotnich zawodów towarzyskich dokonał nie nikt
inny jak włodarz gminy Kobyla Góra,
wójt Wiesław Berski, który przede
wszystkim dziękował na wstępie osobie, dzięki której po raz drugi taka
impreza mogła się odbyć, czyli panu
Zenonowi Łakomemu, który jest inicjatorem i głównym pomysłodawcą
przedsięwzięcia. Podziękowania kierowane były również w stronę właścicieli
gruntów, na których rozegrano zawody
i rozstawiono namioty, scenę i budki.
Oczywiście sobotni turniej nie mógłby się odbyć gdyby nie uczestnicy, którzy dotarli w tym dniu i to oni byli głównymi bohaterami tegoż turnieju. Zostali
powitani gromkimi brawami.
Zawody rozpoczęto konkursem
zręcznościowym, który polegał na przemierzeniu trasy wkoło beczek na czas.
W tej konkurencji pierwsze miejsce zdobył Paweł Wróbel na koniu Lema.

Druga kategoria to konkurs klasy
Mini LL, polegający na skokach przez
przeszkody, których wysokość nie
przekraczała 60 cm. Z racji tego, że są
to przeszkody bardzo niskie, konkurencja przeznaczona jest głównie dla
młodych koni i początkujących jeźdźców. W tek konkurencji zwyciężyła
Aleksandra Duszyńska na koniu Irys.
Konkurencje rozgrywane były oczywiście na czas, parkur trzeba było
pokonać z zerowym bagażem, jeżeli
chodzi o zrzutki i wyłamania - w jak
najlepszym czasie, gdyż każdy błąd
oznaczał punkty karne dla jeźdźca i

jego konia. Kolejne zmagania to Klasa LL, w której wysokość przeszkód
nie przekraczała 90 cm. Tu najwyższe
miejsce na podium wywalczyli sobie
Kamil Maziarz i jego koń Donna.
Konkurencję w Klasie L z przeszkodami o maksymalnej wysokości 100 cm
zwyciężyła Daria Bochniak na koniu
Fela. Przedostatni - Konkurs L1, gdzie
przeszkody nie przekraczały wysokości
105 cm, wygrała Anna Tomalik i koń
Carmen.
W ostatnim konkursie pokazowym,
czyli ,,Potęga Skoku”, wzięło udział
dwóch uczestników. W tej konkurencji uczestniczą konie o naprawdę dużej
potędze skoku, gdyż przeszkody były
podnoszone maksymalnie jak tylko
koń potrafi przeskoczyć wraz ze swym
jeźdźcem. Pierwsze miejsce zajęła po
raz kolejny Anna Tomalik na koniu Carmen, który przeskoczył przeszkodę 155
cm. Drugie miejsce zajął Dawid Łakomy
na koniu Zorra, który przeskoczył 145
cm. Oczywiście zawodnicy po każdej dekoracji pucharami chętnie odbyli rundy
honorowe na swych koniach.
Należy zaznaczyć w tym miejscu,
że Dawid Łakomy wykazał niezwykle
honorowy gest w stronę pozostałych
zawodników, gdyż jako że reprezentował Marcinki, i jako gospodarz, swoje

puchary oddał kolejnym osobom, a jak
widać w załączonych wynikach z turnieju, nie byłoby tych pucharów tak mało.
Oczywiście nie zapomniano o kibicach i w czasie przerwy można było
skorzystać z chłodnych napoi, lodów,
popcornu i innych tradycyjnych festynowych atrakcji. Była również możliwość nabycia pamiątkowej monety z
gminy Kobyla Góra.
Organizatorzy dziękują wszystkim
tym, którzy przyczynili się do organizacji sobotniej imprezy, szczególnie
sponsorom i właścicielom gruntów za
ich użyczenie.
MaG
WYNIKI ZAWODÓW
TOWARZYSKICH
W MARCINKACH:
Konkurs zręcznościowy:
1. Paweł Wróbel (koń Lema)
2. Dawid Łakomy (koń Lori)
3. Anna Tomalik (koń Carlos)
4. Aleksandra Duszyńska (koń Irys)
Konkurs Mini LL:
1. Aleksandra Duszyńska (koń Irys)
2. Sara Nizioł (koń Agusia)
3. Róża Pilarek (koń Barbie)
Konkurs LL (90cm):
1. Kamil Maziarz (koń Donna)
2. Daria Bochniak (koń Fela)
3. Aleksandra Duszyńska (koń Irys)
Konkurs L (100cm):
1. Daria Bochniak (koń Fela)
2. Dawid Łakomy (koń Zorra)
3. Dawid Łakomy (koń Lori)
4. Agnieszka Środecka (koń Nemezis)
5. Kamil Maziarz (koń Donna)
Konkurs L1 (105cm):
1. Anna Tomalik (koń Carmen)
2. Kamil Maziarz (koń Donna)
3. Sara Wróbel (koń Charlota)

J

III Maraton Dobrej Zabawy

uż po raz trzeci Rada Dzielnicy
nr 3 w Ostrzeszowie zaprosiła
mieszkańców do wspólnej zabawy.
Nie zabrakło festynowych atrakcji.
W niedzielę, 18 września, przy placu
zabaw przy ul. Malińskiego w Ostrzeszowie odbył się kolejny Piknik Rodzinny
organizowany przez grupę członków
Rady Dzielnicy nr 3.
Wszystkich uczestników oraz licznie
zgromadzonych gości przywitała przewodnicząca dzielnicy Krystyna Rajska,
serdecznie dziękując za przybycie i pomoc w organizacji. Dla wszystkich chcących zrelaksować się w to pochmurne
popołudnie przygotowano wiele atrak-

cji, między innymi tak lubiane przez
najmłodszych malowanie twarzy, kącik
pracy twórczej, a na tych nieco bardziej
zmarzniętych czekał namiot z bajkami.
Z kolei ci pragnący się rozgrzać, mogli
zagrać w tenisa stołowego.
Zgodnie z festynową tradycją piknik
rozpoczęły dzieci z Przedszkola Misia
Uszatka w Ostrzeszowie, śpiewając
piosenki i tańcząc niezwykle ujmujący
taniec z gitarami. Widzów było co niemiara. Mali artyści swoimi występami
zdobyli serca wszystkich zgromadzonych. ,,Bieg po zdrowie” to kolejna
atrakcja prowadzona przez radnych:
Marcina Świtonia i Marcina Łuczaka. W
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konkurencji wzięli udział rodzice wraz
ze swymi pociechami. Na uczestników
oczywiście czekały słodkie upominki.
Podczas festynu można było zobaczyć również, jak dawniej produkowano
papier czerpany. Mało tego, była możliwość, aby własnoręcznie taki papier
wykonać i zabrać na pamiątkę do domu.
Nie mogło zabraknąć oczywiście wozu
strażackiego OSP Ostrzeszów oraz karetki pogotowia ratunkowego, które
były licznie oblegane przez milusińskich.
Strażacy oferowali sprawdzenie swojej
celności poprzez podawanie wody - była
to konkurencja zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych. Największą niespodzianką
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Przyjemne z pożytecznym

F

estyn z okazji zakończenia
wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły zorganizowano w
niedzielę, 18 września, w Mącznikach. Deszczowa pogoda nie odstraszyła mieszkańców. Wszak zawsze
liczy się pogoda ducha, a tej mieszkańcom Mącznik i Renty nie brakuje,
co udowodnili właśnie w niedzielę.
Organizatorem wydarzenia był radny Radosław Gatkowski wraz z sołtysem i radą sołecką Mącznik. Współorganizatorami sołectwo Renta. Imprezę
zorganizowano już po raz drugi. Mimo
iż pogoda tego dnia nie rozpieszczała,
frekwencja i tak była lepsza niż przed
rokiem, kiedy także z nieba lał deszcz.
Tym razem sala w OSP Mączniki zapełniła się niemal po same brzegi. Przybyły całe rodziny, a także zaproszeni
goście, wśród nich wójt Kraszewic Paweł Koprowski i przewodniczący Rady
Gminy Kraszewice Artur Chowański.
Tego dnia na uczestników festynu
czekało wiele atrakcji, a wszystkiemu przyświecało hasło „bezpieczeństwo”. – Impreza ma na celu promocję
bezpieczeństwa, by dzieci wyniosły stąd
wiedzę medyczną, czyli jak zachować się
w momencie, kiedy widzimy osobę nieprzytomną, jak jej pomóc – tłumaczył R.

tegorocznego pikniku byli panowie ze
Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona”
Kalisz, którzy przywieźli ze sobą wóz
gąsienicowy. Ku wielkiemu zdziwieniu
wóz był sprawny, lecz nie można było
urządzić pokazu z uwagi na stan i dobro
dróg. Imprezę uświetnił występ chóru
„Stacja Bukownica”, który przeniósł słuchaczy w zaczarowany świat piosenek z
różnych stron świata.
Mimo że aura nie sprzyjała festynom
i imprezom w plenerze, wielu mieszkańców postanowiło jednak skorzystać
z rozrywki, jaką zafundowali im organizatorzy. Po skorzystaniu z wszystkich
atrakcji festynu chętni mogli udać się na
gorącą herbatę, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, zważając na to, że
pogoda nie dopisała. Do napoju znalazło
się i coś słodkiego, czyli kawałek ciasta.

Gatkowski. Stąd nauka pierwszej pomocy, zorganizowana przez strażaków
z PSP w Ostrzeszowie, i zapoznanie
ze sprzętem strażackim. Dzieci wzięły
też udział w quizie przeprowadzanym
przez funkcjonariuszy policji z KPP w
Ostrzeszowie: Magdalenę Hańdziuk
i Mikołaja Grygowskiego. Policjanci w ramach autorskiego programu
prewencyjnego „Seniorzy i młodzież
- dwa pokolenia, jeden cel” przeprowadzili turniej „Senior i dziecko w ruchu
drogowym”, którego celem było przypomnienie poprzez zabawę obowiązujących zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
W konkursie zmierzyło się sześć
dwuosobowych drużyn, w skład których wchodzili seniorzy oraz ich wnuki.
Zadaniem ekip było m.in. pokolorowanie znaków drogowych, odpowiedź na
pytanie testowe, rozwiązanie słownej
zagadki oraz pokonanie w jak najkrótszym czasie toru przeszkód. Nie ze
wszystkimi zadaniami sobie radzono,
ale start w konkursie umożliwiał przypomnienie sobie podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna
żeńska w składzie: Józefa Michalak (babcia) i Faustyna Dudkiewicz

