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DOŚĆ ZASKAKUJĄCE ZASADY W „OLIMPIJSKIEJ” 

Basen 
otwarty, czyli 
zamknięty    
W sobotę basen miejski zamknięto z powodu 
ostrzeżeń pogodowych. Aby się tego dowie-
dzieć, trzeba było wejść na fejsbukowy profil 
„Olimpijskiej”. Sęk w tym, że niemal przez cały 
dzień w Ostrowie nie spadła kropla deszczu, 
a temperatura wynosiła 28 stopni. Dzień wcze-
śniej przy podobnych ostrzeżeniach obiekt  pra-
cował normalnie. Jakie więc są zasady zamyka-
nia (otwierania) „Olimpijskiej” i jak decyzje te 
są przekazywane mieszkańcom?

Fot. TVP Sport

Polska sztafeta 4x100 metrów z ostrowianinem w składzie na podium Mistrzostw Europy

czytaj na stronie 15

POLSKA Z OSTROWIANINEM W SKŁADZIE Z BRĄZOWYM MEDALEM W SZTAFECIE 4X100 
METRÓW!                                                             

Ogromny sukces 
Patryka Wykroty     
32 lata czekaliśmy nie tylko na występ ostrowianina na Mistrzostwach Eu-
ropy, ale także na medal. Po nieżyjącym już Sławomirze Majusiaku, który 
zdobył brązowy medal w biegu na 5000 metrów w Splicie w 1990 roku, 
Patryk Wykrota przechodzi do historii ostrowskiej i polskiej lekkoatletyki, 
zdobywając brązowy medal ze sztafetą 4x100 metrów. Polacy pobili re-
kord kraju, finiszując z czasem 38,15 s!  

REGION

ZAINWESTOWAŁ 
I STRACIŁ 
PRAWIE PÓŁ 
MILIONA       
Mieszkaniec powiatu ostrow-
skiego padł ofiarą oszustów. 
Uwierzył im, że można w krótkim 
czasie sporo zarobić na inwesty-
cji w kryptowaluty. Niestety, 
stracił na tym ponad 420 tysięcy 
złotych. 

REGION

ROWERY CORAZ 
CZĘŚCIEJ NA 
CELOWNIKU 
ZŁODZIEI        
W ostatnim czasie na terenie 
Ostrowa i powiatu wzrosła licz-
ba kradzieży rowerów. Od po-
czątku roku na naszym terenie 
doszło już do 30 takich zdarzeń. 
Większość z nich ma wspólny 
mianownik - nieskuteczne za-
bezpieczenie jednośladu. 

czytaj na stronie 7 czytaj na stronie 4

24.08.2022
NR 34 (2186)/2022



R E K L A M A

Pobiegli do 
Częstochowy    
Po raz 24. odbyła się Sztafetowa 
Pielgrzymka Biegowa do Czę-
stochowy. Jej organizatorem 
była Akcja Katolicka parafii św. 
Pawła w  Ostrowie. Odległość 
ponad 160 km pokonało 23 
biegaczy, którym towarzyszyli 
na trasie rowerzyści. Pielgrzy-
mi uczestniczyli we Mszy św. 
w kaplicy Cudownego Obrazu 
i w Apelu Jasnogórskim.
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„Łubu dubu, łubu dubu…” 
  Z CYKLU „PRAWY PROSTY”

Maciej REMISZEWSKI

Liczba emigrantów, czyli go-
ści z Ukrainy, jak ich nazywa 
„pieszczotliwie” prezydent 
Andrzej Duda, którzy z  dnia 
na dzień znaleźli się na utrzy-
maniu polskiego podatnika, 
wynosi już „okrągłe” 5 mln 
obywateli! Zdewastowana 
plandemią służba zdrowia 
z  blisko 200 tys. nadmiaro-
wych zgonów w  latach 2020-
2021 w  tle, a dane za 2022 r. 
już w  drodze. Podżyrowanie 
eurokołchozowi z  Brukseli 
wszystkich bez wyjątku pla-
nów dotyczących tzw. zielo-
nego ładu „Fit for 55” i w kon-
sekwencji zgoda (między 
innymi) na destrukcję polskie-
go górnictwa węgla kamien-
nego i brunatnego, czyli zgoda 
na destrukcję systemu energe-
tycznego całego kraju. Z  tzw. 
Krajowego Planu Odbudowy 
(manna miała spadać z nieba) 
pozostaną do spłacenia odset-
ki od kredytów zaciągniętych 
przez innych członków UE, 
bo wypłaty jakichkolwiek 
środków nie będzie. Rozpasa-
ne: nepotyzm i  korupcja nie 
tylko w  tzw. spółkach Skar-
bu Państwa na poziomie już 

nieporównywalnym z  epoką 
premiera od ciepłej wody 
w  kranie. Portal „Wirtualna 
Polska” właśnie doniósł, że: 
W  spółkach z  udziałem pań-
stwa powstał klub milionerów 
związanych z  PiS. Przeko-
paliśmy się przez raporty 19 
spółek giełdowych z  udziałem 
Skarbu Państwa. 122 „ludzi 
dobrej zmiany” zarobiło w nich 
aż 267 mln zł. 66 osób zostało 
milionerami. Nad żałosnym 
oszustwem tj. reformą wy-
miaru sprawiedliwości, którą 
obiecywał niejaki Zbigniew 
Ziobro, trzeba zasunąć kotarę 
milczenia. Nadal otacza nas 
i będzie otaczać ocean niespra-
wiedliwości! Polski Ład dobija 
przedsiębiorczych i  ekono-
miści widzą już stagflację na 
horyzoncie 2023 r. Banksterzy 
biją na alarm, że po kolejnych 
podwyżkach stóp procento-
wych ludzie nie będą w stanie 
regularnie spłacać kredytów. 
Nie ma obawy; banksterzy 
zaczną przejmować rucho-
mości i  nieruchomości. Ko-
mornicy będą mieli tylko 
trochę więcej zleceń. Zima 
przełomu 2022/2023 rysuje 
się w  ponurych barwach. Ilu 
gospodarstwom domowym 

zabraknie ciepła, a ile wpadnie 
w  tarapaty finansowe z  po-
wodu drakońskich podwyżek 
cen energii, dowiemy się już za 
kilka miesięcy. A może się nie 
dowiemy, bo przecież red. Da-
nuta Holecka z TVP skrupu-
latnie kreśli obraz Polski pod 
rządami prezesa Kaczyńskie-
go jako kraj mlekiem i  mio-
dem płynący. Nie tylko echem 
wracają w  Wiadomościach 
słowa wypowiedziane przez 
trenera Jarząbka w filmie Sta-
nisława Barei pt. „Miś„: Łubu 
dubu, łubu dubu, niech żyje 
nam prezes naszego klubu! 
Niech żyje nam! Trzeba tylko 
zakończenie filmowej sceny 
uwspółcześnić i  napisać: - To 
śpiewam ja, Danuta Holec-
ka! Ponurą klamrą spina mój 
dzisiejszy felieton katastrofa 
ekologiczna na Odrze. Od 
miesiąca III RP zastanawia się, 
co było przyczyną masowego 
śnięcia ryb. To jest zresztą taka 
nowa świecka tradycja. Roz-
buchane urzędnikami pań-
stwo, służbami specjalnymi 
i niespecjalnymi, izbami skar-
bowymi i nie skarbowymi, nie 
jest w  stanie ustalić przyczyn 
żadnej katastrofy i osób odpo-
wiedzialnych za żadną aferę. ■

Bilans rządów Jarosława Kaczyńskiego i jego kamaryli wprost 
przeraża. W grudniu 2015 r. dług sektora finansów publicznych 
wynosił ok. 877 mln zł. W czerwcu 2021 r. wysokość tego długu 
wzrosła do 1,15 bln zł. Dług sektora instytucji rządowych i samo-
rządowych, który obejmuje dodatkowo zadłużenie m.in. Krajowe-
go Funduszu Drogowego i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 
wynosił: pod koniec 2015 r. 921 mld zł, a w czerwcu 2021 r. 1,4 
bln zł. W czerwcu 2022 r. indeks cen towarów i usług konsump-
cyjnych wzrósł o 15,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesią-
cem ubiegłego roku – tako rzecze GUS.  

Śluby Lwowskie złożył król 
Jan II Kazimierz Waza. Mia-
ło to miejsce 1 kwietnia 1656 
roku w  katedrze Wniebo-
wzięcia NMP we Lwowie. 
Autorem ich tekstu był św. 
Andrzej Bobola. Był to trud-
ny czas, kiedy niemal całe te-
rytorium Polski opanowane 
było przez wojska szwedzkie 
i  rosyjskie. Właśnie wtedy, 
szukając ratunku w  Opatrz-
ności Bożej, król złożył śluby, 
w których oddał Rzeczpospo-
litą pod opiekę Matki Bożej.

Dokładnie trzy wieki póź-
niej prymas Polski Stefan 
Wyszyński, dostrzegając 
analogię do tamtych cza-
sów, wskazał na zagrożenie 
dla wiary i narodu. Stworzył 
program odrodzenia chrze-
ścijaństwa w  Polsce przez 
osobiste zawierzenie swojego 
życia Matce Bożej. Miała to 
być głęboka przemiana du-
chowa człowieka, w  każdym 

wymiarze, nie tylko ducho-
wym, ale także rodzinnym 
i  społecznym. Modlitwa, 
w  formie ślubów złożonych 
Najświętszej Maryi Pannie 
Królowej Polski, została napi-
sana przez kardynała Stefana 
Wyszyńskiego podczas jego 
internowania. Ich tekst został 
odczytany na Jasnej Górze 26 
sierpnia 1956 roku, w święto 
Matki Bożej Częstochow-
skiej. Wysłuchało go ponad 
milion wiernych zgromadzo-
nych przed klasztorem.

Rotę odczytał w  zastęp-
stwie biskup Michał Klepacz, 
pełniący obowiązki prze-
wodniczącego Episkopatu 
Polski. Na pustym fotelu 
przeznaczonym dla pryma-
sa leżały biało-czerwone 
kwiaty. Wolność odzyskał 
on dwa miesiące później, 28 
października 1956 roku, po 
ponad trzech latach interno-
wania.                             (maw)

ROCZNICA ZAWIERZENIA POLSKI MATCE BOŻEJ  

Jasnogórskie Śluby  
66 lat temu Prymas Tysiąclecia Stefan Wy-
szyński złożył Jasnogórskie Śluby Narodu 
Polskiego. Stanowiły one nawiązanie do 
starszych o 300 lat Ślubów Lwowskich, 
kiedy to Polska szukała  ratunku w okresie 
potopu szwedzkiego i wojny z Rosją.

Pomnik prymasa Stefana Wyszyńskiego przed klasztorem jasnogórskim
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NA MARGINESIE

Niemcy  
dla Putina
Właśnie mija pół roku, 
odkąd siepacze Putina 
realizują zaplanowaną 

na 3-4 dni „operację 
specjalną” mającą ratować 

Ukrainę przed ukraińskimi 
faszystami.

Nie mam już siły opisywać 
kolejnych ruchów 

wykonywanych przez 
naszych niemieckich 

przyjaciół. Naród, który 
wywołał wojnę światową, 

ciągle nie widzi tego, co 
dzieje się na Ukrainie.

Źle! Widzi, bo przecież nie 
może nie widzieć. Widzi 

więc, ale zupełnie się tym 
nie przejmuje kombinując, 

jak tu nałożyć sankcje na 
Rosję, a jednocześnie nie 

upokorzyć Putina...
Portal money.pl donosi, że 

w niemieckiej miejscowości, 
w której kończy się rurociąg 

„Przyjaźń”, Niemcy 
protestują przeciwko 

sankcjom antyrosyjskim, bo 
wisi nad nimi groźba utraty 

pracy... Drodzy Niemcy! 
Naprawdę? To jest teraz 
ważne? Praca? To może 

jedźcie na Ukrainę! Tam 
pracy nie zabraknie  

przez lata!
Moja znajoma, która 

po wyjeździe z Ukrainy 
zatrzymała się ze swoimi 

dziećmi w Ostrowie,  
opublikowała na Facebooku  
przejmujący film. 92-letnia 

staruszka, która pamięta 
jeszcze II wojnę światową, 

stwierdza w nim, że 
takiego okrucieństwa, 
jakiego dopuszcza się 

armia kacapów, nie było. 
Film kończy jej retoryczne 

pytanie: „jak to możliwe,  
że jeszcze ciągle nosi 

 go Ziemia”.
Trwa wojna. Nie dajmy się 

zobojętnieniu!
Krzysztof MACIEJEWSKI

W TYM TYGODNIU

24
SIERPNIA

24 sierpnia 1989 roku roz-
począł pracę rząd Tadeusza 
Mazowieckiego, który po-
wołany został przez człon-
ków koalicji Solidarność 
- Zjednoczone Stronnictwo 
Ludowe - Stronnictwo De-
mokratyczne. Cztery  mini-
sterstwa objęli członkowie 
pozostającej formalnie poza 
koalicją PZPR.
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Przed tygodniem informo-
waliśmy, że prezydent Beata 
Klimek 4 sierpnia umorzyła 
postępowanie administra-
cyjne w  sprawie o  wydanie 
decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla bu-
dowy spalarni odpadów na 
działkach przy ulicy Wro-
cławskiej. Umorzenie na-
stąpiło na wniosek pełno-
mocnika Centrum Rozwoju 
Komunalnego. W  związku 
z  tym pojawiło się pytanie, 
czy oznacza to, że definityw-
nie wycofano się z  projektu 
budowy obiektu? Z  odpo-
wiedzi, jaką uzyskaliśmy wy-
nika, że powody tejże decyzji 
są inne, a  wcześniejsze pla-
ny pozostają jak najbardziej 
aktualne.

- Wniesienie przez pełno-
mocnika CRK o  wycofanie 
wniosku o  wydanie decy-
zji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsię-
wzięcia “Budowa elektrocie-
płowni na paliwa alterna-
tywne i  biomasę - nowego 

źródła energii dla Ostrow-
skiego Rynku Energetyczne-
go” nie oznacza rezygnacji 
z  projektu - informuje San-
dra Jankowska z  biura pra-
sowego Urzędu  Miejskie-
go w  Ostrowie. - Wycofanie 
wniosku było spowodowane 
sporem kompetencyjnym na 
linii Urząd Marszałkowski 

w  Poznaniu - Starostwo Po-
wiatowe w Ostrowie. Analiza 
sytuacji prawnej wykazała, 
że najszybszym trybem uzy-
skania decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach dla 
elektrociepłowni będzie wyco-
fanie i złożenie nowego wnio-
sku. Nowy wniosek został zło-
żony 8 sierpnia.            (maw)

Marek WEISS

Dokładnie o 7.37 w sobo-
tę, na profilu basenu po-
jawił się wpis: „Dzisiaj, 20 
sierpnia, z  powodu zapo-
wiadanych opadów desz-
czu i  burz, basen będzie 
zamknięty”. Pewnie byli 
tacy, którzy odwiedzi-
li portal społecznościowy 
tego dnia, ale na pewno 
byli i  tacy, którzy odbili 
się od drzwi, czego przy-
padkowym świadkiem był 
radny Piotr Lepka.