(wnuczka). Jednak nagrody otrzymały
wszystkie osoby biorące udział w konkursie. Drobne upominki przekazano
również pozostałym dzieciom i seniorom znajdującym się w sali OSP.
Tegoroczny festyn rozłożono na
dwa dni. Dzień wcześniej, 17 września,
odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy
sołectwami Mączniki – Renta. Wynikiem 16:10 zwyciężyli przedstawiciele
Renty. – Było bardzo miło, w przyjaznej
atmosferze, pogoda dopisała – relacjonował R. Gatkowski zaznaczając przy
tym, że organizatorzy co roku starają
się ulepszać i wzbogacać formę imprezy. – W planie mamy organizację gminnego bezpiecznego dnia powrotu do szkoły,
który właśnie będzie się odbywał w miejscowości Mączniki. Na razie zaczęliśmy
od organizacji z dwoma miejscowościami,
mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda
nam się to zrobić na skalę całej gminy i
będzie to większa impreza, która będzie
corocznie promowana – przyznał.
Jeśli już o atrakcjach mowa, 18

września dzieci zabawiane były też
przez animatorów. Kto odważniejszy,
mógł wejść do strażackiego kosza na
wysięgniku i z wysoka podziwiać panoramę najbliższej okolicy. Nie zapomniano też o seniorach. Dla nich
wystąpił zespół biesiadny „Harmonia”
z Grabowa nad Prosną. Co również
cieszyło, to darmowy poczęstunek. O
to zadbały panie z Mącznik i Renty. Te
pierwsze przygotowały ciasta, drugie
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– pozostałe dania. Poczęstunek ten
był możliwy dzięki dofinansowaniu z
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kraszewicach.
Zabawę uczącą bezpieczeństwa, ale
i integrującą mieszkańców obu sołectw
zakończono wieczorem. W te gościnne
strony, miejmy nadzieję, zawitamy za
rok.
(KIR)

Nie zabrakło tradycyjnych festynowych z siebie zadowoleni i myśleć już o orgadań, takich jak bigos.
nizacji IV Maratonu Dobrej Zabawy z
Niemało wysiłku kosztowało organi- jeszcze większym rozmachem.
zatorów przygotowanie tej imprezy, ale
widząc tylu przybyłych gości mogą być
MoN

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

PATRZĄC W NIEBO
Wiadomości ze świata nauki i techniki

Doniesienia z CERN ESA NASA

www.facebook.com/cwintpoland

SPOTKANIE Z WIELKĄ NAUKĄ
Wizyta CWINT w Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie

Dzięki działalności edukacyjno-naukowej CWINT duża grupa ambitnej i uzdolnionej młodzieży z kilku
szkół naszego regionu mogła zajrzeć do najbardziej zaawansowanych technologicznie laboratoriów fizyki
cząstek elementarnych na świecie oraz porozmawiać z naukowcami biorącymi udział w eksperymentach badających naturę Wszechświata. W dzisiejszym numerze Patrząc w NIEBO prezentujemy materiał
dotyczący antymaterii przygotowany w całości przez młodego, aktywnego uczestnika naszej wyprawy
edukacyjno-naukowej do CERN Pawła Gudera, ucznia LO w Ostrzeszowie.

W fabryce antymaterii
Czym jest antymateria? Określenie to kojarzy
nam się głównie z science-fiction. Niezliczone futurystyczne historie używają tej nazwy w różnorakich,
ciężkich do zrozumienia “technologicznych bełkotach”. Stanowi ona swego rodzaju tajemniczy, odległy dla ludzkości koncept, o którym każdy słyszał,
ale niewielu wie, o co dokładnie chodzi. A przecież w CERNie, nad słynnym Wielkim Zderzaczem
Hadronów, stoi już pierwsza fabryka antymaterii,
którą dzięki uprzejmości CWINTu miałem okazję
zwiedzić. Przecież trwają już badania nad leczeniem
nowotworów za pomocą antycząstek. Antymateria
może zatem wkrótce stać rzeczą dla nas, szarych ludzi, realną i stosunkowo dostępną.
Idea antymaterii powstała w roku 1928, kiedy to Paul Dirac wprowadził względne równanie elektronu. Wynikało z niego, że powinna istnieć cząstka przeciwna do elektronu. Cząstkę tę, zwaną
obecnie pozytonem, zaobserwował w 1932 roku Carl David Anderson.
Budowa antymaterii jest zaskakująco prosta. Jeśli uważaliście na lekcjach fizyki, zapewne pamiętacie, że atom składa się z trzech elementów: ujemnych elektronów, dodatnich protonów oraz neutralnych neutronu. Antyatom stanowi jego przeciwieństwo - oprócz antyneutronów posiada dodatnie
antyelektrony (pozytony) i ujemne antyprotony. Innymi słowy, każdy pierwiastek, jaki znamy, ma
swój antyodpowiednik: wodór i antywodór, hel i antyhel, itd.
Dodatkowo, uzyskanie antymaterii jest stosunkowo proste. Potrzebujemy tylko akceleratora, czyli
urządzenia, które będzie przyśpieszać cząsteczki do prędkości bliskiej prędkości światła. Nie szukajcie
go po tajnych laboratoriach czy w Strefie 52. Najprostszy rodzaj akceleratora znajdziecie w starych
“bryłowatych” telewizorach i monitorach. Kiedy przy jego pomocy rozpędzicie i zderzycie cząstki,
podczas kolizji powstaną śladowe ilości antymaterii.
Problem pojawia się dopiero po jej wytworzeniu. Otóż gdy materia i antymateria się spotkają,
dokonują wzajemnej anihilacji. Wszystko, co po nich pozostaje, to energia. Odwrotny proces zaszedł
podczas Wielkiego Wybuchu, kiedy to część energii przekształciła się w materię i antymaterię. Tak
właśnie powstał nasz materialny wszechświat. Jak więc przechować i zbadać coś, czego nie da się
dotknąć? Odpowiedź znalazłem w CERNie, w wspomnianej przeze mnie jedynej na świecie fabryce
antymaterii. Tamtejsi naukowcy, w tym również nasi rodacy, zbudowali niezwykle efektywny system
produkujący, i co ważniejsze, przechowujący antymaterię w sposób, który pozwala na jej zbadanie. Sposobem tym jest maszyna - decelerator antyprotonowy. Kiedy w wyniku bombardowania
cząsteczkami metalu powstają antyprotony, poruszają się one z prędkością bliską światłu, do
tego w przeróżnych, losowych kierunkach. Decelerator (jak łatwo się domyślić, przeciwieństwo akceleratora) za pomocą elektromagnesów nadaje im konkretny kierunek, po czym spowalnia, wytracając
ich energię nadaną podczas kolizji. Oczywiście, wszystko dzieje się w niemalże doskonałej próżni, by
jak najbardziej zminimalizować ryzyko przypadkowej anihilacji. Pozbawiony pędu, antyproton jest następnie łapany w pułapkę studni potencjału i łączony z pozytonem, tworząc cząsteczkę antywodoru. Po
umieszczeniu jej w kolejnej, o wiele bardziej skomplikowanej pułapce, antymateria jest gotowa do badań.
Bardzo ważnym pytaniem, na które naukowcy próbując odpowiedzieć, badając antymaterię, jest:
dlaczego istniejemy? Otóż we wszechświecie jest o wiele więcej materii niż antymaterii. Jak wspomniałem wcześniej, podczas Wielkiego Wybuchu część energii przekształciła się na materię i antymaterię. Jednakże, nie było to symetryczne przekształcenie. Raz na miliard razy obok jednej cząsteczki
antymaterii powstały dwie cząsteczki materii. To właśnie z tych 0,0000001% procenta cząsteczek
sformował się widziany przez nas wszechświat.
Kto wie, może już wkrótce doczekamy się antymaterii w użytku codziennym? Może dzięki niej
znajdziemy skuteczny lek na raka? Wszystko jest możliwe - tylko dzięki niestrudzonej pracy naszych
CERNowskich naukowców.
Tekst: Paweł Guder uczeń III klasy LO im. Marii Curie Skłodowskiej w Ostrzeszowie
Foto: Archiwum CWINT Kamil Cichoń

C WINT - OTWIERAMY DLA CIEBIE SZEROKO DRZWI DO ŚWIATA WIEDZ Y I NAUKI
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Dzień Hiszpański w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie

Dnia 16 września 2016 r. został zorganizowany w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie Dzień
Hiszpański. Wydarzenie to było podsumowaniem pierwszego etapu projektu edukacyjnego ,,Staż w zakładach gastronomicznych i salonach fryzjerskich Hiszpanii
początkiem mojej kariery zawodowej”,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
oraz współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły i zarazem koordynator tego projektu p. Dariusz
Grzesik, który przywitał gości: p. wicestarostę
Adama Mickiewicza, emerytowanych dyrektorów naszej szkoły: p. Jerzego Kowalskiego i
p. Zbyszko Szmaja, radnego powiatowego - p.
Maksymiliana Ptaka, skarbnika powiatu p. Czesława Mitmańskiego, przedstawicieli lokalnych
zakładów gastronomicznych, nauczycieli oraz
zgromadzonych uczniów. Następnie dyrektor
przedstawił główne założenia i najważniejsze
informacje dotyczące projektu. Dzięki tej inicjatywie grupa uczniów z technikum żywienia i
usług gastronomicznych odbyła w kwietniu br.
miesięczne praktyki zawodowe w przepięknej
hiszpańskiej Granadzie. Głównym celem tego
wyjazdu było zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego, kształcenie otwartości i wrażliwości na inne kultury oraz rozwijanie umiejętności adaptowania się do warunków

życia i pracy w innych krajach europejskich.
Następnie głos zabrali uczestnicy praktyki w
Hiszpanii, którzy w formie prezentacji przedstawili swoje wspomnienia z pobytu – opisali
miejsca pracy, przygotowywane potrawy oraz
obiekty, które odwiedzili, m.in. kompleks pałacowo-ogrodowy Alhambra, a także Parque de la
Ciencias – interaktywny park rozrywki. Kolejnym punktem wydarzenia było przekazanie na
ręce dyr. Grzesika opracowanej przez młodzież
książki kucharskiej ,,Kuchnia hiszpańska”.
Szczególne zainteresowanie wśród zaproszonych osób wzbudził krótki film z pobytu w Granadzie, przygotowany przez uczniów. Młodzież
otrzymała również certyfikaty dokumentujące
odbycie praktyki zawodowej. Główną atrakcją
Dnia Hiszpańskiego okazała się niewątpliwie degustacja potraw przygotowanych przez
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spotkania znalazły się m.in. paella, gazpacho,
tortilla de patatas, pinchitos, crepsy, churros i
wiele innych. W tej edycji praktyk udział wzięli
następujący uczniowie: Beata Duda, Katarzyna
Korpys, Martyna Łacina, Ilona Jarosik, Aneta
Kleszcz, Lorina Langner, Kornelia Furmaniak,
Sandra Mielcarek, Aneta Kempa, Karolina Panfil, Julia Szuleta, Anna Filipiak, Wioleta Modrzyńska, Magdalena Kapała, Kamil Piędzioch
i Julita Wasilewska. Opiekunkami grupy były
p. Aleksandra Morek i p. Monika Skowrońska.
Już niebawem w ramach tego samego projektu
wyjedzie na praktyki do Hiszpanii kolejna grupa młodzieży. Koszt realizacji projektu wynosi
uczestników projektu pod czujnym okiem na- 92 464 euro, do tej pory wykorzystano 40%
uczycielki przedmiotów gastronomicznych p. budżetu.
ZS nr 1
Aleksandry Morek. Wśród tradycyjnych hiszpańskich smakołyków serwowanych podczas

Aktywnie, bezpiecznie
i samodzielnie

Podopieczni ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie
byli uczestnikami dwudniowej wycieczki
do Poznania. Wszystko za sprawą realizacji II już etapu projektu „Wielkopolska na
weekend – aktywnie, bezpiecznie i samodzielnie”.

mocą specjalnych okularów, a także zmysłów
dotyku, węchu i wzroku zapoznawali się z legendami o Poznaniu.
Oprócz tego wycieczkowicze relaksowali się i podziwiali też przepiękną roślinność
w palmiarni, a także zwiedzili Stary Rynek.
Przysparzającymi wiele emocji uczestnikom

16 września dzieci przedszkolne po opieką
mam będących członkiniami Stowarzyszenia
Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym w Ostrzeszowie,
a także uczniowie Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum, działających przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, udali się
na wycieczkę do Poznania. Pobyt w mieście
będącym stolicą województwa wielkopolskiego dostarczył im wiele atrakcji, a także wzbogacił o mnóstwo ciekawych informacji.
Dzieci i nastolatki miały okazję wizyty w
Muzeum Rogali, gdzie przy odrobinie pomocy
prowadzącego wyrabiali ciasta, piekli rogale,
a także zapoznali się z poznańską gwarą. Ponadto co niektórzy po raz pierwszy w życiu
byli uczestnikami spektaklu w teatrze animacji. Nowością był także pobyt w Muzeum
Atrakcji Blubry 6D, gdzie zwiedzający za po-

wycieczki były także: pobyt na Malcie, przejazd ciuchcią, przejażdżki samochodowe w
miasteczku ruchu drogowego, gra w minigolfa
oraz pokonywanie przeszkód w tzw. „małpim
gaju”. Droga powrotna nie mogła oczywiście
obejść się bez wizyty w lubianej, szczególnie
przez dzieci, restauracji McDonald’s.
Po czym cała i zdrowa grupa zmęczonych,
ale nadzwyczaj zadowolonych dzieciaków
wróciła do Ostrzeszowa. Opiekunami grupy
były panie: D. Golas, I. Adamska, M. Bąk oraz
B. Chrapan.
Koszty wycieczki, która była jednym z wielu punktów realizowanych w ramach projektu
„Wielkopolska na weekend - aktywnie, bezpiecznie i samodzielnie”, pokryte zostały ze
środków Fundacji PZU.

UDZIAŁ DARII DOMINIK Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W OSTRZESZOWIE W ELITARNYM FRYZJERSKIM
SZKOLENIU W AKADEMII SCHMIDTA & WIERZBICKIEGO
Jednym z wielu pozytywnych skutków realizacji programu telewizyjnego „Ostre
Cięcie” w Zespole Szkół nr 1 w
Ostrzeszowie była propozycja
szkolenia dla jednej osoby w
Akademii Szkoleń SCHMIDT&WIERZBICKI we Wrocławiu. Do wzięcia udziału w tym
prestiżowym wydarzeniu została wybrana Daria Dominik
- uczennica ówczesnej IV klasy
Technikum Usług Fryzjerskich.
W wakacje absolwentka
ostrzeszowskiej szkoły wzięła
udział w tym wydarzeniu, zajęcia
prowadzili znani styliści - Tomasz
Schmidt i Andrzej Wierzbicki
z programu „Ostre Cięcie”. W

trakcie dwudniowych intensywnych szkoleń zaprezentowano
uczestnikom innowacyjne techniki strzyżenia oraz farbowania
włosów i ich zastosowanie w
praktyce. Ciekawie i profesjonalnie prowadzone zajęcia dały Darii mnóstwo nowych pomysłów

i zachęciły ją do jeszcze bardziej
kreatywnych i odważnych pomysłów w stylizacji. Gratulujemy
uczestniczce ukończenia tego
kursu i życzymy powodzenia w
rozwijaniu zawodowej pasji.
MB

KK

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 OSTRZESZOW 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 opublikujemy w najbliższym wydaniu.
W tym tygodniu bilety wygrywają:

Agnieszka Warnecka z Ostrzeszowa
oraz Andrzej Gruchocki z Ostrzeszowa

Gratulujemy!
Osoby te prosimy o kontakt telefoniczny z redakcją.
www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3
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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.

SPRZEDAM
Ford Focus 1,6, 2009r., serwisowany,
cena: 23 500 zł. Tel: 601 892 156
Opel Vectra B, kombi, 2.0, 97r., instalacja
gazowa, kolor ciemnozielony, klimatyzacja, zarejestrowany, cena: 2 300 zł, tel: 721
217 553 (dzwonić po godz. 15.00) [23.09.]

Fiat Siena, instalacja gazowa, 98r., tel: 62
586 07 65 [23.09.]
Kia Carnival, 7-osobowa, 01r., 138 tys.
km, cena: 6 000 zł, tel: 62 590 30 92
[23.09.]
Fiat CC 700, 94r., czerwony, 117 tys. km,
zarejestrowany, sprawny, cena 1 100 zł,
tel: 784 465 085 [23.09]

MOGĘ SPROWADZIĆ
SAMOCHODY Z ANGLII
osobowe, busy oraz dostawcze

tel. + 44 786 402 21 42
lub 505 353 516

Romet 3-biegowy, cena 650 zł tel: 608 614
703 [23.09.]
Opel Astra, 98r., cena: 2 300 zł, tel: 721
039 702 [23.09.]
VW Passat, 04r., diesel, w bardzo dobrym
stanie, tel: 727 427 856 [23.09]
Audi A6 z niezawodnym silnikiem benzy-

nowym 2.8 V6 FSI o mocy 210 km, 07r.,
149 tys. km, bogate wyposażenie, nawigacja, klimatyzacja, skóra, tel: 663 034 016
[23.09.]

cyjna, tempomat, alufelgi 17’’, czujnik ciel, zadbany, blacha ocynk, tel: 726 099
zmieszchu i deszcu, zadbany, bez wkładu 694 [16.09.]
fi nansowego, cena: 26 000 zł do negocjacji,
tel: 785 212 342 [16.09.]
Audi A3 sportback, 1.9TDI, 05r., 5 drzwi,
243 tys. km, grafitowy, duża Navi, bluetoMercedes Benz Vito 110 CDI, 00r., niebieoth, czujniki cofania, klimatyzacja 2-streski , 5-osobowy, 187 tys. km, c. zamek,
fowa, alufelgi i wiele innych, cena: 25 900
wsp. kierownicy, abs, el. szyby i lusterka,
zł do negocjacji, tel: 603 985 045 [9.09.]
hak , zarejestrowany , przegląd do 2017r,
cena: 8 200 zł, tel: 697 059 440 [23.09.]
Renault Megane Classic, 98r., granatowy
metalik, 5-drzwiowy, hak holowniczy,
Fiata Seicento 900, 99r., benzyna, aktualcena: 3 000 zł, tel: 662 700 663 [9.09.]
ne opłaty, cena: 2 300 zł, tel: 609 487 736
[23.09.]
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V, diesel, 203
tys. km, 05r., cena: 8 000 zł do negocjacji,
Renault Clio II, 08r., 1,5 DCI, 101 tys. km,
wszystko wymieniane na bieżąco, tel: 726
4/5-drzwiowy, kolor granatowy, klimaty362 661 [9.09.]
zacja, centralny zamek, el. szyby, pod. powietrzne, wsp. kierownicy, sprowadzony, Fiat Uno, 02r., poj. 900, instalacja gazo- Renault Th alia,1.5dci, 04 r., c. zamek,
zarejestrowany ,przegląd do marca 2017, wa, 5-drzwiowy, przegląd i ubezpieczenie wsp. kier, el. szyby, przednie poduszki potel: 605 468 332 [23.09.]
do 2017r., cena: 1 800 zł, tel: 797 001 412 wietrzne, 125 tys. km., cena: 6 200 zł, tel:
[16.09.]
607 097 967 [9.09.]
Opel Astra, kombi z hakiem, 93r., 299 tys.
km, przegląd ważny do września 2017, Honda Accord, sedan, zielony, poj. 1850, Motor Yamaha YX 600, szosowo-turysamochód w sam raz na dojazd do prcay, 99r., 243 tys. km, centralny zamek, el. lu- styczny, kolor niebieski, nowe opony, zacena do uzgodnienia, blacha w bdb stanie sterka i szyby, ABS, pod. powietrzna, kli- łożona przednia szyba, posiada kufer, stan
jak na ten rocznik auta, więcej info pod nr. matyzacja, cena: 5 900 zł, tel: 797 001412 bardzo dobry, tel: 502 345 130 [9.09]
tel: 662 853 484; 662 853 418 [16.09.]
[16.09.]
POŻYCZKI BEZ ZAŚWIADCZEŃ VW Golf IV, kombi, tel: 667 058 718
Renault Th alia, 1,5 dci, 04r., cent. zamek,
[9.09.]
tel. 724 235 989
wsp. kierownicy, el. szyby, pod. powietrzne, tel: 607 099 967 [16.09.]
BWM 525 E39 2,5 diesiel, 00r., czarny, Mazda 323, 97/98r., 5-drzwiowa, tel: 792
sedan, 5-drzwiowe, el. szyby, klima, abs, 784 122 [9.09.]
Ford Focus, 99r., kombi, srebrny, abs, nowe opony, 322 580 km, ważny przegląd
2xpod. powietrzna, 4x el. szyby, klima, i OC do kwietnia 2017, po wymianie oleju, Fiat CC 700, 96r., tel: 669 016 678 [9.09]
ważny przegląd i OC< cena: 3 700 zl do ne- cena: 11 500 zł do negocjacji, tel: 667 858
gocjacji, tel: 518 476 211 [16.09.]
050 [16.09.]
Peugeot J5 dostawczy, skrzynia + wywrot,
poj. 2,5 diesel, 92r., książka serwisowa,
TWOJA DYSKRETNA
Audi A4 B5, poj. 1.8, AVANT, 97r., kolor
cena 8 900 zł, tel: 693 461 143 [9.09]
granatowy, instalacja LPG, 175 tys. km,
POŻYCZKA
automat, aut. klimatyzacja, ABS, el. luOpel Vectra, kombi, 04r., poj. 1,9 CDTi,
Zadzwoń: 732 76 76 76
sterka i przednie szyby, 3-letni akumula173 tys. km., z książką serwisową, pełne
tor, nowe tarcze i klocki hamulcowe przód, Peugeot 406, 01r., 1.8 benzyna, srebrny, wyposażenie, cena 12 400 zł, tel: 693 461
nowy rozrząd, komplet kół z oponami zi- opony zimowe, garażowany, cena: 6 200 143 [9.09.]
mowymi, cena: 8 000 zł, tel: 605 153 408 zł, tel: 728 982 153 [16.09.]
[16.09.]
Fiat Punto, 98r., poj. 1100cm3, 115 tys.
Citroen Xsara Picasso, 1.8, 01r., LPG, 290 km, hak, cena: 2 200 zł do negocjacji, tel:
Opel Calibra 2.0 benzyna + gaz, brak prze- tys. km., klimatyzacja, ABS, wspomaganie, 784 749 351 [2.09.]
glądu, tel: 663 377 684 [16.09.]
hak, centralny zamek, tel: 501 819 535
[16.09.]
Ford Fiesta 1.3 benzyna, 98r., ważny przeVW Golf Plus 1.9 tdi, 07r., czarny, 162 tys.
gląd i OC, auto po serwisie, zadbane, 5-cio
km, klimatronik, kierownica wielofunk- Fiat CC 700, 94r., czerwony, drugi właści- drzwiowy, srebrny metalik, cena: 2 500
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zł do małej negocjacji, tel: 724 807 642
[2.09.]
Audi A4 B8, 09r., poj.1.8, moc 160 KK, 186
tys. km, garażowany, w bardzo dobrym
stanie, cena do uzgodnienia, tel: 504 344
214 [2.09.]
Renault Clio III, 1,5 Dci, 06r., srebrny,
133 tys. km, zarejestrowany, technicznie
sprawny, wsp. kierownicy, klima, ABS, el.
szyby I lusterka, 6 x pod. Powietrzna, hak,
cena: 10 500 zł, tel: 784 465 085 [2.09.]
Mazda 323, ena do uzgodnienia, tel: 62
731 53 51 [2.09.]
Opel Meriva, 1,4 + gaz, 04r., 130 tys. km,
kolor szary, zarejestrowany, cena: 11 999
zł, tel: 603 524 017 [2.09.]
Opel Corsa, 00r., tel: 792 784 122 [2.09.]