- Około 13.20 od za-
mkniętej kasy odbija-
ją się kolejno dziadkowie 
z  dwójką wnucząt i  ple-
szewianin z córką i  synem 
- napisał radny. - Jedni 
i drudzy przykro zaskocze-
ni, dzieci wyraźnie rozcza-
rowane. Przyjezdny Pan 
mówi, że sprawdzał w  te-
lefonie, że przecież basen 
dzisiaj otwarty do godz. 
22. Ile osób padło ofiarą tej 

przykrej niespodzianki? Ile 
pieniędzy nie trafi do kasy 
spółki? 

W  sobotę zaczęło 
w Ostrowie padać dopiero 
o  18.45, zatem przez zde-
cydowaną  większość dnia 
obiekt mógł służyć miesz-
kańcom. Ostrzeżenie, wy-
dane przez IMGW, zostało 

przez miasto rozesłane 
o 9.20 i mówiło o burzach 
od 14.00 w sobotę do 4.00 
w niedzielę. Poprzedniego 
dnia rano przyszło iden-
tycznie ostrzeżenie, obo-
wiązujące od 15.00 do 
4.00. Jednak nie zakłóci-
ło to pracy basenu, który 
był czynny do piątkowego 

wieczora. Jakie więc są za-
sady zamykania (otwiera-
nia) „Olimpijskiej” i  jak 
decyzje te są przekazywa-
ne mieszkańcom?

- Basen nie zawsze jest 
zamykany po ogłoszeniu 
ostrzeżeń - poinformował 
nas urząd miejski. - Decy-
zja o  zamknięciu jest po-
dejmowana na podstawie 
prognoz pogody oraz ob-
serwacji komórek burzo-
wych. Taka procedura jest 
powtarzana codziennie 
około 7 rano. Po podjęciu 
decyzji informacja poja-
wia się na fanpage’u  ba-
senu oraz na samym 
obiekcie. 

Użytkownicy Facebo-
oka powinni zatem wizytę 
poprzedzić przejrzeniem 
profilu „Olimpijskiej”. Po-
zostałym trudno coś po-
radzić, bo w  Internecie 
próżno szukać telefonu do 
obiektu przy ul. Paderew-
skiego. ■

DOŚĆ ZASKAKUJĄCE ZASADY W „OLIMPIJSKIEJ”

Basen otwarty, czyli zamknięty 
W sobotę basen miejski zamknięto z powodu ostrzeżeń pogodowych. Aby się tego 
dowiedzieć, trzeba było wejść na fejsbukowy profil „Olimpijskiej”. Sęk w tym, że nie-
mal przez cały dzień w Ostrowie nie spadła kropla deszczu, a temperatura wynosiła 
28 stopni.

Decyzja o zamknięciu lub otwarciu basenu zapada zwykle rano

W imieniu miasta inwestycję prowadzi spółka CRK

Fot. M
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R E K L A M A

WRACAMY DO TEMATU KONTROWERSYJNEJ INWESTYCJI 

To nie koniec spalarni, tylko... 
spór między urzędnikami 
Władze miasta nie rezygnują z planów budowy spalarni od-
padów. Powodem zamieszania,  jakie ostatnio pojawiło się 
wokół  tego  tematu  jest  spór kompetencyjny między Urzę-
dem Marszałkowskim a Starostwem Powiatowym. 

ZAPRASZAMY 
DO PUNKTU POBRAŃ  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
UL. OKÓLNA 11

W Punkcie realizujemy:

Punkt Pobrań czynny:
pn.-pt. 7:30-11:30
sb. 8:00-10:00

badania z programu Profilaktyka 40 PLUS

szereg badań profilaktycznych

www.diagnostyka.pl

Akcja profilaktyczna trwa do 30.09.2022r. 
w Punkcie Pobrań Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 11

AKCJA PROFILAKTYCZNA
Borelioza - test Lyme Detect 
(odp. humoralna i komórkowa)280zł
na pozostałe badania  
w kierunku Boreliozy-20%

Wniosek można składać 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przy ulicy Li-
manowskiego 17 (przy wej-
ściu do Internatu Studium 
Medycznego Zawodowego) 
- osobiście, listownie (z  do-
piskiem „dodatek weglowy”) 
lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej tj. 
platformy epuap (wniosek 
ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu za-
ufanego). Ponadto do końca 
sierpnia wnioski przyjmuje 
także Referat Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miejskiego 
przy Alei Powstańców Wiel-
kopolskich 18 (od godz. 8.00 
do 15.40). Od 1 września 
wnioski będą przyjmowane 
wyłącznie w MOPS. Wszyscy 
zainteresowani mają czas do 
30 listopada. Wnioski złożone 

po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Dodatek węglowy to jedno-
razowe i  bezzwrotne wspar-
cie finansowe w wysokości 3 
tys. złotych. Przysługuje ono 
gospodarstwom domowym, 
w których głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na pa-
liwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec ka-
flowy na paliwo stałe. 

Dodatek węglowy jest przy-
znawany bez kryterium do-
chodowego. Wsparcie przy-
sługuje również gospodar-
stwom, które już zakupiły wę-
giel oraz tym, które dopiero to 
zrobią. Zgodnie z  rozporzą-
dzeniem dodatek powinien 
zostać wypłacony do miesiąca 
od dnia złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku.

           (maw)

TERMIN UPŁYWA 30 LISTOPADA

Gdzie złożyć wniosek 
o dodatek węglowy?
Gospodarstwa domowe mogą  już ubie-
gać  się  o wypłatę  3  tysięcy  złotych  do-
datku  na  zakup  węgla. Wnioski  można 
składać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ostro-
wie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej lub online.
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Przed tygodniem informo-
waliśmy, że prezydent Beata 
Klimek 4 sierpnia umorzyła 
postępowanie administra-
cyjne w  sprawie o  wydanie 
decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach dla bu-
dowy spalarni odpadów na 
działkach przy ulicy Wro-
cławskiej. Umorzenie na-
stąpiło na wniosek pełno-
mocnika Centrum Rozwoju 
Komunalnego. W  związku 
z  tym pojawiło się pytanie, 
czy oznacza to, że definityw-
nie wycofano się z  projektu 
budowy obiektu? Z  odpo-
wiedzi, jaką uzyskaliśmy wy-
nika, że powody tejże decyzji 
są inne, a  wcześniejsze pla-
ny pozostają jak najbardziej 
aktualne.

- Wniesienie przez pełno-
mocnika CRK o  wycofanie 
wniosku o  wydanie decy-
zji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsię-
wzięcia “Budowa elektrocie-
płowni na paliwa alterna-
tywne i  biomasę - nowego 

źródła energii dla Ostrow-
skiego Rynku Energetyczne-
go” nie oznacza rezygnacji 
z  projektu - informuje San-
dra Jankowska z  biura pra-
sowego Urzędu  Miejskie-
go w  Ostrowie. - Wycofanie 
wniosku było spowodowane 
sporem kompetencyjnym na 
linii Urząd Marszałkowski 

w  Poznaniu - Starostwo Po-
wiatowe w Ostrowie. Analiza 
sytuacji prawnej wykazała, 
że najszybszym trybem uzy-
skania decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach dla 
elektrociepłowni będzie wyco-
fanie i złożenie nowego wnio-
sku. Nowy wniosek został zło-
żony 8 sierpnia.            (maw)

Marek WEISS

Dokładnie o 7.37 w sobo-
tę, na profilu basenu po-
jawił się wpis: „Dzisiaj, 20 
sierpnia, z  powodu zapo-
wiadanych opadów desz-
czu i  burz, basen będzie 
zamknięty”. Pewnie byli 
tacy, którzy odwiedzi-
li portal społecznościowy 
tego dnia, ale na pewno 
byli i  tacy, którzy odbili 
się od drzwi, czego przy-
padkowym świadkiem był 
radny Piotr Lepka.

- Około 13.20 od za-
mkniętej kasy odbija-
ją się kolejno dziadkowie 
z  dwójką wnucząt i  ple-
szewianin z córką i  synem 
- napisał radny. - Jedni 
i drudzy przykro zaskocze-
ni, dzieci wyraźnie rozcza-
rowane. Przyjezdny Pan 
mówi, że sprawdzał w  te-
lefonie, że przecież basen 
dzisiaj otwarty do godz. 
22. Ile osób padło ofiarą tej 

przykrej niespodzianki? Ile 
pieniędzy nie trafi do kasy 
spółki? 

W  sobotę zaczęło 
w Ostrowie padać dopiero 
o  18.45, zatem przez zde-
cydowaną  większość dnia 
obiekt mógł służyć miesz-
kańcom. Ostrzeżenie, wy-
dane przez IMGW, zostało 

przez miasto rozesłane 
o 9.20 i mówiło o burzach 
od 14.00 w sobotę do 4.00 
w niedzielę. Poprzedniego 
dnia rano przyszło iden-
tycznie ostrzeżenie, obo-
wiązujące od 15.00 do 
4.00. Jednak nie zakłóci-
ło to pracy basenu, który 
był czynny do piątkowego 

wieczora. Jakie więc są za-
sady zamykania (otwiera-
nia) „Olimpijskiej” i  jak 
decyzje te są przekazywa-
ne mieszkańcom?

- Basen nie zawsze jest 
zamykany po ogłoszeniu 
ostrzeżeń - poinformował 
nas urząd miejski. - Decy-
zja o  zamknięciu jest po-
dejmowana na podstawie 
prognoz pogody oraz ob-
serwacji komórek burzo-
wych. Taka procedura jest 
powtarzana codziennie 
około 7 rano. Po podjęciu 
decyzji informacja poja-
wia się na fanpage’u  ba-
senu oraz na samym 
obiekcie. 

Użytkownicy Facebo-
oka powinni zatem wizytę 
poprzedzić przejrzeniem 
profilu „Olimpijskiej”. Po-
zostałym trudno coś po-
radzić, bo w  Internecie 
próżno szukać telefonu do 
obiektu przy ul. Paderew-
skiego. ■

DOŚĆ ZASKAKUJĄCE ZASADY W „OLIMPIJSKIEJ”

Basen otwarty, czyli zamknięty 
W sobotę basen miejski zamknięto z powodu ostrzeżeń pogodowych. Aby się tego 
dowiedzieć, trzeba było wejść na fejsbukowy profil „Olimpijskiej”. Sęk w tym, że nie-
mal przez cały dzień w Ostrowie nie spadła kropla deszczu, a temperatura wynosiła 
28 stopni.

Decyzja o zamknięciu lub otwarciu basenu zapada zwykle rano

W imieniu miasta inwestycję prowadzi spółka CRK

Fot. M
arek W

EISS
Fot. Bartosz GÓRSKI

R E K L A M A

WRACAMY DO TEMATU KONTROWERSYJNEJ INWESTYCJI 

To nie koniec spalarni, tylko... 
spór między urzędnikami 
Władze miasta nie rezygnują z planów budowy spalarni od-
padów. Powodem zamieszania,  jakie ostatnio pojawiło się 
wokół  tego  tematu  jest  spór kompetencyjny między Urzę-
dem Marszałkowskim a Starostwem Powiatowym. 

ZAPRASZAMY 
DO PUNKTU POBRAŃ  
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
UL. OKÓLNA 11

W Punkcie realizujemy:

Punkt Pobrań czynny:
pn.-pt. 7:30-11:30
sb. 8:00-10:00

badania z programu Profilaktyka 40 PLUS

szereg badań profilaktycznych

www.diagnostyka.pl

Akcja profilaktyczna trwa do 30.09.2022r. 
w Punkcie Pobrań Ostrów Wielkopolski ul. Okólna 11

AKCJA PROFILAKTYCZNA
Borelioza - test Lyme Detect 
(odp. humoralna i komórkowa)280zł
na pozostałe badania  
w kierunku Boreliozy-20%

Wniosek można składać 
w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej przy ulicy Li-
manowskiego 17 (przy wej-
ściu do Internatu Studium 
Medycznego Zawodowego) 
- osobiście, listownie (z  do-
piskiem „dodatek weglowy”) 
lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej tj. 
platformy epuap (wniosek 
ten opatruje się kwalifiko-
wanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu za-
ufanego). Ponadto do końca 
sierpnia wnioski przyjmuje 
także Referat Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miejskiego 
przy Alei Powstańców Wiel-
kopolskich 18 (od godz. 8.00 
do 15.40). Od 1 września 
wnioski będą przyjmowane 
wyłącznie w MOPS. Wszyscy 
zainteresowani mają czas do 
30 listopada. Wnioski złożone 

po tym terminie nie będą 
rozpatrywane.

Dodatek węglowy to jedno-
razowe i  bezzwrotne wspar-
cie finansowe w wysokości 3 
tys. złotych. Przysługuje ono 
gospodarstwom domowym, 
w których głównym źródłem 
ogrzewania jest kocioł na pa-
liwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec ka-
flowy na paliwo stałe. 

Dodatek węglowy jest przy-
znawany bez kryterium do-
chodowego. Wsparcie przy-
sługuje również gospodar-
stwom, które już zakupiły wę-
giel oraz tym, które dopiero to 
zrobią. Zgodnie z  rozporzą-
dzeniem dodatek powinien 
zostać wypłacony do miesiąca 
od dnia złożenia prawidłowo 
wypełnionego wniosku.

           (maw)

TERMIN UPŁYWA 30 LISTOPADA

Gdzie złożyć wniosek 
o dodatek węglowy?
Gospodarstwa domowe mogą  już ubie-
gać  się  o wypłatę  3  tysięcy  złotych  do-
datku  na  zakup  węgla. Wnioski  można 
składać  w  Urzędzie  Miejskim  w  Ostro-
wie, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej lub online.
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SPRAWDZANO BEZPIECZEŃSTWO NAD AKWENAMI 

Rzeki skontrolowane 
z lądu i z powietrza
Ostrowscy funkcjonariusze przy współpracy z Komendą Wo-
jewódzką Policji w Poznaniu kontrolują bezpieczeństwo w re-
jonach wodnych. W ostatnich dniach wzięli pod lupę między 
innymi rzekę Barycz.
Mundurowi przy pomocy 
bezzałogowego statku po-
wietrznego policji kontro-
lowali, zarówno z  lądu, jak 
i  z  powietrza, rejon wzdłuż 
Baryczy. Kontrola rozpo-
częła się od samego źródła 
rzeki, a zakończyła przy gra-
nicy z  województwem dol-
nośląskim. Ponadto ostrow-
scy policjanci tego same-
go dnia, w  ramach służby 
sprawdzili również inne 
rzeki oraz akweny znajdu-
jące się na terenie powiatu 
ostrowskiego. Podczas dzia-
łań nie ujawniono żadnych 
nieprawidłowości.

Jak podkreśla Komen-
da Powiatowa Policji, ta-
kie akcje pozwolą zarów-
no na lepszy monitoring 

bezpieczeństwa w  rejonach 
akwenów, jak i  na lepszą 
interwencję w  sytuacjach 
kryzysowych, w  sytuacjach 
naruszenia prawa. Stróże 

prawa przypominają rów-
nież, że sprawcy, którzy za-
nieczyszczają środowisko 
podlegają surowej karze. 

 (maw)

Policyjne czynności kontrolne nad Baryczą

Fot. KPP Ostrów

ODPOWIEDZĄ ZA SWOJĄ LEKKOMYŚLNOŚĆ

Usiedli za kółkiem po 
paru głębszych
W jeden weekend ostrowska policja 
zatrzymała pięciu nietrzeźwych kieru-
jących. Wśród nich była kobieta jadąca 
hulajnogą elektryczną.
20-letni mieszkaniec po-
wiatu sycowskiego został 
zatrzymany, gdy kierował 
osobowym fiatem. Badanie 
stanu trzeźwości wykazało 
u niego ponad 1,5 promila 
alkoholu. Więcej, bo pra-
wie 2 promile, miał 34-let-
ni mieszkaniec Ostrowa, 
który poruszał się pojaz-
dem daewoo w  Czekano-
wie. Został zatrzymany 
przez patrol drogówki. Tyle 
samo miał kierujący, który 
na widok patrolu w  Anto-
ninie wyłączył światła i wy-
cofał się w drogę gruntową. 
Policjanci zauważyli, że 
mężczyzna zachowuje się 
dziwnie i  podjęli czynno-
ści. 55-latek, mający 2 pro-
mile alkoholu, nie posia-
dał prawa jazdy, ponieważ 

zostało mu zatrzymane. 
Z  kolei blisko 1,3 promi-
la stwierdzono u  43-latka, 
który citroenem w  Przy-
godzicach wjechał na wy-
sepkę oddzielającą pasy ru-
chu i  uderzył w  znaki. Te-
raz mężczyźni odpowiedzą 
przed sądem. Może im gro-
zić do 2 lat więzienia, 3-let-
ni zakaz prowadzenia po-
jazdów oraz mandat w wy-
sokości od 5000 do 60000 
złotych.

Do policyjnych raportów 
trafiła też 29-latka kierują-
ca hulajnogą elektryczną. 
Po wyczuciu od niej silnej 
woni alkoholu okazało się, 
że ma prawie 2 promile. 
Za takie wykroczenie grozi 
mandat w wysokości nawet 
2500 zł. (maw)

OSTRÓW

SKLEPOWI 
ZŁODZIEJE
Ostrowscy policjan-
ci zatrzymali sprawców 
kradzieży sklepowych 
w wieku od 19 do 26 lat. 

26-letni mieszkaniec 
gminy Nowe Skalmierzy-
ce w  jednym ze sklepów 
na terenie Ostrowa, doko-
nywał przez kilka dni kra-
dzieży alkoholu na łącz-
ną kwotę prawie 1800 zł. 
Został zatrzymany. Tego 
samego dnia funkcjona-
riusze ujęli też dwoje kali-
szan, którzy kradli w dro-
gerii. 22-latka ukradła per-
fumy o wartości blisko 600 
zł, natomiast 19-latek prze-
szedł linię kas i nie zapła-
cił za artykuły warte 780 zł.
 (maw)

POWIAT

ZDERZENIE 
NA DK 25
Wieczorem 15 sierpnia 
na drodze krajowej nr 25 
w Fabianowie zderzyły 
się dwa auta osobowe.

Na miejsce skierowa-
no straż pożarną i  Lotni-
cze Pogotowie Ratunko-
we. Pojazdami podróżo-
wało sześć osób, w  tym 
jedno dziecko. Na szczę-
ście skończyło się tylko na 
ogólnych potłuczeniach. 
Wszyscy zdołali wyjść 
z  aut o  własnych siłach. 
Droga była przez pewien 
czas zablokowana. Spraw-
cą okazał się kierowca sko-
dy. (maw)

REGION

JECHAŁ  
ZA SZYBKO 
46-letni mieszkaniec po-
wiatu ostrowskiego zo-
stał zatrzymany przez 
ostrzeszowską drogówkę 
po przekroczeniu dozwo-
lonej prędkości.

W obszarze zabudowa-
nym, w miejscowości Ko-
chłowy, mężczyzna kieru-
jący samochodem osobo-
wym citroen poruszał się 
z  prędkością 103 km/h, 
czyli o  53 km/h za szyb-
ko. Na mężczyznę nałożo-
no mandat w  wysokości 
1500 zł, 10 punktów kar-
nych, a prawo jazdy kieru-
jącego zostało zatrzyma-
ne. (maw)

KRONIKA POLICYJNA POLICJA APELUJE O OSTROŻNOŚĆ I ZNAKOWANIE JEDNOŚLADÓW

Rowery coraz częściej 
na celowniku złodziei 
W ostatnim czasie na terenie Ostrowa i powiatu wzrosła licz-
ba kradzieży rowerów. Od początku roku na naszym terenie 
doszło już do 30 takich zdarzeń. Większość z nich ma wspólny 
mianownik - nieskuteczne zabezpieczenie jednośladu. 
Do kradzieży rowerów do-
chodzi najczęściej nocą 
i w większości przypadków 
giną one z  otwartych kla-
tek schodowych. Złodzieje 
wykorzystują słabe zabez-
pieczenia, bądź jego całko-
wity brak. Sprawcy takich 
kradzieży mogą być wszę-
dzie, w  każdym miejscu. 
W  trosce o  mieszkańców 
policjanci apelują, aby nie 
zostawiać jednośladów bez 
nadzoru. Należy pamię-
tać, że złodziej najczęściej 
wykorzystuje pozostawie-
nie roweru przed sklepem,  
budynkiem mieszkalnym, 
na klatce schodowej lub na 
balkonie. „Zachętą” dla nie-
go może być również pozo-
stawienie otwartych drzwi 
do garażu, piwnicy, domu 
lub mieszkania.

Aby ustrzec się przed 
kradzieżą warto postawić 
na profesjonalne zabezpie-
czenie i  skorzystać z  moc-
nych blokad. Dwa zabez-
pieczenia są lepsze niż jed-
no. Im więcej czasu zabierze 

złodziejowi ich pokonanie, 
tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że mu się powie-
dzie. Linki rowerowe po-
winniśmy stosować zawsze, 
nawet odchodząc na chwilę. 
Przypinając rower do nie-
ruchomej części otoczenia 
zwróćmy uwagę, aby lin-
ka trzymała nie koło, które 
łatwo zdjąć, ale ramę z ko-
łem. Warto zwracać uwagę 
na wchodzących do naszej 
klatki schodowej, unikając 

przyciśnięcia guzika domo-
fonu bez sprawdzenia, kto 
stoi pod drzwiami. 

Dobrze jest sfotografo-
wać jednoślad, aby w przy-
padku jego kradzieży móc 
przekazać zdjęcie oraz do-
wód zakupu policjantom. 
W  przypadku kradzieży 
niezwłocznie należy po-
wiadomić o tym munduro-
wych, podając miejsce kra-
dzieży i  wygląd naszego 
roweru. (maw)

AKCJA RATUNKOWA W SZCZURACH

Zawalił się budynek 
inwentarski 
W Szczurach doszło do zawalenia części 
żelbetowego stropu w budynku inwen-
tarskim. Na pomoc wezwano strażaków 
i Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą.  

Po przybyciu pierwszych 
jednostek otrzymano in-
formację od właścicie-
la, że w  pomieszczeniach 
inwentarskich znajdo-
wały się jedynie zwie-
rzęta (około 100 sztuk 
bydła). Brak było nato-
miast osób poszkodowa-
nych. Działania straży 
polegały na zabezpiecze-
niu miejsca i  stabilizacji 
uszkodzonych elementów 
budowlanych.

- W  następnym eta-
pie przystąpiono do ewa-
kuacji zwierząt. Na 
miejsce zadysponowa-
no Specjalistyczną Grupę 

Poszukiwawczo-Ratowni-
czą z  Poznania celem dal-
szej stabilizacji obiektu 
i  usunięcia zalegającego 
zboża, umożliwiając jedno-
cześnie dotarcie do pozosta-
łych zwierząt - relacjonuje 
kapitan Tomasz Chmielec-
ki z  Komendy Powiatowej 
PSP w Ostrowie.  

W  działaniach trwa-
jących ponad 10 godzin 
udział brało 15 zastę-
pów straży pożarnej wraz 
z  Grupami Operacyjnymi 
Komendanta Wojewódz-
kiego i  Powiatowego PSP 
w Poznaniu i Ostrowie.

    (maw)

Dobrym sposobem jest oznakowanie swojego roweru, do czego zachęca 
ostrowska policja

Do akcji zadysponowano 15 zastępów strażackich  

Fot. M
arek W

EISS

Fot. JRG Ostrów
 W

ielkopolski
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W  poniedziałek na ofi-
cjalnym portalu urzędu 
miejskiego pojawiła się 
informacja, że wydawa-
nie ostrowskich kart oraz 
składanie wniosków zosta-
ło czasowo wstrzymane. 
Informacja dotyczyła za-
równo Ostrowskiej Karty 
Rodziny 3+, Ostrowskiej 
Karty Seniora, Ostrow-
skiej Karty Przedsiębior-
cy, jak i Ostrowskiej Karty 
Krwiodawcy. Powodem, 
choć tego w  komunikacie 
nie podano, było zalanie 
pomieszczeń znajdujących 
się na parterze budynku. 
A  właśnie tam wydawane 
są mieszkańcom wspo-
mniane dokumenty. We 
wtorek sytuację udało 
się na tyle opanować, że 
wznowiono pracę refera-
tów zajmujących się obsłu-
gą mieszkańców. 

To już kolejne takie 

problemy w  należącym 
do Urzędu Miejskie-
go w  Ostrowie budyn-
ku Centrum Aktywności 
Lokalnej, oddanym do 
użytku dwa lata temu po 
gruntownej modernizacji 
przeprowadzonej w  ra-
mach rewitalizacji prze-
strzeni miejskiej. Wygląda 

na to, że w  projekcie nie 
uwzględniono rozwiąza-
nia, które zabezpieczałoby 
budynek przed większymi 
opadami. Z  tego powodu 
już raz musiano w  tym 
roku skorzystać z  usług 
specjalistycznej firmy zaj-
mującej się osuszaniem 
budynków.                   (maw)

Pierwsze spotkanie autor-
skie z Adamem Borowskim 
odbyło się w piątek, 19 sierp-
nia o godzinie 11.00 w Odo-
lanowie w Klubie „RODZI-
NA CIS”. Drugie spotkanie 
zaplanowano tego samego 
dnia o godzinie 17.00 w sali 
konferencyjnej N-Klubu 
przy ulicy Królowej Jadwigi 
10 w Ostrowie. 

Spotkania związane były 
z  promocją książki „Wol-
ność albo śmierć. Trzy re-
lacje z wojen czeczeńskich”. 
Zebrane środki finansowe 
ze sprzedaży książek zasilą 
koordynowany przez Ada-
ma Borowskiego fundusz 
wsparcia oddziału czeczeń-
skiego walczącego po stro-
nie Ukrainy.

Pierwszy dron zakupiony 
dzięki zbiórce środków (DJI 
Mavic 3 w  zestawie rozsze-

rzonym Fly More Combo) 
jest już wykorzystywany 
przez obrońców Ukrainy. 
Sukces zachęcił Adama Bo-
rowskiego do dalszego dzia-
łania. 

Organizowane są kolej-
ne spotkania, założono też 
konto na stronie zrzutka.pl 
(zrzutka.pl/kt9guh), gdzie 

prowadzone są zbiórki 
środków na sprzęt, który 
jest niezbędny na fron-
cie i  pomaga żołnierzom 
z  Ukrainy w  rozpoznaniu 
pozycji najeźdźców z Rosji. 
Każdy może więc przyłą-
czyć się do tej akcji i nawet 
drobną sumą wesprzeć ak-
cję.                                  (bar)

MUSIANO WSTRZYMAĆ WYDAWANIE OSTROWSKICH KART 

Woda znów dostała się  
do budynku CAL
Obfite opady deszczu spowodowały, że zalane zostały, już po 
raz kolejny w tym roku, pomieszczenia Centrum Aktywności 
Lokalnej w Ostrowie. 

OD CZECZENII DO UKRAINY  

Spotkania z Adamem 
Borowskim
Adam Borowski, dziennikarz, felietonista, działacz opozycji, so-
lidarnościowiec, prezes Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, 
wydawca i konsul honorowy Czeczeńskiej Republiki Iczkerii 
w Polsce spotkał się z mieszkańcami Odolanowa i Ostrowa. 

Budynek Centrum Aktywności Lokalnej regularnie co jakiś czas jest do-
świadczany przez ulewy

Adam Borowski spotkał się z mieszkańcami Ostrowa w piątek w N-klu-
bie. Więcej na portalu www.kurierostrowski.pl
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Pierwszego dnia swoją prelek-
cję wygłosił znakomity filozof 
ks. prof.Tadeusz Guz o  ide-
ologiach, które doprowadziły 
do Auschwitz. Okazuje się, 
że tamte obłędne ideologie 
nie różnią się od tych dzisiej-
szych: wszystkie chcą zabrać 
ludziom wolność, wolną wolę 
i  stworzyć ,,Nowy Wspaniały 
Świat”. Wtedy lewackie ide-
ologie doprowadziły ludzkość 
do obozów koncentracyjnych, 
a  te dzisiejsze doprowadzają 
do dobrowolnego zrzekania 
się wolności przez społeczeń-
stwa ( bo przecież „moje bez-
pieczeństwo jest ważniejsze od 
twojej wolności”, a  być może 
już niebawem do pozbawie-
nia własności prywatnej (po 
co ci człowieku własność – 
mieszkanie można wynająć, 
samochód można wynająć...) 
Pamiętajmy – wolność, wolną 
wolę, ziemię, wodę i powietrze 

dał nam Pan Bóg i nikt nie ma 
prawa tego nam zabrać (re-
glamentować) w  imię swoich 
utopijnych wizji.

Witold Gadowski, który 
miał kolejny wykład mówił 
m.in. o wielkim podziale Po-
laków. Polska jest przecież jed-
na, a  komuś zależy żebyśmy 
byli zwolennikami PIS-u  lub 
Platformy, polskimi patrio-
tami lub ,,europejczykami”, 
,,foliarzami” lub ,,covidiana-
mi”. A ostatnio doszedł kolej-
ny podział naszego narodu: 
na tych którzy każą bezwa-
runkowo pomagać Ukra-
inie rojąc o  wspólnym kraju 
(UKRAPOLIN)  i  na tych, 
którzy uważają, że owszem 
trzeba pomagać, ale nie zapo-
minając o  własnym interesie 
narodowym.