TANIE KREDYTY
tel. 724 235 989

MOTORYZACYJNE

KUPIĘ
Kupię samochody o wartości do 20 tys. zł,
tel: 517 769 829 [16.09.]
Kupię każde auto, tel: 517 121 582 [2.09.]

CZĘŚCI I INNE
Opony z felgami do VW Golfa III, tel: 785
230 400 [23.09.]
Alufelgi do BMW, oryginalne 17”, ładny
wzór, nie porysowane, nie pogięte, tel: 663
034 016 [23.09.]
Alufelgi Antera, 17’’, 4 szt., stan bdb., tel:
793 696 959 [2.09.]
Quad 125, do remontu, tel: 692 120 548
[2.09.]
Kontener na magazyn lub garaż, cena: 1
900 zł, tel: 603 750 304 [2.09.]
Pompa wtryskowa do VW Golf III Tdi, stan
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SPRZEDAM
Sprzedam lub wydzierżawię od 1.09. kawaDziałka budowlana o pow. 12 arów. lerkę o pow. 25 m2, IV piętro, Os. ZamkoTel: 695 089 799
we, cena: 80 000 zł, tel: 691 327 170 [9.09]

ATRAKCYJNE CHWILÓWKI

Mieszkanie 2-pokojowe, ładnie urządzotel. 790 202 232
ne, w nowym bloku nr 9 lub zamienię na
mieszkanie w domu jednorodzinnym, tel: Działki z warunkami zabudowy, obok lasu,
731 044 179 [23.09.]
wyjazd na drogę asfaltową, woda, prąd w
działce, Marszałki, tel: 889 498 340 [9.09.]
Działkę budowlaną w Niedźwiedziu, pow.
1000 m2, tel: 662 632 032 [23.09.]
Mieszkanie dwupokojowe na IV piętrze,
przy ul.Kwiatowej, tel: 884 603 809 [2.09.]
Kawalerkę w Ostrzeszowie, 1 piętro, tel:
791 251 907 [23.09.]
Działka budowlana uzbrojona, Turze 23,
narożnik drogi DK11 i drogi na folwark,
SZYBKIE POŻYCZKI
pow. 1020m2, cena: 50 000 zł, tel: 695 213
tel. 512 304 501
925 [2.09.]
Działka ogrodniczo-rekreacyjna, Ostrzeszów, ul. Kąpielowa, 500m2 , tel: 664 068 Działki budowlane w Bierzowie o pow.
665 [23.09.]
1560m2, woda w działce, energia obok,
ładna okolica, cena: 28zł/m2, tel: 781 065
Działkę budowano - rolna, pow.1500m2 183 [2.09.]
,Marydół-Huta, blisko lasu , dojazd drogą
asfaltową, cena: 19zł/m2, [23.09.]
Pół domu w Ostrzeszowie, I piętro + poddasze, tel: 781 464 330 [2.09.]
Działki, Kuźniki ul. Jaworowa, najtaniej w
Ostrzeszowie, pow. od. 1000 do 3000m2, 1,5 ha ziemi na działki w Doruchowie, tel:
cena: 50zł/m2., tel: 696 026 719 [23.09.] 696 591 984 [2.09.]

Atrakcyjna działka w Bierzowie, pow.
1143m2, wym. 27 x 42m, krótszy bok
wzdłuż drogi asfaltowej, podstawowe media w granicy działki, cena: 33zł/m2 do
negocjacji, tel: 609 297 058 [16.09.]
Grunt rolny w Ligocie i 1ha łąki, tel: 781
958 975 [16.09.]

20 bali słomy 120/ 120, tel: 784 422 770
[23.09.]
Tuszki królików, tel: 694 773 758 [23.09]
Króliki do dalszego chowu lub ubój, tel:
694 773 758 [23.09.]
Byczki mięsne, tel : 663 226 792 [23.09.]
Byczki mięsne I jałówki, tel: 693 258 228
[23.09.]
30 ton owsa, tel: 723 922 730 [23.09.]
Jałówkę po wycieleniu, tel: 693 062 685
[23.09.]

Mieszkanie, 80m2, tel: 535 015 400 Mieszkanie dwupokojowe z wyposaże[23.09.]
niem, garaż, pomieszczenia gospodarcze, Przegrabiarka 7-mio gwiazdowa, cena:
Kraszewice, niewysokie koszty, najlepiej 550 zł, tel: 600 195 110 [23.09.]
Lokal handlowo-usługowy o pow. 120m2 i emeryt lub samotna osoba, tel: 665 684
330m2, tel: 785 230 400 [23.09.]
996 [2.09.]
Worki big bag, tel: 785 230 400 [23.09.]

Połowę domu na parterze w centrum
Bukownicy ,1 duży pokój, kuchnia, korytarz, łazienka, ok. 50 m2 [osobne wejście,
osobne liczniki ] internet, światłowód,
wi-fi, tv czynsz 600 zł, opłaty prąd, woda, Dwupokojowe mieszkanie, ciemna kuchkaucja 1000 zł, tel: 886 257 760 [23.09.]
nia, balkon, III piętro, Os. Zamkwe, od
października, tel: 665 734 748 [2.09.]
Nowe, nieumeblowane mieszkanie 65m2.,
ogrzewanie gazowe, podłogowe na ul. POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA
Zamkowej, tel: 728 637 700 [23.09.]
Wezmę grunty rolne w dzierżawę, tel: 697
Mieszkanie w centrum Ostrzeszowa o po- 754 147 [23.09.]
Działki budowlane w Rogaszycach, warun- wierzchni 40 m2, tel: 502 230 994 [23.09.]
ki zabudowy, tel: 606 735 696 [2.09.]
Szukam do wynajęcia mieszkania 2-poGaraż na osiedlu, ul. Kwiatowa, Ostrze- kojowego z ogrzewaniem gazowym w
KUPIĘ
szów, tel: 530 410 273 [16.09]
Ostrzeszowie lub bliskiej okolicy, tel: 883
035 980 [16.09.]
Kupię mieszkanie min. 3 pokojowe w Kompleks biur w prestiżowym budynOstrzeszowie, tel: 785 711 750 [09.09.]
ku Biznes Centrum w Ostrzeszowie, ul. Emerytka poszukuje małego, tanieDaszyńskiego 17 (d. TP SA). Nowoczesne go mieszkania do wynajęcia na terenie
ODDAM W NAJEM
umeblowane biura, własny duży parking, Ostrzeszowa i okolic, tel: 513 753 941
łatwy dojazd, centrum miasta, Wi-Fi, mo- [26.08]
Mieszkanie w Ostrzeszowie (pokój, kuch- nitoring, siedziba wielu fi rm, tel: 601 780
nia I łazienka), tel: 62 586 07 65 [23.09.] 158 [9.09.]
ROLNICZE

4 pokoje, kuchnię, łazienkę I garaż, tel: 62 Reprezentacyjne biuro o pow. 50 m2, w
Mieszkanie o pow.45,2 m2, 2 pokoje, sło- 590 30 92 [23.09]
doskonałej lokalizacji Ostrzeszowa, ul.
neczne,umeblowana kuchnia ze sprzętem
Zamkowa 28, przy biurze Notariusza, na
AGD, IV piętro, Os. Zamkowe w Ostrze- Wynajmę w domku wolnostojącym 2 po- parterze, własne wejście, węzeł sanitarny,
szowie, tel: 697 634 417 [16.09.]
koje, kuchnię I łazienkę, tel: 691 892 865 ogrzewanie gazowe, własne miejsce posto[23.09.]
jowe, tel: 601 780 158 [9.09.]
Dom w Kobylej Górze na działce o pow. 9

KREDYT Z NISKIM
OPROCENTOWANIEM

Działkę 1500 m2 z warunkami zabudowy,
dwa zjazdy w tym jeden z drogi powiatowej, media w drodze gruntowej, Czajków,
tel: 785 394 146 [23.09.]

Wynajmę fi rmie dom w Ostrzeszowie lub Lokal użytkowy na ul. Tragowej 4, Ostrzejego część, tel: 668 894 633 [23.09.]
szów, pow. 38 m2, parking blisko lokalu,
tel: 601 535 191 [9.09]
Mieszkanie w domu jednorodzinnym z
dostepem do ogrodu, ogrzewanie eko gro- Jednopoziomowy dom o pow. 160m2, 4
szek, Ostrzeszow, tel: 693 028 528 [23.09.] pokoje, kuchnia, jadalnia, pom. gospodarcze, kotłownia, łazienka, ogrzewanie eko
Mieszkanie 38 m2 - 2 pokoje, kuchnia, ła- groszek, ul. Mikorska w Ostrzeszowie, tel:
zienka - w bloku na ul. Kwiatowej, tel: 607 501 054 123 [2.09.]
940 108 [23.09.]
Domek parterowy o pow. 60m2, dwa poLokal na sklep w m.Grabów n.Pr. Rynek koje, kuchnia, łazienka, altana + kotłowWł.Jagiełły 17, tel: 62 730 58 81 [23.09.] nia 12m2, ogrzewanie piec CO miałowy,
wszystkie media, działka 600m2 ogrodzoMieszkanie 80m2, tel: 785 230 400 na, spokojna okolica, blisko lasu, tel: 692
[23.09.]
738 465 [2.09.]

tel. 790 202 232

bardzo dobry, cena do uzgodnienia, tel: arów, przy lesie, tel: 604 844 664 [16.09.]
889 099 323 [2.09.]
Dom z 2004r., na działce rolnej 1,1 ha, w/g
NIERUCHOMOŚCI
nowego prawa tylko dla rolnika z gminy
Grabów, tel: 576 268 168 [16.09.]
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SPRZEDAM

Ziemniaki jadalne, wineta, świeża odmiana, tel: 667 522 365 [23.09.]
Siano w kostkach, tel: 793 775 501
[23.09.]
Maszynę dwurzedową do ziemniaków, tel:
660 815 722 [23.09.]
Bronę wirnikową, siewnik accord, tel: 697
754 147 [23.09.]
Agregat uprawowo-siewny, 3m, tel: 697
754 147 [23.09.]
John Deere 6506 z turem ,105 km, sześć
cylindrów, 1998r, tel: 697 754 147 [23.09.]
Jałówka cielna, 6 miesięcy, biało czarna,
mleczna, tel: 783 271 003 [16.09.]
Ziarno kukurydzy, okolice Doruchowa, tel:
669 341 725 [16.09.]
Jęczmień, pszenica, pszenżyto, tel: 603
750 304 [16.09]

Rozrzutnik obornika, jednoosiowy, Krone, Jałówka do zacielenia, tel: 669 390 552
cena: 3 500 zł, tel: 666 015 309 [23.09.]
[16.09.]
Ziemniaki jadalne, odmiany wineta, do- Kopaczka dwurzędową, stan bardzo dobry,
wóz gratis, tel: 609 005 303 [23.09.]
tel: 790 552 213 [16.09.]