Ale najważniejszy był dzień 
kolejny 14.08, bo tego dnia 
w 1941 roku został zamordo-
wany w Auschwitz  męczennik 
Maksymilian Kolbe. W  tym 

roku Marsz nie dostał pozwo-
lenia na wejście kolumną do 
obozu. W poprzednich latach 
pan Gadowski prowadził cięż-
kie boje z  przedstawicielami 
dyrekcji Obozu Koncentracyj-
nego (na przykład czy można 
wejść na teren z flagami biało-
-czerwonymi, czy flagi mogą 
mieć drzewce i tym podobne, 
upokarzające Polaków wy-
mysły) Dyrektor Obozu pan 
Cywiński nie zniżył się do tego 
żeby odpowiedzieć na pismo 
pana Witolda (taki WIELKI 
urzędnik żyjący z naszych pie-
niędzy nie będzie przecież roz-
mawiał z  motłochem – musi 
mieć silne plecy skoro przez 
tyle lat mimo zdumiewających 

posunięć jest nieodwoływal-
ny). Cała nasza grupa licząca 
ponad 800 osób weszła na 
teren obozu bez ,,łaski” pana 
dyrektora z biało-czerwonymi 
flagami na drzewcach, a  tam 
o  godzinie 10.30 odbyła się 
uroczysta Msza Św. w hołdzie  
Maksymilianowi Kolbe.

Tu krótkie przypomnienie 
kim był nasz wielki rodak. 
Urodził się w 1894 roku i był 
franciszkaninem, osobą do-
skonale wykształconą, erudytą 
prowadzącym misję w  Japo-
nii (wydawał pisma katolic-
kie w  języku japońskim!). 28 
maja 1941 roku został zasłany 
do obozu koncentracyjne-
go w  Auschwitz (Oświęcim 

został wcześniej wcielony do 
III Rzeszy, więc ktoś kto twier-
dzi, że Oświęcim był ,,pol-
skim obozem zagłady” jest 
zwykłym cynicznym kłam-
cą). Pod koniec lipca 1941 
roku jednemu z  więźniów 
udało się uciec więc Niemcy 
postanowili w ramach zastra-
szenia zamordować (poprzez 
śmierć głodową!) 10 osadzo-
nych. Zrobiono apel. Przed-
stawiciel ,,wyższej kultury” 
i  ,,rasy panów” przechodził 
koło więźniów i  pokazywał 
palcem: ty, ty i  ty. Wyszło 9 
i stanęło w ciszy na dziedziń-
cu a  ostatni wyznaczony 10 
załamał się (nie oceniajmy 
tego bo my nigdy nie byliśmy 

w  takiej sytuacji!!), płakał 
i błagał o litość. Wtedy doszło 
do sytuacji, która nigdy nie 
miała miejsca w żadnym obo-
zie koncentracyjnym. Żeby 
ratować godność człowieka 
wystąpił z szeregu Maksymi-
lian Kolbe i  ofiarował swoje 
życie za tego dziesiątego! Dla-
czego pytali Niemcy? Bo on 
ma rodzinę a  ja jestem księ-
dzem katolickim. W bunkrze 
modlono się i śpiewano pieśni 
religijne co doprowadzało do 
furii SS-manów. Skonało po 
kolei 9 więźniów tylko on 
jeszcze żył… Po 17 dniach 
bez jedzenia i  wody Maksy-
milian Kolbe został dobity 
zastrzykiem fenolu. ■

DOROCZNE SPOTKANIE W OŚWIĘCIMIU

Dni dla Życia Polonii i Polaków
W dniach 13 i 14.08.2022 roku odbyły się w Oświęcimiu kolejny raz Dni dla Życia Polonii i Polaków organizowane przez Witolda 
Gadowskiego.

W marszu wzięło udział ponad 800 osób

Uroczysta Msza Św. w hołdzie Maksymilianowi Kolbe

Grupa weszła na teren obozu z biało-czerwonymi flagami

Tablica w miejscu, gdzie Kolbe wystąpił z szeregu i ofiarował swoje życie 
za współwięźnia

Organizatorem wydarzenia był Witold Gadowski

Cela, w której w 1941 roku umierali więźniowie skazani ma śmierć gło-
dową
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Od miesięcy w Unii Europejskiej kilka państw, a Niemcy i Francja lansują hasło „odej-
ścia od jednomyślności”. Chodzi o to, że w niektórych sprawach w Radzie Unii Euro-
pejskiej konieczna jest zgoda wszystkich członków UE. Wystarczy zatem, że jedno pań-
stwo powie „nie” i decyzja jest zablokowana. Podkreślmy jeszcze raz, taki mechanizm 
dotyczy tylko niektórych spraw. Co do zasady decyzje w Radzie UE podejmuje się tzw. 
podwójną większością. Konieczna jest w tym wypadku odpowiednia liczba państw (15 
z 27), w których mieszka co najmniej 65 proc. obywateli Unii Europejskiej. W praktyce 
zatem z łatwością można przegłosować stawiających opór danemu rozwiązaniu.    

Brońmy jednomyślności 
w Unii Europejskiej! 
  COTYGODNIK EKONOMICZNY

Kamil GORAL

Wróćmy jednak do jedno-
myślności. To kluczowe aby 
mieć świadomość z czym wią-
że się rezygnacja z tej zasady. 
Obowiązuje ona w kilku enu-
meratywnie wymienionych 
przypadkach. Są to m.in. po-
datki i zasoby własne UE. Za-
cznijmy od podatków. Władz-
two podatkowe jest jednym 
z  fundamentów wyróżnia-
jących państwa. Od setek lat 
tylko suwerenne byty organi-
zujące życie społeczne decyzją 
swojego władcy lub innego 
uprawnionego podmiotu mo-
gły nakładać podatki. Gdyby 
w UE przestała obowiązywać 
jednomyślność kilkunastu in-
nych członków tej organizacji 
mogłoby decydować o  tym 
jakie daniny i  od czego płaci 

się w Polsce. I to nawet w sy-
tuacji, w której Warszawa nie 
wyraża na to zgody. To szcze-
gólnie niebezpieczne rozwią-
zanie w kontekście szalonych 
planów związanych z  zielo-
nym ładem. Niepohamowani 
w walce z CO2 unijni dygni-
tarze mogą wpaść na pomysł 
opodatkowania wszystkiego, 
co ich zdaniem powoduje 
ocieplenie klimatu. Obecnie 
możemy to zablokować, jako 
państwo mamy bowiem pra-
wo weta. Kiedy ono zniknie, 
zniknie także możliwość utrą-
cania tego typu planów. 

To jednak nie tylko kwe-
stia zielonego ładu. W  Unii 
Europejskiej trwa szkodliwa 
konkurencja regulacyjna. 
Państwa bogate próbują na-
rzucić, poprzez prawo unijne, 
niekorzystne regulacje tym 

biedniejszym. Chodzi o  to, 
aby nie mogły one rywali-
zować na równych zasadach 
z  tamtejszymi przedsiębior-
stwami. Powstało na ten temat 
ostatnio sporo materiałów, 
pokazujących jak polskie fir-
my są dyskryminowane na 
Zachodzie. Teraz, poprzez 
możliwość ustalania podat-
ków z  pominięciem weta, 
sytuacja mogłaby dla takich 
państw jak Polska wyglądać 
znacznie gorzej. 

Przejdźmy do kwestii za-
sobów własnych. Teraz, aby 
Unia mogła pozyskiwać do-
datkowe środki np. od państw 
członkowskich, konieczna 
jest jednomyślna zgoda całej 
„dwudziestki siódemki”, po-
dobnie jest jeśli chodzi o wie-
loletnie ramy finansowe nazy-
wane też unijnym budżetem. 

Gdyby z tej zasady zrezygno-
wać mogłoby się okazać, że na 
pieniądze będące w dyspozycji 
unijnej centrali będziemy się 
składać jako państwo nawet 
wtedy jeśli się na to nie zgodzi-
my. Podobnie jest jeśli chodzi 
o  tzw. unijny budżet, prawo 
weta znacznie wzmacniało 
pozycję negocjacyjną takich 
państw jak Polska. Bez tego 
instrumentu możemy zatem 
znacznie stracić na przyszłym 
podziale środków idących 
w setki miliardów euro (ostat-
ni budżet UE na lata 2021 – 
2027 to ponad bilion euro). 
Zgoda na coś takiego byłaby 
bardzo poważnym błędem.

To tylko niektóre powody 
za tym, aby jednomyślności 
bronić. Jej zniesienie mogło-
by mieć katastrofalne konse-
kwencje! ■

I N F O R M A C J EI N F O R M A C J E

Marek WEISS
Na początku sierpnia 
59-latek znalazł w  Inter-
necie reklamę z  ofertą in-
westycji m.in. w kryptowa-
luty. Zgodnie z  instrukcją, 
w  formularzu kontakto-
wym zostawił swoje dane. 
Bardzo szybko odezwał 
się do niego mężczyzna 
podający się za analityka. 
Następnie kontakt nawią-
zał drugi „analityk”, któ-
ry przedstawił 59-latkowi 
szczegółową ofertę współ-
pracy. Mieszkaniec powia-
tu ostrowskiego, zachęcony 
rozmową, zdecydował się 
na inwestowanie i  wpłacił 
na podane tzw. konto po-
kazowe 1200 złotych. Ma-
jąc podgląd na wirtualne 
konto widział, że przynosi 
to spore zyski. W  związku 
z  tym postanowił zainwe-
stować więcej pieniędzy. 
Przez cały czas korespon-
dował z osobą, która miała 
mu pomóc wzbogacić się. 

Zgodnie z  zaleceniami, 
dokonał też przelewu pie-
niędzy na rzekome ubez-
pieczenie bankowe. Łączna 
kwota przelanych pienię-
dzy to ponad 420 tysięcy 
złotych. Kiedy 59-latek 
zorientował się, że został 
oszukany natychmiast po-
wiadomił Komendę Powia-
tową Policji w  Ostrowie. 
Zgłosił się tam 10 sierp-

nia, a zatem cały proceder, 
w  trakcie którego stracił 
blisko pół miliona złotych 
trwał zaledwie kilka dni.

Policjanci przypomi-
nają, by zachować szcze-
gólną ostrożność podczas 
inwestowania pieniędzy 
– szczególnie w kryptowa-
luty. Nie pierwszy już raz 
okazało się, że szybki zysk, 
to tylko zachęta do dalsze-

go inwestowania. 
- Zazwyczaj w  każdym 

przypadku sytuacja wy-
gląda bardzo podobnie - 
ostrzega ostrowska policja. 
- Po wpłaceniu mniejszych 
kwot jesteśmy zachęceni 
zyskiem, jaki nam jest pre-
zentowany. Następnie do-
konujemy kolejnych wpłat, 
a kiedy przychodzi moment 
wypłaty, zazwyczaj wy-
stępuje problem. Oszuści 
informują o  konieczności 
wpłaty kolejnych środków 
albo zrzucają winę na pro-
blem techniczny. Brak do-
datkowych opłat powoduje 
rzekome zablokowanie pie-
niędzy.

Policjanci przestrzegają, 
by już przed pierwszym 
przelewem dobrze spraw-
dzić, czy giełda, na któ-
rej chcemy inwestować, 
w  ogóle istnieje i  nie kie-
rować się emocjami przy 
inwestowaniu własnych 
pieniędzy.  ■

59-LATEK SKUSIŁ SIĘ NA SZYBKI ZYSK I KIEPSKO NA TYM WYSZEDŁ

Zainwestował i stracił prawie pół miliona
Mieszkaniec powiatu ostrowskiego padł ofiarą oszustów. Uwierzył im, że można 
w krótkim czasie sporo zarobić na inwestycji w kryptowaluty. Niestety, stracił na 
tym ponad 420 tysięcy złotych. 

Wykorzystując nasze zaufanie, oszuści mogą opróżnić nasze konto

Fot. pixabay
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WUJEK ZŁA RADA
Poseł Jan Mosiński, relacjonujący 
na twitterze starty polskich lekko-
atletów na Mistrzostwach Europy 
w Monachium, znalazł chwilę by 
w przerwie między konkurencjami 
wbić kolejną szpilkę próbującemu 
odzyskać dawną pozycję w pol-
skiej polityce Donaldowi Tuskowi.

21 sierpnia (twitter)
Tusk „wujek zła rada”, wyjątkowo leniwy polityk, pozu-

je na eksperta i doradza rządowi „ruszcie się”.
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CZEKAMY NA OTWARCIE DPS
Starosta ostrowski Paweł Rajski na 
Facebooku poinformował o stanie 
zaawansowania budowy Domu 
Pomocy Społecznej. Przy okazji 
zdradził kilka rozwiązań zastoso-
wanych w nowym DPS.

22 sierpnia (facebook)
Za kilka tygodni koniec inwe-

stycji w nowym DPS! Trwają prace wykończeniowe. 
Dziś z zaawansowaniem stanu prac mogli się zapoznać 
radni powiatowi z komisji infrastruktury oraz zdrowia. 
Mówiliśmy o zastosowanej elektronice, udogodnieniach 
dla pensjonariuszy, ale także o retencji wody. W sumie w 
DPS-ie będzie 5 zbiorników retencyjnych gromadzących 
deszczówkę, którą wykorzystać można m.in.do podlewa-
nia roślin.

SP 5 W MINISTERIALNYM PROGRAMIE

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Minister Marlena Maląg o mini-
sterialnych pieniądzach przekaza-
nych ostrowskiej szkole.

21 sierpnia (facebook)
Dobre wieści dla mieszkańców 

#OstrówWielkopolski. Dzięki do-
finansowaniu z  programu Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole 
i w domu” Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I zyska 
nową kuchnię i stołówkę. To 80 tys. zł. Właśnie trwa re-
mont w placówce. Po wakacjach dzieci będą miały miłą 
niespodziankę mogąc jeść posiłki w  pięknie odnowio-
nym miejscu.

OSTROWSKI RADNY WSKAZUJE LUKĘ

PRZEPRASZA ZA MIASTO
Radny Ostrowa Piotr Lepka w imie-
niu miasta...

20 sierpnia (facebook)
Wakacyjna sobota, temperatura 

ok. 28 stopni, duszno i pochmurno, 
bez męczącego słońca. Basen miejski 
„Olimpijska” otwarty, ale zamknięty. 
Około godz. 13.20 od zamkniętej 
kasy odbijają się kolejno dziadkowie z  dwójką wnucząt 
i pleszewianin z córką i synem. Jedni i drudzy przykro za-
skoczeni, dzieci wyraźnie rozczarowane. Przyjezdny Pan 
mówi, że sprawdzał w telefonie, że przecież basen dzisiaj 
otwarty do godz. 22

Alert RCB, piątek godz. 13.57 „Uwaga! Dziś i w nocy 
możliwy silny wiatr i burze...”. Alert o tej samej treści dzi-
siaj z  godz. 13.39. Wczoraj basen otwarty do wieczora, 
dzisiaj zamknięty... Kliencie, nie sugeruj się dobrą pogodą 
i informacją z wyszukiwarki - czy jesteśmy otwarci prze-
konasz się na fejsie/w realu!

Drogi w utrzymaniu, zabezpieczony magiczną i nieta-
nią folią PureZone od znajomych basen miejski dziś nie 
przyjął gości. Ile osób padło ofiarą tej przykrej niespo-
dzianki? Ile pieniędzy nie trafi do kasy spółki? Pana z Ple-
szewa przeprosiłem w imieniu mojego miasta...
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Od miesięcy w Unii Europejskiej kilka państw, a Niemcy i Francja lansują hasło „odej-
ścia od jednomyślności”. Chodzi o to, że w niektórych sprawach w Radzie Unii Euro-
pejskiej konieczna jest zgoda wszystkich członków UE. Wystarczy zatem, że jedno pań-
stwo powie „nie” i decyzja jest zablokowana. Podkreślmy jeszcze raz, taki mechanizm 
dotyczy tylko niektórych spraw. Co do zasady decyzje w Radzie UE podejmuje się tzw. 
podwójną większością. Konieczna jest w tym wypadku odpowiednia liczba państw (15 
z 27), w których mieszka co najmniej 65 proc. obywateli Unii Europejskiej. W praktyce 
zatem z łatwością można przegłosować stawiających opór danemu rozwiązaniu.    

Brońmy jednomyślności 
w Unii Europejskiej! 
  COTYGODNIK EKONOMICZNY

Kamil GORAL

Wróćmy jednak do jedno-
myślności. To kluczowe aby 
mieć świadomość z czym wią-
że się rezygnacja z tej zasady. 
Obowiązuje ona w kilku enu-
meratywnie wymienionych 
przypadkach. Są to m.in. po-
datki i zasoby własne UE. Za-
cznijmy od podatków. Władz-
two podatkowe jest jednym 
z  fundamentów wyróżnia-
jących państwa. Od setek lat 
tylko suwerenne byty organi-
zujące życie społeczne decyzją 
swojego władcy lub innego 
uprawnionego podmiotu mo-
gły nakładać podatki. Gdyby 
w UE przestała obowiązywać 
jednomyślność kilkunastu in-
nych członków tej organizacji 
mogłoby decydować o  tym 
jakie daniny i  od czego płaci 

się w Polsce. I to nawet w sy-
tuacji, w której Warszawa nie 
wyraża na to zgody. To szcze-
gólnie niebezpieczne rozwią-
zanie w kontekście szalonych 
planów związanych z  zielo-
nym ładem. Niepohamowani 
w walce z CO2 unijni dygni-
tarze mogą wpaść na pomysł 
opodatkowania wszystkiego, 
co ich zdaniem powoduje 
ocieplenie klimatu. Obecnie 
możemy to zablokować, jako 
państwo mamy bowiem pra-
wo weta. Kiedy ono zniknie, 
zniknie także możliwość utrą-
cania tego typu planów. 

To jednak nie tylko kwe-
stia zielonego ładu. W  Unii 
Europejskiej trwa szkodliwa 
konkurencja regulacyjna. 
Państwa bogate próbują na-
rzucić, poprzez prawo unijne, 
niekorzystne regulacje tym 

biedniejszym. Chodzi o  to, 
aby nie mogły one rywali-
zować na równych zasadach 
z  tamtejszymi przedsiębior-
stwami. Powstało na ten temat 
ostatnio sporo materiałów, 
pokazujących jak polskie fir-
my są dyskryminowane na 
Zachodzie. Teraz, poprzez 
możliwość ustalania podat-
ków z  pominięciem weta, 
sytuacja mogłaby dla takich 
państw jak Polska wyglądać 
znacznie gorzej. 

Przejdźmy do kwestii za-
sobów własnych. Teraz, aby 
Unia mogła pozyskiwać do-
datkowe środki np. od państw 
członkowskich, konieczna 
jest jednomyślna zgoda całej 
„dwudziestki siódemki”, po-
dobnie jest jeśli chodzi o wie-
loletnie ramy finansowe nazy-
wane też unijnym budżetem. 

Gdyby z tej zasady zrezygno-
wać mogłoby się okazać, że na 
pieniądze będące w dyspozycji 
unijnej centrali będziemy się 
składać jako państwo nawet 
wtedy jeśli się na to nie zgodzi-
my. Podobnie jest jeśli chodzi 
o  tzw. unijny budżet, prawo 
weta znacznie wzmacniało 
pozycję negocjacyjną takich 
państw jak Polska. Bez tego 
instrumentu możemy zatem 
znacznie stracić na przyszłym 
podziale środków idących 
w setki miliardów euro (ostat-
ni budżet UE na lata 2021 – 
2027 to ponad bilion euro). 
Zgoda na coś takiego byłaby 
bardzo poważnym błędem.

To tylko niektóre powody 
za tym, aby jednomyślności 
bronić. Jej zniesienie mogło-
by mieć katastrofalne konse-
kwencje! ■

I N F O R M A C J EI N F O R M A C J E

Marek WEISS
Na początku sierpnia 
59-latek znalazł w  Inter-
necie reklamę z  ofertą in-
westycji m.in. w kryptowa-
luty. Zgodnie z  instrukcją, 
w  formularzu kontakto-
wym zostawił swoje dane. 
Bardzo szybko odezwał 
się do niego mężczyzna 
podający się za analityka. 
Następnie kontakt nawią-
zał drugi „analityk”, któ-
ry przedstawił 59-latkowi 
szczegółową ofertę współ-
pracy. Mieszkaniec powia-
tu ostrowskiego, zachęcony 
rozmową, zdecydował się 
na inwestowanie i  wpłacił 
na podane tzw. konto po-
kazowe 1200 złotych. Ma-
jąc podgląd na wirtualne 
konto widział, że przynosi 
to spore zyski. W  związku 
z  tym postanowił zainwe-
stować więcej pieniędzy. 
Przez cały czas korespon-
dował z osobą, która miała 
mu pomóc wzbogacić się. 

Zgodnie z  zaleceniami, 
dokonał też przelewu pie-
niędzy na rzekome ubez-
pieczenie bankowe. Łączna 
kwota przelanych pienię-
dzy to ponad 420 tysięcy 
złotych. Kiedy 59-latek 
zorientował się, że został 
oszukany natychmiast po-
wiadomił Komendę Powia-
tową Policji w  Ostrowie. 
Zgłosił się tam 10 sierp-

nia, a zatem cały proceder, 
w  trakcie którego stracił 
blisko pół miliona złotych 
trwał zaledwie kilka dni.

Policjanci przypomi-
nają, by zachować szcze-
gólną ostrożność podczas 
inwestowania pieniędzy 
– szczególnie w kryptowa-
luty. Nie pierwszy już raz 
okazało się, że szybki zysk, 
to tylko zachęta do dalsze-

go inwestowania. 
- Zazwyczaj w  każdym 

przypadku sytuacja wy-
gląda bardzo podobnie - 
ostrzega ostrowska policja. 
- Po wpłaceniu mniejszych 
kwot jesteśmy zachęceni 
zyskiem, jaki nam jest pre-
zentowany. Następnie do-
konujemy kolejnych wpłat, 
a kiedy przychodzi moment 
wypłaty, zazwyczaj wy-
stępuje problem. Oszuści 
informują o  konieczności 
wpłaty kolejnych środków 
albo zrzucają winę na pro-
blem techniczny. Brak do-
datkowych opłat powoduje 
rzekome zablokowanie pie-
niędzy.

Policjanci przestrzegają, 
by już przed pierwszym 
przelewem dobrze spraw-
dzić, czy giełda, na któ-
rej chcemy inwestować, 
w  ogóle istnieje i  nie kie-
rować się emocjami przy 
inwestowaniu własnych 
pieniędzy.  ■

59-LATEK SKUSIŁ SIĘ NA SZYBKI ZYSK I KIEPSKO NA TYM WYSZEDŁ

Zainwestował i stracił prawie pół miliona
Mieszkaniec powiatu ostrowskiego padł ofiarą oszustów. Uwierzył im, że można 
w krótkim czasie sporo zarobić na inwestycji w kryptowaluty. Niestety, stracił na 
tym ponad 420 tysięcy złotych. 

Wykorzystując nasze zaufanie, oszuści mogą opróżnić nasze konto
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40 LAT PO WYDARZENIACH W KWIDZYNIU

WUJEK ZŁA RADA
Poseł Jan Mosiński, relacjonujący 
na twitterze starty polskich lekko-
atletów na Mistrzostwach Europy 
w Monachium, znalazł chwilę by 
w przerwie między konkurencjami 
wbić kolejną szpilkę próbującemu 
odzyskać dawną pozycję w pol-
skiej polityce Donaldowi Tuskowi.

21 sierpnia (twitter)
Tusk „wujek zła rada”, wyjątkowo leniwy polityk, pozu-

je na eksperta i doradza rządowi „ruszcie się”.

POLITYCY I SAMORZĄDOWCY  W SIECI

INWESTYCJA BLISKO KOŃCA

CZEKAMY NA OTWARCIE DPS
Starosta ostrowski Paweł Rajski na 
Facebooku poinformował o stanie 
zaawansowania budowy Domu 
Pomocy Społecznej. Przy okazji 
zdradził kilka rozwiązań zastoso-
wanych w nowym DPS.

22 sierpnia (facebook)
Za kilka tygodni koniec inwe-

stycji w nowym DPS! Trwają prace wykończeniowe. 
Dziś z zaawansowaniem stanu prac mogli się zapoznać 
radni powiatowi z komisji infrastruktury oraz zdrowia. 
Mówiliśmy o zastosowanej elektronice, udogodnieniach 
dla pensjonariuszy, ale także o retencji wody. W sumie w 
DPS-ie będzie 5 zbiorników retencyjnych gromadzących 
deszczówkę, którą wykorzystać można m.in.do podlewa-
nia roślin.

SP 5 W MINISTERIALNYM PROGRAMIE

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU
Minister Marlena Maląg o mini-
sterialnych pieniądzach przekaza-
nych ostrowskiej szkole.

21 sierpnia (facebook)
Dobre wieści dla mieszkańców 

#OstrówWielkopolski. Dzięki do-
finansowaniu z  programu Mini-
sterstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Posiłek w szkole 
i w domu” Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I zyska 
nową kuchnię i stołówkę. To 80 tys. zł. Właśnie trwa re-
mont w placówce. Po wakacjach dzieci będą miały miłą 
niespodziankę mogąc jeść posiłki w  pięknie odnowio-
nym miejscu.

OSTROWSKI RADNY WSKAZUJE LUKĘ

PRZEPRASZA ZA MIASTO
Radny Ostrowa Piotr Lepka w imie-
niu miasta...

20 sierpnia (facebook)
Wakacyjna sobota, temperatura 

ok. 28 stopni, duszno i pochmurno, 
bez męczącego słońca. Basen miejski 
„Olimpijska” otwarty, ale zamknięty. 
Około godz. 13.20 od zamkniętej 
kasy odbijają się kolejno dziadkowie z  dwójką wnucząt 
i pleszewianin z córką i synem. Jedni i drudzy przykro za-
skoczeni, dzieci wyraźnie rozczarowane. Przyjezdny Pan 
mówi, że sprawdzał w telefonie, że przecież basen dzisiaj 
otwarty do godz. 22

Alert RCB, piątek godz. 13.57 „Uwaga! Dziś i w nocy 
możliwy silny wiatr i burze...”. Alert o tej samej treści dzi-
siaj z  godz. 13.39. Wczoraj basen otwarty do wieczora, 
dzisiaj zamknięty... Kliencie, nie sugeruj się dobrą pogodą 
i informacją z wyszukiwarki - czy jesteśmy otwarci prze-
konasz się na fejsie/w realu!

Drogi w utrzymaniu, zabezpieczony magiczną i nieta-
nią folią PureZone od znajomych basen miejski dziś nie 
przyjął gości. Ile osób padło ofiarą tej przykrej niespo-
dzianki? Ile pieniędzy nie trafi do kasy spółki? Pana z Ple-
szewa przeprosiłem w imieniu mojego miasta...
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Przedsiębiorstwo powstało 
w  dość szczególnym cza-
sie. Kamień węgielny pod 
jego budowę położono bo-
wiem 3  lipca 1920 roku, 
gdy trwał odwrót polskich 
wojsk na froncie wojny 
z  bolszewikami. Nikt nie 
mógł być pewny, czy od-
rodzona niespełna dwa 
lata wcześniej Ojczyzna 
w  ogóle przetrwa, a  tym-
czasem w  Ostrowie pod-
jęto się wielkiego dzieła. 
Rzecz jasna tak wielki za-
kład nie powstał z dnia na 
dzień. Jego budowa, na te-
renach położonych w tam-
tym czasie, daleko za mia-
stem, trwała do 1922 roku, 
kiedy nastąpiło oficjalne 
otwarcie. 

ROZKWIT I UPADEK
Inwestycja zmieniła 

Ostrów, dając mu silny im-
puls rozwojowy, w  czym 
nie przeszkodziły nawet 
lata kryzysu. Los samej fa-
bryki nie był zagrożony. 
Wręcz przeciwnie, zwięk-
szano asortyment produk-
cji budując także tramwaje 
i kuchnie polowe. Przy fa-
bryce powstała elektrow-
nia, parowozownia, tartak 
i  kuźnia. To w  dużej mie-
rze dzięki Wagonowi jesz-
cze przed wojną Ostrów 
awansował do rangi dru-
giego po Poznaniu ośrod-
ka przemysłu metalowo 
- maszynowego w  Wiel-
kopolsce. Po wojnie Za-
kłady Naprawcze Tabo-
ru Kolejowego stały się 
kluczowym przedsiębior-
stwem Resortu Komuni-
kacji i  jednocześnie sztan-
darowym zakładem pracy 
regionu. Lata 70. były cza-
sem największego rozkwi-
tu przedsiębiorstwa. Za-
trudnienie miało tam 8500 

osób. Praktycznie w każdej 
ostrowskiej rodzinie był 
ktoś związany z ZNTK ! 

Nieuchronnie nadcią-
gał jednak czas przemian. 
W  1994 roku przekształ-
cono przedsiębiorstwo 
w  jednoosobową Spółkę 
Akcyjną Skarbu Państwa, 
a pięć lat później powróci-
ło ono do historycznej na-
zwy Fabryka Wagon. Nie-
stety, prywatyzacja nie za-
kończyła się dla zakładu 
szczęśliwie. Kontrowersyj-
na polityka nowych wła-
ścicieli stała się przyczyną 
protestów pracowniczych. 
Wiosną 2003 roku zało-
ga wyszła na ulice, a latem 
podjęła strajk. Rok później 

ogłoszono upadłość fabry-
ki. Pracę straciło kilka ty-
sięcy osób, zaczęły się pro-
cesy sądowe, kolejne ro-
szady właścicielskie. Na-
łożyło się to na czasy po-
stępującej degradacji ta-
boru kolejowego w Polsce, 
co było przysłowiowym 
gwoździem do trumny dla 
Wagonu. Wszystko to pro-
wadziło do coraz więk-
szych problemów fabryki, 
zwłaszcza finansowych. 