Wesela
Zajazd Ostrzeszów
(Za stacją Statoil wyjazd na Kępno)

Hotel

PROFESJONALNIE ZA
ATRAKCYJNĄ CENĘ

TEL. 607 426 000
www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3
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GABINET
STOMATOLOGICZNY
- protezy zębowe
- leczenie zębów
- usuwanie zębów
- bez kolejki oczekiwania
w ramach kontraktu z NFZ

Ostrzeszów, ul Zamkowa 32
tel. 601 698 319
Siano w kostkach ze stodoły, zbiór 2016 Przegrabiarka 6-gwiazdowa, tel: 882 198
waga średnio 13kg 5zł/szt, słoma w kost- 115 [2.09.]
kach z żyta i pszenżyta 3zł/szt, tel: 695
515 812 [16.09.]
KUPIĘ

Komplet mebli, użytkowane przez rok,
kolor ciemny brąz( komoda z szufl adami,
komoda pod TV I kino domowe, kredens
z szybkami, I szafka z szybą), cena 850zł,
tel: 729 416 298 [23.09.]

Siewnik konny, przystosowany do ciągni- Kupię zboża paszowe, min. 12 ton, tel: 691
ka, stan bardzo dobry, tel: 790 552 213 073 472 [16.09.]
20 szt. krzewów ozdobnych- tuje, cisy, ja[9.09.]
POŻYCZKA W 15 MINUT łowce, cyprysy, wys. Od 1,5 – 2,5m., cena
do uzgodnienia, tel: 609 824 911 [23.09.]
tel. 605 054 057
Rozsiewacz do nawozu Kos, stan bardzo
dobry, tel: 790 552 213 [9.09.]
Ziemniaki prosto z pola, tel: 505 353 516 Cyklop produkcji polskiej, tel: 603 301 294
[2.09.]
[23.09.]
Rozrzutnik obornika Mengele, jednoosiowy, ładowność 5 ton, sprawny technicznie,
RÓŻNE
Meblościankę, 3,60m szer., kolor jabłoń, w
stan bardzo dobry, tel: 605 458 382 [9.09.]
bdb stanie, ( dwie szafy, barek, witryna I
ODDAM
bieliźniarka), cena 900 zł, tel: 662 632 032
Kukurydza na pniu 7,4 ha, Kobyla Góra,
[23.09]
cena: 4 200 zł/ha, tel: 502 546 344 [9.09.] Małego kotka w dobre ręce, tel: 605 082
779 [23.09.]
4 hektary ziemi rolnej w miejscowości
Kotłów, działka prostokątna, z dojazdem Narożnik wypoczynkowy, zielony, pra- Dywan o wym. 2,5 x 3,5m, kolor zielony,
drogą polną, cena 200 000tys., cena: 607 wostronny + dwie pufy I fotel, tel: 608 330 brzegi brązowo - kremowe, cena: 70 zł, tel:
916 835 [9.09.]
136 [23.09.]
662 632 032 [23.09.]

tel. 512 304 501

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

Rozrzutnik obornika, jednoosiowy Krone, Oddam w dobre ręce, nie na łańcuch, duże
stan bardzo dobry, tel: 507 801 420 [9.09] psy, rasy Cane Corso, oraz owczarki środkowoazjatyckie, tel: 576 268 168 [9.09.]
Sadzarka do ziemniaków, mało używana,
stan bardo dobry, cena: 800 zł, tel: 668 Shich-tzu w dobre ręce, tel: 603 596 484
413 364 [2.09.]
[9.09]

Tapczan narożnikowy, prawostronny, odbiór własnym transportem, Ostrzeszów,
cena: 350 zł do negocjacji, proszę dzwonić
w godz. 16.00 - 20.00, tel: 783 467 969
[23.09.]

639 [23.09.]

Rury kanalizacyjne PCV, śr. 160, pomarańczowe, cena: 10 zł/mb, tel: 501 615 228
Budę dla dużego lub średniego psa, piłę, [16.09.]
frezarkę, strugarkę, piecyk typu „koza”
żeliwny duży zasypowy, pompa willo fi 50, Stół warsztatowy, rama metalowa + drewtel: 576 268 168 [23.09.]
niany blat, wym: 3m (dł.), 150 cm (szer.),
90cm (wys.), cena: 170 zł, tel: 691 863 068
Drewno rozpałkowe b. suche, dowóz gra- [16.09.]
tis, tel: 664 068 665 [23.09.]
Kojec dziecięcy, prawie nieużywany, tanio,
Piec CO, z płytą wodną i regulowanymi tel: 507 712 032 [16.09.]
rusztami. Piec pochodzi z demontażu i
ma około 5 lat. Wykonany jest z grubej i Karuzelę dla dziecka fi rmy Canpol Babies,
mocnej blachy i w użytkowaniu nie był tel: 516 464 491 [16.09.]
przeciążony także posłuży jeszcze parę
lat. Piecyk posiada 4 wyjścia dlatego moż- Książki Ponad słowami I klasa, część I, Alna podłączyć bojler osobno ( np grawita- les klar 1 zakres podstawowy, tel: 726 523
cyjnie do ogrzewania wyłącznie wody) lub 257 [9.09.]
jako jeden układ. cena 700 zł.Zainteresowanych proszę o kontakt (zdjęcia na olx). Urządzenie do rehabilitacji 4 w 1: twister,
Pozdrawiam
wiosła, bieżnia, rower oraz pompa do CO
fi50 kołnierzowa, tel: 576 268 168 [9.09.]
Piec(kocioł) i dwa baseny(1500 l) na olej
opałowy, nowe, tel: 601 949 051 [23.09.] Półko-ukośnicę, heblarko-strugarkę, piłę
z wózkiem chowaną, pochylaną, frezarkę
Narożnik Paris fi rmy Gawin z 2011r. + proma oraz budę dla psa, tel: 576 268 168
2 pufy. Wym.: szer. 3m, I bok 2m, II bok [9.09]
2,2m. Stan: obicie do renowacji. Możliwość
transportu. Cena 500 zł do negocjacji, tel: Zestaw maszyn stolarskich dla zaawanso695 910 482 [23.09.]
wanego amatora , tel: 576 268 168 [9.09.]

Komplet wypoczynkowy, kanapa+2fotele
w kolorze beżowym, stan b.dobry, cena Narożnik, tel: 515 468 023 [23.09]
250zł, tel: 500 155 679 [23.09.]
Drewno suche, workowane, rozpalkowe,
Telefon overmax vertis 02 plus, z ładowar- tel: 515 468 023 [23.09.]
ką, sprawny, z drobnymi uszkodzeniami
(uszkodzona szybka, dotyk sprawny), cena Lodówko - zamrażarka, pralka, gazówka
SPRZEDAM
30 zl, tel: 603 232 181 [23.09]
oraz okap, cena za wszytsko: 1 000 zł, tel:
Kukurydza - ziarno, okolice Doruchowa,
691 232 835 [16.09.]
tel: 669 341 425 [2.09.]
Odtwarzacz VHS oraz DVD, cena: 2x50zł, Rower młodzieżowy góral, koła 24’’, cena:
KREDYT Z NISKĄ RATĄ
tel: 661 754 002 [23.09.]
110 zł, tel: 693 258 502 [23.09.]
tel. 605 054 057
Dojarka jednokonwiowa, produkcji rosyjskiej, nieużywana, cena do uzgodnienia, Nową poduszkę z kołderką do wózka/ko- Rower męski, koła 26’’, zielony, cena: 120 Biurko w kolorze drewna, przystosowane
tel: 793 746 743 [2.09.]
łyski (15zł oraz pościel 100x135cm (25zł), zł, prosze dzownić po godz. 16.00, tel: 730 do komputera, cena: 60 zł, tel: 62 730 42
tel: 603 483 353 [23.09.]
078 361 [23.09.]
99 [16.09.]
Króliki, tel: 604 664 235 [2.09.]
Drzwi wewnętrze, niemieckie, tel: 666 152 Rower męski Kettler, koła 28’’, srebrny, Pracowalnica, mało używana, wałek dł.
Sieczkarnia polska, 4 kosy, napędzana sil- 925 [23.09]
aluminiowy, cena: 220 zł, prosze dzownić 70cm, tel: 691 083 317 [16.09.]
nikiem do kukurydzy I somy, tel: 882 198
po godz. 16.00, tel: 725 879 096 [23.09.]
115 [2.09.]
Okno metalowe oszklone, wym. 137 x 129
Plastikowe okno dachowe Fakro, nowe, 10
cm, środkowe okno uchylne, tel: 666 152 Maszyna do szycia Adler De Luxe, cena: lat gwarancji, w oryginalnym opakowaniu,
Śrutownik Bąk z silnikiem 4,5 KW lub 925 [23.09]
160 zł, tel: 601 937 880 [23.09.]
tel: 601 784 433 [16.09.]
osobno, tel: 882 198 115 [2.09.]
Rower górski , kołą 26”, tel: 666 152 925 Rower męski, koła 28’’, zielony, przerzutki Stemple budowlane, około 200 szt., wyKoza mleczna, tel: 505 353 516 [2.09.]
[23.09]
w tylnej piaście, cena: 50 zł, tel: 661 971 miar 2.75, tel: 782 034 765 [16.09.]
Kopaczka dwurzędowa do ziemniaków, W dobre ręce dorosłe owczarki kaukaskie,
stan bardzo dobry, cena: 1 200 zł do nego- tel: 512 349 918 [9.09.]
cjacji, tel: 668 413 364 [2.09.]
W dobre ręce szczeniaki: matka owczarek,
Agregat uprawowy Lemken 2.3m, cena: 1 a ojciec labrador, tel: 579 102 386 [2.09.]
950 zł, tel: 609 308 885 [2.09.]
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Rower damkę - alum, tel: 720 054 521
[9.09.]
Stół warsztatowy, rama metalowa + drugi
blat, wym: 3mx150x90, cena: 180 zł, tel:
695 751 201 [9.09.]
Blat drewniany: wym. 182x93, gr. 7,5cm,
cena: 140 zł, tel: 691 863 068 [9.09]
Sprężarka, tel: 668 525 505 [9.09]
Tokarka, dł. tłoczenia około 150cm, tel:
668 525 505 [9.09]
Betoniarka, tel: 668 525 505 [9.09]
Drewno dąb, ponad 1m3, 6 lat sezonowane, tel: 668 525 505 [9.09.]
Meble do sypialni, komodę z czterema szufl adami oraz szafę 3-drzwiową z lustrami,
cena do negocjacji, tel: 667 444 042 [9.09.]
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Dachówka ceramiczna z demontażu, 90 Meble, cena do uzgodnienia, tel: 783 514 Zatrudnię operatora CNC, pensja od 2 500 Firma Brikmax przyjmie pracowników,
m2, tel: 518 427 285 [9.09.]
806; 889 099 323 [2.09.]
zł netto/ za 8h, tel: 608 631 157 [16.09.]
dobre warunki pracy i płacy, Olszyna 28N,
tel: 601 071 714 [2.09.]
Śliwka węgierka, cena: 1,70 zł/kg, tel: 667 Grzejnik panelowy, wys. 90 cm, szer. 40 Placówka kredytowa zatrudni doradcę
Przyjmę pracownika do Zakładu
147 563 [2.09.]
cm, tel: 607 483 023 [2.09.]
klienta, tel: 517 769 829 [16.09.]