NOWY WŁAŚCICIEL
W  ostatnich latach gło-

śno było o  zaległościach 
w wypłatach wynagrodzeń 
czy o  nieodprowadzaniu 
składek na konto ZUS, co 

trafiło nawet do proku-
ratury. W  2019 roku Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych złożył do sądu wnio-
sek o ogłoszenie upadłości 
EKK Wagon. Natomiast 26 
maja 2020 roku Sąd Re-
jonowy w  Kaliszu ogłosił 
upadłość spółki oraz za-
twierdził warunki sprzeda-
ży części przedsiębiorstwa. 
W  grudniu 2020 roku 
podpisano porozumienie 
i zgodę na sprzedaż przed-
siębiorstwa w całości. Syn-
dyk Masy Upadłości zakła-
du ogłosił przetarg na za-
kup przedsiębiorstwa. No-
wym właścicielem EKK 
Wagon z  dniem 1  lutego 
2022 roku stała się spółka 

Polski Tabor Szynowy na-
leżąca do Agencji Rozwo-
ju Przemysłu. 

Dzięki Agencji Rozwo-
ju Przemysłu zakłady Pol-
skiego Taboru Szynowe-
go zyskają nowe życie. 
Na chwilę obecną Spół-
ka przeniosła swoją  obec-
ną siedzibę z Katowic do 
Ostrowa Wielkopolskiego!  

FIRMA ZASŁUGUJE NA 
DRUGĄ SZANSĘ

Plany nowego właści-
ciela, który długo przygo-
towywał się do tej trans-
akcji, są bardzo ambitne. 
W  spółce planowany jest 
gruntowny rozwój orga-
niczny firmy, który będzie 

możliwy dzięki wielomi-
lionowym nakładom fi-
nansowym i  eksperckiej 
wiedzy ARP. W  planach 
jest wzrost zatrudnienia – 
początkowo do 500 osób, 
a  docelowo, przy pełnym 
wykorzystaniu potencja-
łu zakładów w  Ostrowie 
Wielkopolskim i  Kaliszu 
– nawet do liczby trzy-
krotnie wyższej, czyli 1500 
osób. Spółka stale zatrud-
nia i  potrzebuje do pra-
cy wykwalifikowanych 
spawaczy, technologów, 
oraz kontrolerów jakości. 
Nowe miejsca pracy i pręż-
na produkcja będzie ozna-
czała nie tylko rozkwit fir-
my, lecz także rozwój re-
gionu, oraz całego polskie-
go przemysłu kolejowego.

Zapotrzebowanie Pol-
skiego Taboru Szynowego 
na kapitał to setki milio-
nów złotych. Przed Spół-
ką kilka lat zmian, moder-
nizacji i  osiągania ambit-
nych celów postawionych 
w  biznesplanie. Równo-
legle do zwiększenia za-
trudnienia, które docelo-
wo zostanie potrojone, by 
przedsiębiorstwo było bar-
dziej efektywne, powinna 
postępować automatyza-
cja procesów produkcyj-
nych. Stawiamy na uno-
wocześnienie całego zakła-
du, co się tyczy nie tylko 
przestrzeni produkcyjnej, 
lecz także kadr zarządza-
jących i  kompetencji biz-
nesowych. Firma posiada 
ogromne zasoby i zasługu-
je na biznesową szansę.

ODBUDOWANE 
ZAUFANIE

Polski Tabor Szynowy 
do tej pory zajmował się 
dzierżawą lub sprzedażą 
pojazdów w  sektorze pa-
sażerskim. Dzięki  przeję-
ciu EKK Wagon do oferty 
Spółki dołączyła produk-
cja nowych wagonów to-
warowych oraz naprawa 
i  modernizacja, na której 
skupia się obecna działal-
ność. Misją Spółki jest by-
cie wiarygodnym partne-
rem w  produkcji, moder-
nizacji i  utrzymaniu wa-
gonów towarowych. Jest 
to niezwykle ważne w mo-
mencie odbudowania utra-
conego przez EKK Wagon 
zaufania wśród kontrahen-
tów czy dostawców mate-
riałów. Polski Tabor Szy-
nowy swoimi działaniami 
stawia na wysoką jakość 
w każdym obszarze funk-
cjonowania.             (maw)

ZASŁUŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO ODZYSKA SWOJĄ ŚWIETNOŚĆ 

Ostrowski Wagon wraca na właściwe tory!
Spółka Polski Tabor Szynowy wyprowadza z upadłości i kieruje na właściwe tory firmę ze 100-letnią tradycją. Wagon przez 
całe dekady był dumą Ostrowa i regionu, dając źródło utrzymania tysiącom rodzin. Od początku XXI wieku przeżył wiele 
wstrząsów. Teraz wreszcie jego perspektywy jawią się w jasnych barwach. Będą nakłady, inwestycje, nowe miejsca pracy 
i nowa produkcja. Przedsiębiorstwo po latach stagnacji odzyska swoją dawną świetność i należne jej miejsce w polskim prze-
myśle kolejowym.

Potencjał ostrowskiego zakładu jest bardzo duży Ostrów stał się siedzibą spółki Polski Tabor Szynowy

Nowy właściciel stawia na unowocześnienie całego zakładuPrzez wiele lat prężnie działający zakład był dumą Ostrowa

Fot. EKK W
agon

Fot. EKK W
agon

Fot. EKK W
agon

Fot. EKK W
agon

Oferty pracy dostępne są w zakładce: 
https://polskitabor.pl/oferty-pracy/
Swoje CV można wysłać na adres:
kadry@polskitabor.pl 

P R O M O C J A

Sławomir GRALKA

Sama nazwa Wenezuela 
wzięła się z…. żartu. Od-
krywca nowych lądów Alon-
so de Ojeda w  roku 1499 
wpłynął na wody jeziora 
Maracaibo i  zobaczył bied-
ne chatynki indiańskie na 
drewnianych palach. Alonso 
powiedział do swoich ludzi, 
że to pewnie taka tutejsza 
odmiana Wenecji – We-
neckowo. Po hiszpańsku 
Venezuela.

Na początku trzeba się 
zorientować kto mieszka na 
terenach do których się wy-
bieramy, bo obok jest prze-
cież Kolumbia oferująca bar-
dzo tanią kokainę, która jest 
szmuglowana do Wenezueli, 
a w drugą stronę wywozi się 
nielegalnie złoto, diamenty 
i  szmaragdy. Jedno już wie-
my: na takiej wyprawie mo-
żemy spotkać różne ciekawe 
typy ludzkie. Tubylcy mają 
zupełnie inną miarę czasu, 
jutro wcale nie oznacza dnia 
następnego, tutaj każdy dzień 

stanowi jutro dla swego dnia 
wczorajszego. Wjeżdżając 
do dżungli trzeba się pod-
porządkować prawom jakie 
tam obowiązują. Dla nas lu-
dzi z inną mentalnością szo-
kująca jest zasada: gdy kogoś 
pożerają piranie nigdy go nie 
ratuj!

Dlaczego? Bo człowiek 
obgryzany przez piranie ma 
taką moc, że rzuconą mu linę 
wciągnie razem z tym, który 
mu ją rzucił. A poza tym sta-
do piranii w ciągu kwadransa 
potrafi skonsumować byka. 
Dżungla jest okrutna, dzika 
i nieokiełznana.

Pierwszy etap wyprawy to 
dotrzeć do Puerto Ayacu-
cho. Jeżeli dotarliśmy tutaj 
z  Panem Cejrowskim to za-
czynamy się zastanawiać jak 
zorganizować wyprawę do 
źródeł Orinoko skoro tam 
nie pływa nikt, nawet woj-
sko, a  tereny są zamieszkałe 
przez bardzo dzikich Indian, 
którzy nie wpuszczają tam 
nikogo. Samo Ayacucho jest 
zadziwiającym miejscem bo 

nikt nie wie z czego żyją tu-
tejsi mieszkańcy. Oficjalnie 
jest tu bieda z nędzą, a nieofi-
cjalnie w  dżungli na terenie 
rezerwatu są wydobywane 
kamienie szlachetne. Kolejna 
zasada jak przetrwać w  tym 
zoo: będąc w  dżungli nigdy 
nie przechodź przez zwalony 
pień, zawsze go obejdź! Dla-
czego? Bo może być spróch-
niały, a  jak ci wpadnie tam 
noga lub ręka to po tobie! 
Mieszkają tam urocze robale 
skolopendy – jedno ugryzie-
nie i  ,,do aniołków”, chyba 

że ktoś zdążyłby ci odrąbać 
zakażoną kończynę (tylko co 
by wtedy z tobą zrobił? i tak 
by musiał cię zostawić). Aha! 
Wchodząc do amazońskiej 
wody zawsze miej ze sobą 
kij. Zanim postawisz stopę 
przed sobą najpierw uderz 
to miejsce kijem! Pływają 
tam ,,urocze” płaszczki i nie 
daj Bóg jak cię taka kolnie. 
Mniej więcej już wiemy co 
pływa w  wodzie, co łazi na 
lądzie, no to teraz hit! Osy 
znad Orinoko, zadziwiające 
mięsożerne owady. Są wście-
kłe, nienawidzą wszystkiego 
i  siebie nawzajem. Miesz-
kają w  ziemnych norkach, 
osobno pół metra jedna od 
drugiej, ale jeżeli nadepnie 
się jedną norkę to po chwili 
pojawi się całe ,,stado” wście-
kłych mięsożernych ,,robali”. 
Jeżeli ty jesteś szczęściarzem 
bo osy zaatakowały two-
jego kolegę a  nie ciebie, to 
masz kilka chwil żeby: za-
tkać uszy kciukami, resztą 
dłoni zasłonić oczy (by nie 
słyszeć i widzieć co się dzieje 

z  twoim kompanem), skulić 
się i w bezruchu dotrwać do 
zmroku bo wtedy te urocze 
stworzonka idą spać. Wcho-
dząc w te cudowne chaszcze 
białego człowieka obowiązu-
je zasada: Indianin z przodu 
– żeby wypatrywał jadowite 
węże - i Indianin z tyłu który 
jest ,,kołem zapasowym” na 
wypadek gdyby ten pierwszy 
się zagapił i został ,,dziabnię-
ty”. Jeżeli pierwszy zawiedzie 
to nie należy iść do przodu, 
tylko zrobić w tył zwrot i mo-
dlić się żeby ten ,,zapasowy” 
nie zawiódł i  doprowadził 
nas w  całości do punktu 
wyjścia.

Antropolog Cejrowski 
wyjawił nam też tajemni-
cę dlaczego ludzie chrapią. 
Według niego chrapanie to 
nie choroba tylko przystoso-
wanie się człowieka do prze-
życia w  dżungli. Śpisz i  im 
głośniej chrapiesz tym lepiej, 
bo w ten sposób odstraszasz 
dzikie stworzenia. Chrapiesz 
– nigdy się z tego nie lecz bo 
w dżungli nie przetrwasz!

Czy panu Cejrowskiemu 
udało się dotrzeć do źródeł 
Orinoko? Zapraszam do 
lektury.

Ps. Zapomniałem o  naj-
ważniejszej zasadzie: jeżeli 
masz potrzebę, no tę grub-
szą…to musisz nauczyć się 
,,kucać” na stojąco! Pamiętaj 
nigdy nie kucaj w dżungli bo 
tam jest pełno ogromnych 
pająków, które polują na pta-
ki, więc jak zobaczą nasze 
,,cztery litery” to do końca 
życia będziemy mówili false-
tem. Po takiej grubszej ,,ope-
racji” należy co prawda umyć 
oprócz pupy którąś nogę ale,

no to jak: Wenecja czy 
Weneckowo?

Egzemplarz, który tu pre-
zentuję jest egzemplarzem 
bibliofilskim – oprawiony 
w  skórę, posiada złocenia 
i  tzw.,,suche tłoczenia”, już 
w  samym dotyku jest cu-
downy – w dżungli tego nie 
uświadczysz...

Wojciech Cejrowski ,,Pie-
chotą do źródeł Orinoko” 
Poleca Sławomir Gralka  ■

P U B L I C Y S T Y K A

Piechotą do źródeł Orinoko
Wakacje u nas już się powoli kończą, ale zawsze można wybrać się na inny kontynent, na przykład do Ameryki Południowej, a kon-
kretnie do Wenezueli w poszukiwaniu źródeł Orinoko.

Oskar DRYGAS

Konkursowe jury, pracu-
jące pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Basaja, miało 
sporo pracy. Na tegoroczną 
edycję konkursu nadesłano 
1.363 grafiki. To dzieła aż 409 
artystów z 38 krajów. Szcze-
gólnie ta ostatnia liczba cie-
szy organizatorów, bo jest po-
twierdzeniem nieustannego 
zainteresowania ostrowskim 
konkursem. Wśród tych, 
których prace zakwalifiko-
wano do wystawy pokonkur-
sowej znaleźć możemy arty-
stów nie tylko z  Europy, ale 
także z  Tajlandii, Portoryko, 
Izraela czy Japonii. 

Ale to nie wszystko. Wie-
lu uczestników konkursu nie 
tylko przesłało do Ostrowa 
swoje prace, ale zadeklaro-
wało przyjazd na ogłoszenie 
wyników. Udział w wernisa-
żu zapowiedzieli przedsta-
wiciele: Polski, Czech, Ukra-
iny, Izraela, Japonii, Niemiec, 

Niderlandów, Norwegii, Por-
toryko,  Rumunii i  Serbii. 
Zapowiada się rekordowa 
frekwencja.

- W  każdej z  edycji zmie-
nia się nieco geografia nade-
słanych prac, co jest potwier-
dzeniem żywotności naszej 
imprezy – mówi Witold Ba-
nach, członek jury konkur-
su, dyrektor Muzeum Mia-
sta Ostrowa. - Podobnie jak 
pojawianie się nowych na-
zwisk. W  tym roku prace 
nadesłało aż 175 (!) nowych 
uczestników.

Tegoroczna edycja jest 
również wyjątkowa z innego 
powodu.

- Pierwszy raz w  historii 
konkursu pozyskaliśmy do-
tację z  ministerstwa kultu-
ry i  dziedzictwa narodowego 
w  ramach programu Sztuki 
Wizualne - mówi dyrektor 
muzeum. - Dzięki ministe-
rialnej dotacji udało nam się 
zrealizować konkurs w  du-
żym komforcie finansowym, 

o  co niełatwo w  dzisiejszych 
czasach.

Podobnie jak w  latach 
ubiegłych, na laureatów, ju-
rorów i  osoby wspierają-
ce muzeum czeka okolicz-
nościowy medal. Już po raz 
drugi z rzędu przygotował go 
artysta rzeźbiarz Grzegorz 
Godawa. 

- Tegoroczna edycja kon-
kursu odbywa się w  cieniu 

rosyjskiej agresji na Ukrainę 
– mówi Witold Banach. - Po-
ruszeni okrucieństwem jakie-
go nasza część Europy nie wi-
działa od zakończenia II woj-
ny światowej, martwiliśmy się 
i martwimy o naszych ukraiń-
skich przyjaciół. A mamy ich 
wielu, zbiory grafiki ukraiń-
skiej są najliczniejszą naszą 
kolekcją zagraniczną.

Warto dodać, że w związku 

z  atakiem armii rosyjskiej 
na Ukrainę organizatorzy 
zdecydowali się wykluczyć 
z  konkursu prace nadsyła-
ne przez artystów z  Rosji 
i Białorusi.

Zaplanowany na 3 wrze-
śnia wernisaż wystawy (Ra-
tusz, godz. 11.00) to dopie-
ro początek święta artystów 
grafików. Organizatorzy 
wydarzenia na godz. 13.00 

zapraszają do Galerii Sztu-
ki Współczesnej (ul. Królo-
wej Jadwigi 10) ma wystawę 
Karela Musila - laureat I na-
grody poprzedniej edycji 
konkursu. Z kolei w Ostrow-
skim Centrum Kultury Gale-
ria (ul. Wolności 2) o  godz. 
16.30 otwarta zostanie wy-
stawa „Grafika ukraińska ze 
zbiorów Muzeum Miasta 
Ostrowa). Na godziny 17.00 
– 20.00 zaplanowano orga-
nizowane w Ratuszu spotka-
nie twórców i kolekcjonerów. 
Przed ratuszem natomiast 
obejrzeć będzie można wy-
stawę plenerową „Grafika 
ukraińska ze zbiorów Mu-
zeum Miasta Ostrowa”.

Tegoroczne święto grafi-
ki w Ostrowie zakończy wy-
stawa „Grafika z  motywem 
muzycznym”, którą obejrzeć 
będzie można w  galerii PIK 
Ostrowskiego Centrum Kul-
tury w dniach 15 – 18 wrze-
śnia 2022. ■

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS MAŁEJ FORMY GRAFICZNEJ I EKSLIBRISU - OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2022

Rozstrzygnięcia coraz bliżej
Już tylko kilka dni dzieli nas od poznania werdyktu jury XVIII Międzynarodowego Konkursu Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. Cho-
ciaż jury zakończyło pracę w pierwszej połowie lipca, zgodnie ze zwyczajem konkursu, jego laureatów poznamy dopiero podczas 
uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, które w tym roku zaplanowano na sobotę, 3 września. 

Nowa koncepcja konkursowych medali przewiduje promocję osób związanych z wydarzeniem oraz prezentację 
wyjątkowych eksponatów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Miasta Ostrowa
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Przedsiębiorstwo powstało 
w  dość szczególnym cza-
sie. Kamień węgielny pod 
jego budowę położono bo-
wiem 3  lipca 1920 roku, 
gdy trwał odwrót polskich 
wojsk na froncie wojny 
z  bolszewikami. Nikt nie 
mógł być pewny, czy od-
rodzona niespełna dwa 
lata wcześniej Ojczyzna 
w  ogóle przetrwa, a  tym-
czasem w  Ostrowie pod-
jęto się wielkiego dzieła. 
Rzecz jasna tak wielki za-
kład nie powstał z dnia na 
dzień. Jego budowa, na te-
renach położonych w tam-
tym czasie, daleko za mia-
stem, trwała do 1922 roku, 
kiedy nastąpiło oficjalne 
otwarcie. 

ROZKWIT I UPADEK
Inwestycja zmieniła 

Ostrów, dając mu silny im-
puls rozwojowy, w  czym 
nie przeszkodziły nawet 
lata kryzysu. Los samej fa-
bryki nie był zagrożony. 
Wręcz przeciwnie, zwięk-
szano asortyment produk-
cji budując także tramwaje 
i kuchnie polowe. Przy fa-
bryce powstała elektrow-
nia, parowozownia, tartak 
i  kuźnia. To w  dużej mie-
rze dzięki Wagonowi jesz-
cze przed wojną Ostrów 
awansował do rangi dru-
giego po Poznaniu ośrod-
ka przemysłu metalowo 
- maszynowego w  Wiel-
kopolsce. Po wojnie Za-
kłady Naprawcze Tabo-
ru Kolejowego stały się 
kluczowym przedsiębior-
stwem Resortu Komuni-
kacji i  jednocześnie sztan-
darowym zakładem pracy 
regionu. Lata 70. były cza-
sem największego rozkwi-
tu przedsiębiorstwa. Za-
trudnienie miało tam 8500 

osób. Praktycznie w każdej 
ostrowskiej rodzinie był 
ktoś związany z ZNTK ! 

Nieuchronnie nadcią-
gał jednak czas przemian. 
W  1994 roku przekształ-
cono przedsiębiorstwo 
w  jednoosobową Spółkę 
Akcyjną Skarbu Państwa, 
a pięć lat później powróci-
ło ono do historycznej na-
zwy Fabryka Wagon. Nie-
stety, prywatyzacja nie za-
kończyła się dla zakładu 
szczęśliwie. Kontrowersyj-
na polityka nowych wła-
ścicieli stała się przyczyną 
protestów pracowniczych. 
Wiosną 2003 roku zało-
ga wyszła na ulice, a latem 
podjęła strajk. Rok później 

ogłoszono upadłość fabry-
ki. Pracę straciło kilka ty-
sięcy osób, zaczęły się pro-
cesy sądowe, kolejne ro-
szady właścicielskie. Na-
łożyło się to na czasy po-
stępującej degradacji ta-
boru kolejowego w Polsce, 
co było przysłowiowym 
gwoździem do trumny dla 
Wagonu. Wszystko to pro-
wadziło do coraz więk-
szych problemów fabryki, 
zwłaszcza finansowych. 

NOWY WŁAŚCICIEL
W  ostatnich latach gło-

śno było o  zaległościach 
w wypłatach wynagrodzeń 
czy o  nieodprowadzaniu 
składek na konto ZUS, co 

trafiło nawet do proku-
ratury. W  2019 roku Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych złożył do sądu wnio-
sek o ogłoszenie upadłości 
EKK Wagon. Natomiast 26 
maja 2020 roku Sąd Re-
jonowy w  Kaliszu ogłosił 
upadłość spółki oraz za-
twierdził warunki sprzeda-
ży części przedsiębiorstwa. 
W  grudniu 2020 roku 
podpisano porozumienie 
i zgodę na sprzedaż przed-
siębiorstwa w całości. Syn-
dyk Masy Upadłości zakła-
du ogłosił przetarg na za-
kup przedsiębiorstwa. No-
wym właścicielem EKK 
Wagon z  dniem 1  lutego 
2022 roku stała się spółka 

Polski Tabor Szynowy na-
leżąca do Agencji Rozwo-
ju Przemysłu. 

Dzięki Agencji Rozwo-
ju Przemysłu zakłady Pol-
skiego Taboru Szynowe-
go zyskają nowe życie. 
Na chwilę obecną Spół-
ka przeniosła swoją  obec-
ną siedzibę z Katowic do 
Ostrowa Wielkopolskiego!  

FIRMA ZASŁUGUJE NA 
DRUGĄ SZANSĘ

Plany nowego właści-
ciela, który długo przygo-
towywał się do tej trans-
akcji, są bardzo ambitne. 
W  spółce planowany jest 
gruntowny rozwój orga-
niczny firmy, który będzie 

możliwy dzięki wielomi-
lionowym nakładom fi-
nansowym i  eksperckiej 
wiedzy ARP. W  planach 
jest wzrost zatrudnienia – 
początkowo do 500 osób, 
a  docelowo, przy pełnym 
wykorzystaniu potencja-
łu zakładów w  Ostrowie 
Wielkopolskim i  Kaliszu 
– nawet do liczby trzy-
krotnie wyższej, czyli 1500 
osób. Spółka stale zatrud-
nia i  potrzebuje do pra-
cy wykwalifikowanych 
spawaczy, technologów, 
oraz kontrolerów jakości. 
Nowe miejsca pracy i pręż-
na produkcja będzie ozna-
czała nie tylko rozkwit fir-
my, lecz także rozwój re-
gionu, oraz całego polskie-
go przemysłu kolejowego.

Zapotrzebowanie Pol-
skiego Taboru Szynowego 
na kapitał to setki milio-
nów złotych. Przed Spół-
ką kilka lat zmian, moder-
nizacji i  osiągania ambit-
nych celów postawionych 
w  biznesplanie. Równo-
legle do zwiększenia za-
trudnienia, które docelo-
wo zostanie potrojone, by 
przedsiębiorstwo było bar-
dziej efektywne, powinna 
postępować automatyza-
cja procesów produkcyj-
nych. Stawiamy na uno-
wocześnienie całego zakła-
du, co się tyczy nie tylko 
przestrzeni produkcyjnej, 
lecz także kadr zarządza-
jących i  kompetencji biz-
nesowych. Firma posiada 
ogromne zasoby i zasługu-
je na biznesową szansę.

ODBUDOWANE 
ZAUFANIE

Polski Tabor Szynowy 
do tej pory zajmował się 
dzierżawą lub sprzedażą 
pojazdów w  sektorze pa-
sażerskim. Dzięki  przeję-
ciu EKK Wagon do oferty 
Spółki dołączyła produk-
cja nowych wagonów to-
warowych oraz naprawa 
i  modernizacja, na której 
skupia się obecna działal-
ność. Misją Spółki jest by-
cie wiarygodnym partne-
rem w  produkcji, moder-
nizacji i  utrzymaniu wa-
gonów towarowych. Jest 
to niezwykle ważne w mo-
mencie odbudowania utra-
conego przez EKK Wagon 
zaufania wśród kontrahen-
tów czy dostawców mate-
riałów. Polski Tabor Szy-
nowy swoimi działaniami 
stawia na wysoką jakość 
w każdym obszarze funk-
cjonowania.             (maw)

ZASŁUŻONE PRZEDSIĘBIORSTWO ODZYSKA SWOJĄ ŚWIETNOŚĆ 

Ostrowski Wagon wraca na właściwe tory!
Spółka Polski Tabor Szynowy wyprowadza z upadłości i kieruje na właściwe tory firmę ze 100-letnią tradycją. Wagon przez 
całe dekady był dumą Ostrowa i regionu, dając źródło utrzymania tysiącom rodzin. Od początku XXI wieku przeżył wiele 
wstrząsów. Teraz wreszcie jego perspektywy jawią się w jasnych barwach. Będą nakłady, inwestycje, nowe miejsca pracy 
i nowa produkcja. Przedsiębiorstwo po latach stagnacji odzyska swoją dawną świetność i należne jej miejsce w polskim prze-
myśle kolejowym.

Potencjał ostrowskiego zakładu jest bardzo duży Ostrów stał się siedzibą spółki Polski Tabor Szynowy

Nowy właściciel stawia na unowocześnienie całego zakładuPrzez wiele lat prężnie działający zakład był dumą Ostrowa
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agon
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Oferty pracy dostępne są w zakładce: 
https://polskitabor.pl/oferty-pracy/
Swoje CV można wysłać na adres:
kadry@polskitabor.pl 
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Marek WEISS

Spotkanie prowadził prezes 
koła nr 2  Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego, chorąży 
Antoni Łukomski. Związek 
ten jest kontynuatorem or-
ganizacji, które poprzednio 
funkcjonowały pod nazwami 
Związek Byłych Żołnierzy Za-
wodowych oraz Związek By-
łych Żołnierzy Zawodowych 
i  Oficerów Rezerwy Wojska 
Polskiego. Aktualnie zrzesza 
on w  swych szeregach blisko 
20 tysięcy kombatantów, wete-
ranów, żołnierzy rezerwy i by-
łych żołnierzy zawodowych. 

Ostrowskie koło należy do 
największych i  najaktywniej-
szych, nie tylko w naszym re-
gionie. Od pięciu kadencji jego 
prezesem jest chorąży Antoni 
Łukomski. Aktualnie koło li-
czy blisko 100 członków, choć 

w  naszym powiecie już od 
dawna nie ma jednostki woj-
skowej. Koło zrzesza nie tylko 
emerytowanych żołnierzy, ale 
także wdowy po nich.

Niestety, nieubłagany upływ 
czasu robi swoje. W ostatnich 
miesiącach na wieczną służbę 
odeszły trzy kolejne osoby - st. 
chor. sztab. Lech Przybylak, 
st. chor. Tomasz Duczmań-
ski i kpt. Seweryn Kubiaczyk. 
Ich pamięć uczczono pod-
czas spotkania chwilą ciszy. 
W trakcie uroczystości w Fo-
rum Synagoga wiele osób ode-
brało odznaczenia związkowe, 
listy gratulacyjne i dyplomy. 

Krzyż Komandorski ZŻWP 
trafił do płk Zbigniewa Wośki, 
mł. chor. Tadeusza Pestki, mł. 
chor. Jerzego Pietrzaka i  kpr. 
Sławomira Łukomskiego. 
Krzyż Złoty z  Gwiazdą „Za 
zasługi dla ZŻWP” wręczono 

chor. Markowi Liberskie-
mu. Krzyże „Za zasługi dla 
ZŻWP” otrzymali kpt. Walde-
mar Oleksiuk, płk Jerzy Seleta, 
kpr. Zbigniew Kwiatek, sierż. 
Mirosław Smoliński, kpr. Ry-
szard Frąszczak, chor. Paweł 
Kupczyk, st. szer. Andrzej 
Mielcarek i  st. szer. Maciej 
Matysiak. Medal „Za Wybitne 
Zasługi dla ZŻWP” odebrali 
mjr Marian Nowak, st. chor. 
sztab. Janusz Burzała, st. szer. 
Dariusz Barańczak i kpr. Ma-
rian Junak. Medalem 40-lecia 
ZŻWP wyróżniono Stanisła-
wa Łajsa, st. szer. Stanisława 
Szymańskiego, szer. Józefa 
Misterskiego i prezydent Beatę 
Klimek. Odznaki honorowe 
„Za Zasługi dla ZŻWP” ode-
brali mjr Ryszard Taciak, st. 
szer. Sławomir Mogiełka, szer. 
Józef Hańćkowiak, Ewa Łu-
komska, Krystyna Kasperska, 

Henryka Puchała, Józefa 
Kempińska i  Wanda Graf. 
Ponadto prezes ostrowskiego 
koła chor. Antoni Łukomski 
otrzymał odznakę honorową 
„Za zasługi dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego” nadaną 
przez marszałka Marka Woź-
niaka i  odznakę „Zasłużony 
dla Stowarzyszenia Emery-
tów i  Rencistów Policyjnych 
w Kaliszu”.