Zatrudnię kierowcę
z prawem jazdy C+E
w transporcie
międzynarodowym.
Każdy weekend w domu.
kontakt , tel 603649112

Promedica24 zatrudni
opiekunki lub opiekunów
osób starszych
do Niemczech i Anglii.
Organizujemy ekspresowe
kursy języka niemieckiego
bez kaucji! Po kursie
gwarantowana praca.
Tel.: 519690505

Szlifierka długotaśmowa Johannsen T8E,
wym. stołu 2500 x 950 mm, skok stołu
480mm, regulacja wysokości stołu za pomocą ręcznego pokrętła, silnik 380 V, 50
Hz o mocy 4 kW, lewe i prawe obroty ta- Garderobianka, cena: 100 zł, tel: 607 483
śmy, 100% sprawna technicznie, prosze 023 [2.09.]
dzwonić po godz. 16.00, cena: 5 000 zł, tel:
782 223 711 [2.09.]
Słupki do płotu/siatki, wys.180cm, tel:
666 152 925 [2.09.]
Maszyna elektryczna do szycia Łucznik,
tel: 696 591 984 [2.09.]
Drzwi wewnętrzne w okleinie “złoty dąb”,
tel: 666 152 925 [2.09.]
Firma

remontowo-budowlana
Parapet wewnętrzny 135cm długi, tel: 666
zatrudni do pracy w Holandii 152 925 [2.09.]
doświadczonych
Zbiornik poj. 500l., tel: 668 525 505
pracowników: murarza,
[2.09.]
hydraulika, elektryka, cieślę
PRACA
budowlanego, stolarza.
DAM PRACĘ
Tel. 506 529 946
Książki do kl. I technikum: historia, j. polski cz. I i II, chemia, geografi a, tel: 726 523
257 [2.09.]

ELMAS KEBAB
OSTRZESZÓW
SZUKA PRACOWNIKA

Kamieniarskiego w Grabowie

Firma DROPAK z siedzibą w Marcinkach praca przy montażu nagrobków,
przyjmie do pracy przy produkcji opatel. 510 116 591
kowań kartonowych, tel: 62 731 60 80
[16.09.]
Przyjmę uczennicę do sklepu na praktykę
zawodową, Rynek 6, Ostrzeszów, tel: 667
Apteka OPTIMA Kraszewice, zatrudni ma- 312 263 [2.09.]
gistra farmacji, zwracamy koszty dojazdu,
praca dwuzmianowa, CV: kontakt@apti- Przyjmę do pracy przy posadzkach maszymo.pl, tel: 603 943 699 [16.09.]
nowych, tel: 697 194 768 [2.09.]
Apteka OPTIMA Mikstat, zatrudni magistra farmacji, zwracamy koszty dojazdu.,
praca dwuzmianowa, CV: kontakt@aptimo.pl, tel: 603 943 699 [16.09.]

Układanie płytek,
malowanie, podwieszanie
su tów z płyt K.G.
Długoletnie doswiadczenie.
tel. 609 636 279
Zatrudnię kierowcę prawo jazdy C+E,
transport krajowy, proszę o sms – oddzwonię, tel: 602 596 215 [9.09.]
Od zaraz zatrudnię opiekunki/opiekunów
osób starszych z doświadczeniem w opiece, wymagania: komunikatywna znajomość języka niemieckiego, minimum rok
doświadczenia w opiece nad osobami starszymi, mile widziane prawo jazdy kat. B,
tel: 509 987 191 [9.09]

Rowerek dziecięcy od 3 do 6 lat, tel: 505 MILE WIDZIANE PRAWO JAZDY
353 516 [2.09.]

Zatrudnimy kucharza, kucharkę, praca na
pełen etat, tel: 604 261 462 [9.09.]

Trampolina, 2,5 m średnicy, tel: 505 353 Przyjmę do pracy stolarza meblowego lub
516 [2.09.]
pomocnika, Ostrzeszów, tel: 608 600 721
[23.09.]
Mleko kozie i ser, tel: 505 353 516 [2.09.]
Przyjmę do pracy do obsługi piły paneloTelewizor Sony 32’’, stan bardzo dobry, wej, tel; 608 600 721 [23.09.]
cena do uzgodnienia, tel: 889 099 332
[2.09.]
Zatrudnię kierowcę kat. C+E w transporcie
międzynarodowym. Wymagana karta kieButla z gazem na wymianę, cena: 33 zł, tel: rowcy. Atrakcyjne wynagrodzenie. Każdy
798 201 569 [2.09.]
weekend wolny, tel: 609 913 131 [23.09.]

Poszukujemy kierowcy kat. C+E, Polska-Anglia, Anglia-Polska , tel: 691 262 475
[2.09.]

TEL. 786 859 618

Zielarnia OPTIMA Mikstat, zatrudni
technika farmacji (może być stażysta),
zwracamy koszty dojazdu, umowa o pracę,
CV: kontakt@aptimo.pl, tel: 603 943 699
[2.09.]

SPAWANIE STALI CZARNEJ,
NIERDZEWNEJ I ALUMINIUM
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NAWIĄŻĘ WSPÓŁPRACĘ
Z POŚREDNIKAMI
KREDYTOWYMI
TEL. 724 23 59 89
Wykonam pracę chałupniczą, szycie, tel:
729 618 189 [09.09]
Szukam pracy na popołudnia i weekendy,
sprzątanie, mycie okien, praca w ogrodzie,
tel: 609 889 863 [09.09.]

MATRYMONIALNE
„SERENADA 35+’’
Wdowa, 60 lat z gm. Kobyla Góra pozna
pana do 65 lat, najlepiej wdowca, bez nałogów. Tylko poważne oferty. Tel: 691 203
170

Np. części maszyn, motocykli, miski Mężczyzna pozna panią w wieku od 38 do
olejowe, alufelgi, chłodnice, itp.
Tel: 667 419 551

SZUKAM PRACY

45 lat, chętnie z dzieckiem, która pragnie
szczęśliwego związku. Tylko poważne
oferty. Tel: 696 130 942

Wolny mężczyzna, 50 lat, pozna miłą i odpowiedzialną panią, kontakt do uzyskania
Poszukuję pracy chałupniczej, np. szycie, w redakcji.
tel: 533 083 552 [16.09.]
Kawaler 36 lat, bez nałogów, pozna uczciSzukam pracy za granicą w zawodzie ma- wą panią zdecydowaną na stały związek w
larz, posiadam doświadczenie w zawodzie wieku 28-37 lat, tylko poważne oferty, tel:
i innej prcay za granicą, tel: 515 488 291 721 866 493
[16.09.]
Mam 44 lata, kawaler bez nałogów, uczciPRYWATNY DETEKTYW wy, szczery, uczuciowy, konsultant kosmetyczny, pozna uczciwą, ciepłą, wierną
skutecznie i dyskretnie
i niepalącą panią w wieku 32-51 lat, która
tel. 725 30 30 35
pragnie założyć stałą, szczęśliwą rodzinę.
Kierowca C+E, międzynarodówki, szuka Czekam na kontakt: marek1970@o2.pl
pracy, ważne prawo jazdy, karta kierowcy,
mile widziane weekendy w domu, tel: 600 Jesteś dojrzałą, poważną osobą, która
364 885 [09.09.]
skończyła 35 lat i doskwiera Ci samotność? Osoby samotne to bardzo liczna
Młoda energiczna dziewczyna szuka pracy grupa w naszym społeczeństwie. Nie musi
dorywczej na popołudnia I weekendy, tel: tak być. Ta rubryka jest Twoją szansą na
723 037 676 [09.09]
odnalezienie „drugiej połowy”. Pamiętaj,
że zamieszczamy tylko poważne anonsy.
Kobieta z umiarkowanym stopniem nie- Jak zamieścić ogłoszenie? Przyjdź do repełnosprawności poszukuje pracy, tel: 538 dakcji razem z dowodem osobistym.
374 428 [09.09]

Zatrudnimy mechaników pojazdów ciężarowych, tel: 609 692 959 [2.09.]
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BOBASKI Z NASZYCH STRON

Olivier, synek państwa Angeliki
i Piotra Pieców z Kaliszkowic Ołobockich, ur. 21.09.2016 r., waga 3660 g

Aleksander, synek państwa Elżbiety
i Krzysztofa Niemców z Mąkoszyc,
ur. 22.09.2016 r., waga 2700 g

Nikola, córeczka państwa Moniki
Wieczorek i Tomasza Szymańskiego
z Mąkoszyc, ur. 22.09.2016 r., waga 3300 g

synek państwa Magdaleny i Piotra
Kramarczyków z Ostrzeszowa,
ur. 23.09.2016 r., waga 2700 g

Spotkanie
uczniów
ze szkoły
w Biskupicach
Zabarycznych
z policjantem
20 września uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w spotkaniu
z dzielnicowym, starszym sierżantem Patrykiem Bińczykiem.
Podczas spotkania z policjantem
dzieci dowiedziały się, jakie niebezpieczeństwa grożą im w drodze do i ze
szkoły oraz jakie mogą ponieść konsekwencje z własnych, niedozwolonych zachowań. Dzielnicowy zwrócił
dzieciom uwagę na potrzebę troski o
własne bezpieczeństwo w ruchu pieszym, rowerowym, samochodowym i
w kontaktach z nieznajomymi. Omówił zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach oraz przypomniał znaki drogowe dotyczące pieszych.
Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci zapamiętają poznane zasady ruchu
drogowego.
J. G.

Paczki dla dzieci
Alan, synek państwa Izabeli Fonfara
i Roberta Pastusiaka z Mikorzyna,
ur. 23.09.2016 r., waga 2700 g

Natalia, córeczka państwa Justyny
i Krzysztofa Śpigiel z Komorowa,
ur. 24.09.2016 r., waga 3420 g

Zuzia, córeczka państwa Pauliny
i Piotra Leśniaków z Przytocznicy,
ur. 25.09.2016 r., waga 3720 g

5 paczek z przyborami szkolnymi, każda wartości 100 zł,
trafiły do najbardziej
potrzebujących dzieci, uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w
Ostrzeszowie. Przekazanie prezentów
miało miejsce w środę,
21 września, w gabinecie dyrektor placówki
Elżbiety Strzeleckiej.
Fundatorem paczek
jest firma WM Finanse
– mieszcząca się przy
ul. Powstańców Wlkp.
w Ostrzeszowie (nieopodal księgarni).

Igrzyska przedszkolaka w Doruchowie

W dniu 20 września br. w sali gimnastycznej w Doruchowie odbyły się Igrzyska Przedszkola. Cztery grupy przedszkolne z Publicznego Przedszkola w Doruchowie świetnie się
bawiły podczas gier i zabaw.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zo-

stali nagrodzeni pamiątkowymi medalami,
zaś pozostali otrzymali medal uczestnictwa.
Wszystkie dzieci otrzymały również słodycze.
Organizatorem imprezy byli dyrektor Szkoły
Podstawowej w Doruchowie Walenty Okoń i
radny powiatu Stefan Hebisz.

20 września uczniowie szkoły z Biskupic Zabarycznych włączyli się w tegoroczną
akcję ,,Sprzątania Świata’’.
J. G.
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HOROSKOP TYGODNIOWY
BARAN

(21 marca – 20 kwietnia)
Bądź ostrożny, bo błąd lub kłamstwo mogą obrócić się przeciwko tobie.
Karta radzi, abyś nie słuchał fałszywych doradców i trzymał się z daleka
od osób, które gardzą sprawiedliwością i prawem. Sprawy urzędowe mogą
w tym tygodniu komplikować się. W
miłości możliwe są przejściowe nieporozumienia. Jeśli trwasz w związku,
który nie spełnia twoich oczekiwań,
to możesz podjąć trudną decyzję o rozstaniu. Samotnym osobom karta pozwoli wreszcie zapomnieć o dawnych
porażkach.

WAGA

BYK

(21 kwietnia – 20 maja)
Ktoś wymagający i oschły znajdzie sobie w tym tygodniu inne zajęcie, niż pilnowanie cię i wytykanie
ci wad. Szef wyjedzie na szkolenie,
a złośliwy nauczyciel może być nieobecny. Bądź ostrożny, bo błąd lub
kłamstwo mogą obrócić się przeciwko tobie. Karta radzi, abyś nie słuchał fałszywych doradców i trzymał
się z daleka od osób, które gardzą
sprawiedliwością i prawem. Osobom, które zmuszają cię do działania lub pośpiechu, odpowiadaj
uprzejmie, ale zdecydowanie.

SKORPION

BLIŹNIĘTA

(21 maja – 21 czerwca)
W tym tygodniu zrób sobie wolne, odpocznij i nie bierz na siebie
dodatkowych obowiązków, a co
gorsza, cudzych kłopotów. Jeśli
masz jeszcze trochę dni wolnych do
wykorzystania, weź urlop i wyjedź
daleko od marudzącego szefa i narzekającej rodziny. Nabierz dystansu do codziennych spraw i nie daj
się ponieść emocjom. Jeśli ktoś lub
coś ci nie pasuje, poczekaj do następnego tygodnia, a sytuacja wyjaśni się na twoją korzyść i przede
wszystkim uspokoi.

STRZELEC

(23 września
– 23 października)

(24 października
– 21 listopada)

(22 listopada – 21 grudnia)

Masz szansę zrobić najlepszą impre-

Sprawy zawodowe pochłoną cię bez

sku, że musisz jeszcze raz przemyśleć

zę w tym roku. Zaproś gości, wymyśl

reszty, a rodzina i przyjaciele będą mu-

minione wydarzenia i zakończone już

zabawy i atrakcje, przygotuj parkiet

sieli prosić cię o odrobinę zainteresowa-

sprawy. Otrzymasz wiadomości od

i baw się do rana. Odpręż się i używaj

nia. Pewna osoba może zepchnąć na cie-

osób, których dawno nie widziałeś.

życia. To dobry tydzień, aby odwiedzić

bie swoje obowiązki lub będziesz musiał

Popatrzysz w przeszłość i poszukasz

kosmetyczkę i poddać się zabiegom

naprawiać cudze błędy. Czyjeś przykre

rozwiązania starych zagadek i niepo-

pielęgnującym i upiększającym. Zwróć

słowa zabolą cię bardziej, niż przypusz-

rozumień. Zapragniesz samotności i

się ku trwałym wartościom i tradycji.

czasz. Nie martw się tym i dalej rób to,

spokoju, a bieżące sprawy nie wydadzą

Porozmawiaj ze starszymi osobami i

co w głębi serca uważasz za słuszne. W

ci się zbytnio interesujące. W miłości

życzliwie przyjmij ich rady. W pracy

miłości ktoś postąpi wbrew twoim ży-

karta zwiastuje chwilowy brak kon-

przestrzegaj terminów i poleceń szefa,

czeniom. Bądź jednak cierpliwy i uprzej-

taktu z ukochaną osobą, który wywo-

a unikniesz zarzutów, że jesteś niedoj-

my, bo inaczej zbyt wiele emocji zakłóci

łany jest przemęczeniem i nadmiarem

rzały i mało zaangażowany.

twoją wewnętrzną równowagę.

codziennych obowiązków.

W tym tygodniu dojdziesz do wnio-

RAK

(22 czerwca – 22 lipca)
Wpadniesz na doskonały pomysł
lub bezstronnie ocenisz swoją sytuację. Podejmiesz słuszną decyzję, a
w przypadku konfl iktu opowiesz
się po zwycięskiej stronie. Będziesz
szybki, sprawiedliwy i bardzo spostrzegawczy. W sprawach zawodowych pojawi się propozycja lub
okazja, na jaką czekałeś. Szansa
ta dotyczyć będzie zupełnie nowego pola działania. W miłości bądź
ostrożny, bo możesz bez wahania
zerwać z kimś, kto nie spełnia twoich marzeń.

KOZIOROŻEC

(22 grudnia – 20 stycznia)
Twoje sukcesy wzbudzą obawy
u ludzi, którzy ci zazdroszczą. Nie
pozwól im działać i odważnie broń
swoich spraw. Czeka cię sprzeczka,
która pokaże, kto jest wrogiem, a
kto prawdziwym przyjacielem. Pomoże ci wpływowa i życzliwa kobieta: doradzi, pocieszy, a nawet pożyczy trochę gotówki. W sprawach
rodzinnych uda się wyjaśnić pewną
sprawę, a nawet kupić coś, na czym
wszystkim od pewnego czasu zależało. Karta wróży też udaną zabawę
i dobre relacje z dziećmi.

LEW

(23 lipca – 23 sierpnia)
Pojawi się okazja zdobycia dodatkowych pieniędzy, albo zdobędziesz
cenną dla ciebie nagrodę. Karta
sprzyja tym osobom, które ubiegają się o kredyt lub pożyczkę. Także
podczas wyjaśniania różnych spraw
fi nansowych spotkasz się z uprzejmością urzędników, jednak zbyt
dużo spraw i zdarzeń może przesłonić ci cel, jaki sobie wyznaczyłeś.
Sprawy związane z miłością, zabawą
i wesołym towarzystwem zaprzątną
twoją uwagę. Nie pozwól, aby wpłynęło to źle na twoje obowiązki.

WODNIK

(21 stycznia – 19 lutego)
W tym tygodniu szczęście ci
sprzyja. Spotkasz się z życzliwością
i serdecznością w swoim otoczeniu. Twoje decyzje i wybory będą
słuszne, jednak pod warunkiem,
że będziesz szczery i zaufasz swojej intuicji. Nowe propozycje będą
warte starannego przemyślenia. W
sprawach fi nansowych zapowiada
się postęp, możesz nawet zdobyć dodatkowe pieniądze. W miłości karta
wróży szczęśliwe chwile. Samotni
mają szansę spotkać kogoś, kto okaże się wart zainteresowania.

PANNA

(24 sierpnia – 22 września)
W tym tygodniu unikaj prowizorek. Dobrze zaplanuj swoje przedsięwzięcia, a do ważnych spraw
przygotuj się z wyprzedzeniem. To,
co robisz na ostatnią chwilę, może
niestety być obarczone błędem. Karta przestrzega cię przed brawurą,
przecenianiem swoich sił i zwyczajnym chwaleniem się. Jeśli pracujesz
w zawodzie związanym ze sztuką,
to możesz liczyć na uznanie i większy zysk. W miłości karta zapowiada udany tydzień, a dla samotnych
spotkanie z interesującą osobą.

RYBY

(20 lutego – 20 marca)
W tym tygodniu wydarzenia nabiorą tempa. Przypomnisz sobie o swoich
marzeniach i znajdziesz dobrych pomocników. Nie będziesz zwlekać z tym,
co ważne. Potraktuj wydarzenia tego
tygodnia jak ważny egzamin, który
chcesz zdać. Nie reaguj nerwowo i zasięgaj porady ludzi, którzy są dla ciebie
autorytetem. Pamiętaj też o odpoczynku. Trochę rozrywki i beztroskiej zabawy dobrze ci w tym tygodniu zrobi. W
miłości poczujesz się kochany, ale też
potrzebny. Okaż swoje uczucia, a spotkasz się ze wzajemnością.

Jeżeli chcesz wygrać
TALON NA PALIWO
O WARTOŚCI 50 ZŁ

rozwiąż krzyżówkę, uzupełnij kupon
i przynieś do redakcji
lub wyślij rozwiązanie SMS-em,
w treści wpisując:
paliwo.rozwiązanie
na nr 7148 (1 zł + VAT)
przykładowy SMS: paliwo.wiosna
(wiosna to przykładowe rozwiązanie
krzyżówki)
Co tydzień wśród wszystkich,
którzy przyniosą kupony lub wyślą SMS,
wyłonimy zwycięzcę,
który otrzyma talon na dowolne paliwo
o wartości 50 zł do
wykorzystania na stacji paliw HUZAR.
Fundatorem nagrody jest:

Ostrzeszów Pustkowie 32
tel. 608 372 041
ADRES REDAKCJI: Ostrzeszów ul. Kaliska 1-3 tel. 533 600 655
CZYNNE: Pn. - Pt. 9.00-17.00
DRUK: Polskapresse SP z.o.o., Drukarnia Wrocław ul. Kolejowa 7, 55-075 Bielany Wrocławskie
REDAKTOR NACZELNA: Beata Daszczyk-Marczewska
REDAKCJA W SKŁADZIE: Ewa Pilarczyk (redaktor prowadząca), Magdalena Lipińska (dziennikarka),
Katarzyna Kostecka (dziennikarka), Anna Gołdyn (redaktor sportowy),
Łukasz Kapała (redaktor graficzny), Monika Łamacz (stażystka)
BIURO REKLAM: reklama@naszestrony.info.pl
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Rozwiązanie krzyżówki z numeru 37:
ASTRONOMICZNA JESIEŃ

Talon na paliwo wygrała
Kinga Pastucha z Ostrzeszowa
Rozwiązanie krzyżówki nr 38
hasło ...................................................................................................
..............................................................................................................
imię i nazwisko ................................................................................
adres ...................................................................................................
tel. .............................................................................................

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

22

27 września 2016 r.

WIADOMOŚCI SPORTOWE Z NASZYCH STRON
KALISKA KLASA OKRĘGOWA: Dwa mecze Zefki. Wkrótce wielkie derby w Pucharze
III Runda PP: Zefka Kobyla Góra – Odolanovia Odolanów 4:2
VII Kolejka ligowa: Zefka Kobyla Góra – KS Opatówek 2:2
Ostatni tydzień był bardzo
pracowity dla zespołu z Kobylej
Góry. W środę, w meczu pucharowym rozgrywanym u siebie z
drużyną z ligi - Odolanovią Odolanów, wygrali 4:2. Zefka wynik
spotkania otworzyła już w pierwszej minucie.
Po dwie bramki w ciągu dziewięćdziesięciu minut zdobyli: Michał
Okoń (1,12 min) i Zbigniew Sieraczek (17, 54 min). Zwycięstwem
nad tą drużyną kobylogórzanie
zapewnili sobie awans do czwartej
rundy, w której już zaczną się schody, bo mierzyć będą się z czwartoligową drużyną z powiatu - Victorią Ostrzeszów. Nie trzeba chyba
przypominać, że spotkania tych
dwóch drużyn zawsze należały do
bardzo emocjonujących i zaciętych

do ostatniego gwizdka sędziego.
W niedzielę natomiast rozegrana została VII kolejka kaliskiej klasy okręgowej. Również w meczu u
siebie biało - niebiescy tym razem
podejmowali KS Opatówek. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobyła drużyna gospodarzy. W czwartej
minucie Michał Okoń uderzając

po krótkim rogu, umieścił piłkę w
siatce. Parę chwil później zawodnik
ten zmuszony był opuścić boisko,
w wyniku nabytej kontuzji. Pojedynek dwóch drużyn sąsiadujących ze
sobą w tabeli miał raczej spokojny
przebieg. Na dziesięć minut przed
końcem pierwszej połowy Konrad
Helt wyrównał na 1:1 a jeszcze w tej

części spotkania, Szymon Jędrzejewski uderzając głową, wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.
Po zmianie stron, wynik przez
bardzo długi czas nie uległ zmianie. Wydawało się, że trzy punkty
pozostaną na boisku gospodarza,
ale w doliczonym czasie gry, zespół
z Opatówka postanowił zrobić niespodziankę swojej grupce kibiców
zgromadzonych na trybunach i wyrównali na 2:2. Niestety Zefka niepotrzebnie straciła punkty o które
za tydzień będzie bardzo trudno,
ponieważ czeka ją mecz z niepokonanym dotąd liderem.
Wyjściowy skład: Komar, Kaźmierczak, Jędrzejewski Sz., Jędrzejewski M., Góra, Zgarda, Kala,
Zmyślony, Oszczęda, Okoń, Stanisławski.
Anna Gołdyn

IV LIGA: Co za mecz, co za emocje. Września wyjeżdża z Ostrzeszowa bez punktów!
VIII kolejka: Victoria Ostrzeszów – Victoria Września 4:2
Pasiak, Stawiński, Skrobacz i Cerbiński strzelcami bramek na wagę trzech punktów!
Tego raczej nikt się nie spodziewał. Wygrana z jedną z drużyn kandydujących do awansu
pozwoliła nam całkowicie zapomnieć o ostatniej porażce w
Słupcy.
W spotkaniu VIII kolejki zobaczyliśmy aż sześć bramek. Mecz
miał bardzo ciekawy i emocjonujący przebieg, bo już w dwunastej
minucie przeważaliśmy dwoma
bramkami nad naszą imienniczką.
Najpierw w dziesiątej w kierunku
okienka gości uderzał Stawiński,
ale bramkarz wybronił ten strzał.
Wtedy do piłki dostał się Patryk
Pasiak i ulokował futbolówkę w
siatce. Maciej jednak nie powiedział
ostatniego słowa i dokładnie sto
dwadzieścia sekund po pierwszym
celnym trafieniu Victorii, w sytuacji

sam na sam, uderzając po długim
rogu zmienił wynik na 2:0. Victoria
nie mogła wymarzyć sobie lepszego scenariusza w pojedynku z tak
prestiżową drużyną. Jak na emocjonującą rywalizację przystało, dokładnie w 14 minucie w zamieszaniu podbramkowym wrześnianie
zdobywają pierwszą bramkę, a w

43 jeszcze jedną. Pierwsza połowa
ostatecznie należała do ostrzeszowian. W ostatniej akcji Skrobacz
przepchnął się przez obrońców i
oddał celny strzał. Do przerwy pro-

wadzimy 3:2.
Druga część była już znacznie
spokojniejsza i zobaczyliśmy tylko
jedną bramkę zdobytą przez ekipę
gospodarzy. Miała ona miejsce w 66
minucie. Na swoje konto wpisał ją
Daniel Cerbiński, strzelając z bardzo bliska. Była to jak najbardziej
zasłużona wygrana. Sam fakt tak
dużej ilości zdobytych bramek na
pewno świadczy o tym, że mecz był
rozgrywany na bardzo wysokim poziomie. Brawo Victa!
Skład: Grondowy, Cerbiński (90’
Pinkiewicz), Gandecki, Paroń, Domagalski, Skorzybót, Barański (84’
Gawron), Dubiel, Pasiak (79’ Sieraczek), Skrobacz R. (54’ Maciaczyk),
Stawiński.
Anna Gołdyn

Drużyny młodzieżowe
w Ostrzeszowie

Wyniki meczów z weekendu (24/25.09)

21.09 (ŚRODA)
Puchar Polski: Zefka Kobyla Góra – Odolanovia Odolanów 4:2
24.09 Victoria Ostrzeszów - Victoria Września 4:2
25.09 Zefka Kobyla Góra - KS Opatówek 2:2
Victoria Laski - LZS Czajków 1:0
Wielkopolanin Siemanice - Pelikan Grabów 3:1
LKS Czarnylas - LZS Doruchów 1:0
KUKS Zębców Ostrów Wielkopolski - Ajax Rojów 5:1
Masovia Kraszewice - Ogniwo Łąkociny 1:5
LZS Siedlików - Lilia Mikstat 1:1
GKS Rychtal-Skoroszów - KS Rogaszyce 0:1

Następne mecze:

01.10 godz. 11.00 Polonia Kępno - Victoria Ostrzeszów
02.10 godz. 11.00 Stal Pleszew - Zefka Kobyla Góra
godz. 16.00 Pelikan Grabów - LZS Chynowa
LZS Czajków - LKS Czarnylas
Ostrovia 1909 II Ostrów Wlkp. - Lilia Mikstat
Masovia Kraszewice - KUKS Zębców Ostrów Wlkp.
godz. 14.00 KS Rogaszyce - KS Hanulin
godz. 11.00 Huragan Szczury - LZS Siedlików
Ajax Rojów - Łużyczanka Kuźnica Grabowska

na zdjęciu młodzi piłkarze z grupy ŻAK (trener K. Kuchta)

Już teraz zapraszamy kibiców na mecz IV Rundy Pucharu
Polski do Kobylej Góry, gdzie 5 października
Zefka podejmować będzie Victorię Ostrzeszów.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15 (środa).
www.facebook.com/NaszeStronyOstrzeszowskie I redakcja@naszestrony.info.pl I tel. 533 600 655 I 63-500 Ostrzeszów, ul. Kaliska 1-3

Maraton dla Marysi

B

lisko 4 tys. zł - to kwota,
jaką udało się zebrać podczas 3-godzinnego maratonu dobrej zabawy, który zorganizowano
dla chorującej na mukowiscydozę
Marysi.
Drugi już Maraton Zumby odbył się w niedzielne popołudnie, 25
września. Wydarzenie miało miejsce
w Hali Sportowej w Grabowie nad
Prosną.
Przypomnijmy, Marysia Setecka,
o której pisaliśmy już we wcześniejszym numerze naszego tygodnika,
choruje na mukowiscydozę. Dziewczynka i jej rodzina w marcu tego
roku usłyszeli diagnozę niepozostawiającej złudzeń - płuca są w bardzo
złym stanie. Światełkiem w tunelu
okazała się możliwość przeszczepu.
To ogromne ryzyko, ale też jedyna

szansa, aby Marysia żyła, rozwijała
swoje talenty i robiła to, co jej rówieśnicy – biegała, jeździła na rowerze,
skakała. Marysia w ostatnich dniach
przeszła badania kwalifikacyjne w
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klinice w Wiedniu i czeka na decyzję,
a rodzina, bliscy i znajomi walczą o
zdrowie dziewczynki i pozyskanie
środków na ten niezwykle kosztowny
zabieg. - Zwracamy się do wszystkich
ludzi o wielkich sercach – ludzi Aniołów, którzy pomogą naszej Marysi
spełnić marzenie – żyć - ten apel krąży od kilku miesięcy po Internecie,
a ludzi dobrej woli nie brakuje. Nie
inaczej było i tym razem, kiedy to do
hali w Grabowie w niedzielę przybyło 146 maratończyków zumby, którzy dbając o swoją formę fizyczną
przy okazji pomogli uzbierać kolejną kwotę, która wpłynęła na konto
dziewczynki. Dochód z II Maratonu
Zumby wyniósł dokładnie 3980 zł.
Głównym organizatorem była Anna

Janicka-Kolarzowska, przy - jak sama
zaznacza - ogromnej pomocy Maksa
Janiaka.
Organizatorzy kierują podziękowania dla wszystkich zumbowiczów, którzy tak licznie przybyli na
niedzielny maraton, wolontariuszy,
wielu sponsorów oraz wspaniałej ekipy instruktorów (Marta Grochowska,
Ela Gellert, Kinga Jaworska, Małgorzata Wardęga, Sebastian Michalski),
którzy dali z siebie wszystko, aby jak
najlepiej poprowadzić maraton dobrej zabawy w Grabowie nad Prosną.
A już w niedzielę, przypominamy, w
Strzyżewie odbędzie się Wielki Festyn Charytatywny dla Marysi Seteckiej, podczas którego gwiazdą wieczoru będzie zespół Piękni i Młodzi.
MaG
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Mistrzostwa Wielkopolski
LZS w Lekkoatletyce
20 września br. we Wrześni rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski LZS Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce. W zawodach udział wzięła reprezentacja naszego powiatu, w skład której wchodzili uczniowie z Zespołu Szkół
nr 1 w Ostrzeszowie, ponadto z Kraszewic, Kobylej Góry oraz Doruchowa.
Nasi lekkoatleci walczyli bardzo dzielnie. Aż 9 razy stawali na podium.
I miejsca wywalczyli:
Martyna Lubojańska – 1500 m
Kacper Jastrzębski – 100 m
Kacper Świtoń – skok wzwyż
II miejsca
Karolina Gałka – rzut dyskiem
Sztafeta męska 4x100 m
(Kacper Świtoń, Jakub Bartczak,
Igor Fiłka, Kacper Jastrzębski)
III miejsca
Julia Dobosz – rzut dyskiem
Martyna Wróbel – 100m ppł
Jakub Bartczak – pchnięcie kulą
Jakub Okoń – 400 m
Jakub Okoń - brązowy medalista
Wszyscy medaliści to zawodnicy
w biegu na dystansie 400m
trenujący pod okiem Anny Jędrzejewskiej, Grażyny Dery i Dawida Sobieraja, nauczycieli i trenerów Zespołu
Szkół nr 1 w Ostrzeszowie.
Wyjazd doszedł do celu dzięki panu Edmundowi Tetlakowi, prezesowi
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie.

Martyna Wróbel i Pamela Ramirez-Paszek podczas zmiany pałeczki sztafetowej

„Gwiazdka” ze Szklarki
Przygodzickiej świeci
coraz jaśniej
Kacper Gwiazda, mieszkaniec Szklarki Przygodzickiej, reprezentant LKS Orkan Ostrzeszów, startując po raz pierwszy w życiu w
dziesięcioboju lekkoatletycznym na
zawodach w Łodzi uzyskał bardzo
dobry wynik 5227 punktów. Rezultat ten klasyfikuje go na piątym
miejscu w kraju wśród zawodników
urodzonych w 2000 roku.
A oto najlepsze wyniki Kacpra w
poszczególnych konkurencjach:
100 m
- 11,88 sek.
skok w dal
- 6,16 m
p. kulą 5 kg
- 11,97 m
400 m
- 55,59 sek.
110 p. pł.
- 16,31 sek.
dysk 1 ,5 kg
- 32,29 m
skok o tyczce
- 2,50 m
oszczep 70 g
- 38,99 m
Trenerem Kacpra jest pan Antoni Winny, który za pośrednictwem mediów dziękuje rodzicom - państwu Joannie i Krzysztofowi Gwiazdom za
pomoc w organizacji wyjazdu, „sponsoring”.
Ze sportowym pozdrowieniem
trener Antoni Winny
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