W  swoim wystąpieniu po-
seł Tomasz Ławniczak przy-
pomniał wydarzenia sprzed 
102 lat, na pamiątkę których 
15 sierpnia obchodzone jest 
Święto Wojska Polskiego. Po 
części oficjalnej przy kawie 
i świątecznym torcie była oka-
zja do rozmów i wspomnień. 
Więcej zdjęć z  uroczystości 
można obejrzeć na naszej 
stronie internetowej kurie-
rostrowski.pl.  ■

Wyjazd rozpoczął się od 
warsztatów kulinarnych 
„Sekrety kuchmistrzow-
skie” w  Muzeum Pałacu 
Króla Jana III Sobieskiego 
w  Wilanowie. Prowadzą-
cy warsztaty pokazali na 
podstawie oryginalnych 
przepisów z  najstarszych 
polskich książek kuchar-
skich, jak pobudzać smaki 
i wyobraźnię oraz jak zaska-
kiwać gości niecodziennymi 
rozwiązaniami kulinarny-
mi. Seniorzy własnoręcznie 
przygotowali kotlety z  ryby 
z  musem z  pieczonego ka-
lafiora i  soczewicą z  chrza-
nem i  musztardą, a  na de-
ser - manger czekoladowy 

z potażem ze śliwek. Kolej-
nym punktem programu 
były warsztaty w  Olejarni 

Świątecznej w  Ruszowie 
na Roztoczu, gdzie uczest-
nicy dowiedzieli się jak 

i  z  jakich roślin powstaje 
olej, jak działają maszyny 
i  urządzenia do bicia oleju 

metodą tradycyjną. Poznali 
także historię produktu re-
gionalnego, jakim jest olej 

świąteczny. Wreszcie w Ma-
nufakturze Różanej w  Sta-
rej Wsi seniorzy poznali 
sposób obróbki, prawidło-
wego wykorzystania oraz 
właściwości płatków z róży, 
która wzmacnia odporność, 
charakteryzując się dzia-
łaniem przeciwzapalnym, 
przeciwnowotworowym 
i detoksykacyjnym.

Projekt, realizowany 
przez Stowarzyszenie Roz-
woju i  Współpracy Wsi 
Moszczanka i  Skrzebowa, 
dofinansowany jest ze środ-
ków Programu wielolet-
niego na rzecz Osób Star-
szych „Aktywni+” na lata 
2021–2025.                 (maw)

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W FORUM SYNAGOGA

Odznaczenia i dyplomy dla 
ostrowskich żołnierzy
Tradycyjne świąteczne spotkanie środowiska żołnierskiego odbyło się 15 sierpnia w Forum Synagoga. Uczestniczyła w nim liczna 
grupa byłych żołnierzy ostrowskiej jednostki. 

PÓŁ SETKI OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W WYJEŹDZIE STUDYJNYM

Seniorzy poznawali polskie
tradycje kulinarne
Seniorzy z gminy Raszków uczestniczyli w drugiej wizycie studyjnej w ramach projektu „Patriotyzm kulinarny - ochrona dzie-
dzictwa małej i dużej ojczyzny”. Grupa 50 osób udała się do Warszawy i na Lubelszczyznę, by przez trzy dni poznawać polskie 
tradycje kulinarne, a także popularyzować zdrowy tryb życia.
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Zajęcia warsztatowe z udziałem uczestników wyjazdu

Podziękowania dla osób aktywnie udzielających się w ostrowskim kole ZŻWP Spotkanie odbyło się w Forum Synagoga

Wręczenie Krzyży Komandorskich

Osoby uhonorowane medalami „Za Wybitne Zasługi dla ZŻWP” 

Seniorzy z otrzymanymi certyfikatami
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SETNA ROCZNICA TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W GÓRZNIE

Pamięć o ofiarach 
strajku rolnego trwa 
W Górznie odbyły się uroczystości upamiętniające 100 rocznicę strajków robotników 
rolnych w tej miejscowości oraz 85 rocznicę ogólnopolskich strajków chłopskich. Pod 
pomnikiem ofiar złożono wiązanki kwiatów.
Sto lat temu, w  wielu wsiach 
i majątkach Wielkopolski wy-
buchł powszechny strajk ro-
botników kontraktowych za-
trudnionych w  majątkach, 
krwawo stłumiony przez poli-
cję i wojsko. Do jednego z ta-
kich tragicznych epizodów 
doszło przed majątkiem Lip-
skich w  Górznie, gdzie pod-
czas próby rozpędzenia mani-
festantów przez policję i woj-
sko śmierć poniosło trzech 
robotników rolnych. Dowo-
dzący oddziałem wojska mło-
dy oficer odebrał sobie życie. 
W hołdzie poległym przy bra-
mie wjazdowej na teren pała-
cu umieszczono tablicę upa-
miętniającą to wydarzenie. 
W  setną rocznicę wydarzeń 
została ona odnowiona i  po-
nownie odsłonięta, już z  po-
prawionym nazwiskiem jed-
nej z ofiar.

Okoliczności wydarzeń 
sprzed stu lat zostały opisane 
i przypomniane przez Danutę 
Jonak w broszurze "Strajk rol-
ny w Górznie", wydanej przez 
Gminną Bibliotekę w  Go-
rzycach Wielkich. Autorka 
podkreśliła trudną sytuację 

materialną rodzin ofiar - czę-
sto jedynych żywicieli.

- Rodziny przechodziły wte-
dy traumę po tych, którzy zgi-
nęli. Ważne, żeby ich potomko-
wie pamiętali dziś, że śmierć ich 
przodków nie poszła na marne 
– podkreśliła Danuta Jonak.

Uroczystości rozpoczęły 
się od Mszy Świętej w  inten-
cji ofiar strajku, odprawionej 

w  drewnianym kościele 
w  Górznie. Obecni byli po-
tomkowie poległych, przybyli 
często z odległych części Pol-
ski, a także z zagranicy. Potem 
złożono wiązanki kwiatów 
pod tablicą pamiątkową.

- Spotykamy się tutaj i cele-
brujemy to wydarzenie rów-
nież po to, żeby w przyszłości 
zapobiec takim wydarzeniom, 

żeby upamiętnić te ofiary. Ta 
historia musi nas nauczyć 
również tego, żeby już nigdy 
więcej Polak nie wystąpił prze-
ciwko Polakowi – powiedział 
przewodniczący Rady Powia-
tu Piotr Walkowski.

Uroczystość zakończyła 
się okolicznościowym spo-
tkaniem przy sali wiejskiej 
w Górznie.          (maw)

P O W I A T

Zajęcia odbywały się w szko-
łach w Sieroszewicach i Wie-
lowsi. Przez pięć dni 330 
dzieci pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry spędza-
ło czas wśród rówieśników, 
bawiąc się i ucząc. Program 
półkolonii był bardzo róż-
norodny. W  harmonogra-
mie znalazły się wycieczki, 
zajęcia sportowe, plastycz-
ne i  muzyczno-ruchowe, 

gry i  zabawy integracyjne. 
Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyło się przeno-
śne planetarium oraz pokaz 
i  warsztaty Freestyle Foot-
ball. Młodzi mieszkańcy 
gminy mieli okazję poroz-
mawiać z policjantami o za-
grożeniach. Otrzymali rów-
nież pamiątkowe koszulki, 
które ozdabiali według wła-
snego pomysłu.         (maw)

DECYZJE PERSONALNE W GMINIE SOŚNIE

Dyrektorzy szkół po 
konkursach
Wójt  gminy  Sośnie  Stanisław  Budzik 
wręczył  akty  powierzenia  stanowiska 
dyrektorom szkół wyłonionym w drodze 
konkursu.

WYPOCZYNEK DLA PONAD 300 UCZNIÓW

Gminne 
półkolonie
Zakończyły się półkolonie letnie z progra-
mem  profilaktycznym,  zorganizowane 
przez  gminę  Sieroszewice.  Inicjatorem 
trzeciej już edycji bezpłatnych półkolonii 
był wójt Anatol Piaskowski.

W  wyniku przeprowadzo-
nych konkursów na stano-
wiska dyrektorów szkół wy-
brano kandydatów. Zespo-
łem Szkół w  Pawłowie po-
kieruje Halina Doktór, która 
miała powierzone stanowi-
sko dyrektora. Z  kolei obo-
wiązki dyrektora Zespołu 
Szkół w Cieszynie nadal bę-
dzie pełnić Barbara Nowak, 
która zarządza placówką 

nieprzerwanie od wielu lat. 
Wójt Stanisław Budzik ży-
czył wybranym dyrektorom 
wielu udanych inicjatyw na 
rzecz szkół i  lokalnego śro-
dowiska, podnoszenia ja-
kości pracy placówek oraz 
owocnej współpracy z  na-
uczycielami, pracownikami, 
uczniami, rodzicami i  orga-
nem prowadzącym.

(maw)
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Stanisław Brajer to uznany ar-
tysta malarz, a zarazem czło-
wiek pełen pasji, który zaraża 
innych swoim pozytywnym 
myśleniem. Może się po-
chwalić blisko 60 wystawami 
indywidualnymi. Dotychczas 
namalował około 6000 obra-
zów. Jak sam mówi, tworzy 
obrazy wbrew ogólnie przy-
jętym schematom po to, by 
nakłonić odbiorcę do odstą-
pienia od automatycznego 

odbioru treści. Pokazuje na 
nich prawdy o życiu i przemi-
janiu używając do tego barw. 

Artysta mieszka w  Pozna-
niu, ale jego korzenie znaj-
dują się w  powiecie ostrow-
skim. Urodził się w 1939 roku 
w  Skrzebowej. Szkołę pod-
stawową ukończył w Raszko-
wie, a świadectwo dojrzałości 
uzyskał w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Ostrowie.

(maw)

W  ostatnim okresie rozpo-
częła się przebudowa ulicy 
Osiedlowej w  Odolanowie. 
W ramach zadania wykonana 
zostanie nowa nawierzchnia 
drogi gminnej, która w dwóch 
miejscach stanowi połączenie 
z drogą wyższego rzędu, czy-
li drogą powiatową. Przebu-
dowa obejmie odcinek ulicy 
Osiedlowej o długości 618 me-
trów. Pełne wyrównanie profi-
lu poprzecznego i podłużnego 

zostanie wykonane poprzez 
ułożenie warstwy z betonu as-
faltowego w celu zlikwidowa-
nia zastoisk wody. Dofinanso-
wanie do tej inwestycji wynio-
sło 147.696,71 złotych. 

Równolegle trwają również 
prace przy ulicy Krótkiej, po-
legające na przebudowie sieci 
wodociągowej. Ich wykonaw-
cą jest Zakład Usług Komu-
nalnych w Odolanowie.             

(maw)

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ STANISŁAWA BRAJERA

Malarstwo 
w pałacu
W najbliższą sobotę, 27 sierpnia o godzinie 
17.00 w Pałacu Niemojowskich w Przybysła-
wicach  (gmina  Raszków)  otwarta  zostanie 
wystawa malarstwa Stanisława Brajera.

TRWAJĄ PRACE DROGOWE

Inwestycje 
w Odolanowie
Przy ulicach Osiedlowej i Krótkiej w Odo-
lanowie trwają gminne  inwestycje zwią-
zane z infrastrukturą drogową i wodocią-
gową.

Stanisław Brajer zaprasza na swoją wystawę do pałacu w Przybysławicach

Prace przy ulicy Osiedlowej

Do Górzna przyjechali potomkowie ofiar i delegacje wielu stowarzyszeń

Spotkanie dyrektorów z wójtem gminy Sośnie Uroczyste podsumowanie półkolonii z udziałem wójta gminy Sieroszewice

Fot. UG Ostrów
Fot. UG Sośnie

Fot. UG Sieroszew
ice
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 Raszków
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 Odolanów



Marek WEISS

Poznańska Piątka, bo tak 
określa się młodych męczen-
ników z  Wielkopolski, zwią-
zana była z Salezjańskim Ora-
torium św. Jana Bosko przy 
ulicy Wronieckiej. We wrze-
śniu 1940 roku zostali aresz-
towani przez gestapo za przy-
należność do konspiracyjnej 
organizacji niepodległościo-
wej o nazwie Wojsko Ochot-
nicze Ziem Zachodnich. Byli 
więzieni kolejno w Poznaniu, 
Wronkach, Berlinie i  Zwic-
kau. W swoich celach zacho-
wali spokój i  niespotykaną 
pogodę ducha. Po dwóch 
latach gehenny, 1  sierpnia 
1942 roku, całą piątkę ska-
zano na karę śmierci. Z uza-
sadnienia wyroku wynika, że 
wszyscy stanowili zagrożenie 
dla Rzeszy. Wymierzona im 
kara została zaostrzona, gdyż 
młodych poznaniaków uzna-
no za członków nielegalnej 
organizacji zajmującej się 
przygotowaniem zdrady sta-
nu. Zamordowano ich przez 
zgilotynowanie na dzie-
dzińcu więzienia w  Dreźnie, 
wieczorem 24 sierpnia 1942 
roku.

KIM BYLI?
Czesław Jóźwiak urodził 

się 7 września 1919 roku 
w  Łażynie koło Bydgoszczy. 
W  1930 roku jego rodzina 
przeprowadziła się do Pozna-
nia i  zamieszkała przy ulicy 
Żydowskiej. Uczęszczał do 
Gimnazjum im. Jana Kante-
go. W oratorium szybko stał 
się autorytetem. Cechy przy-
wódcze współgrały w  nim 
z  życzliwością i  gotowością 
niesienia pomocy. Tuż przed 
wybuchem wojny udało 
mu się zaciągnąć do wojska 
w szeregach Armii Pomorze. 

Uczestniczył w  starciu pod 
Koronowem. Uniknął nie-
woli i  wrócił do Poznania. 
Razem z innymi kolegami za 
swój obowiązek uznał dzia-
łalność konspiracyjną. Został 
kierownikiem sekcji orga-
nizacyjnej, której zadaniem 
było rozpoznanie wywiadow-
cze obiektów Wehrmachtu 
w  śródmieściu Poznania. Po 
aresztowaniu przekonywał 
towarzyszy niedoli, że ich 
cierpienia są tak samo owoc-
ne dla przyszłości ojczyzny, 
jak walka na froncie. 

- Wiedziałem, że Cze-
siu ma dobre serce, ale tutaj 
w  więzieniu przekonałem 
się, że posiadał kryształowy 
charakter - wspominał póź-
niej Czesława jego towarzysz 
z celi Henryk Gabryel, który 
przeżył okupację.

Edward Kaźmierski uro-
dził się 1  października 1919 
roku w  Poznaniu. W  wieku 
czterech lat stracił ojca. Ma-
jąc 17 lat przerwał naukę 
i  podjął pracę, przyuczając 
się do zawodu ślusarskie-
go. Przed wybuchem wojny, 

wraz z  Czesławem Jóźwia-
kiem, odbył pieszą piel-
grzymkę na Jasną Górę. We 
wrześniu 1939 roku zgłosił 
się na ochotnika do wojska, 
ale ze względu na szybką klę-
skę nie został do niego wcie-
lony. - Jakaż to siła, ta nasza 
wiara. Są także tacy tutaj, 
którzy w nic nie wierzą. Jaka 
dla nich straszna ta niewola. 
Słychać tam tylko przekleń-
stwa i złorzeczenia. A u tych, 
co mają silną wiarę - spokój 
i sama radość - pisał w liście 
z  więzienia w  maju 1942 
roku.

Franciszek Kęsy urodził 
się 13 listopada 1920 roku 
w  Berlinie. Rok później ro-
dzina zamieszkała w Pozna-
niu. W oratorium był anima-
torem życia religijnego. Cho-
roba przeszkodziła mu we 
wstąpieniu do seminarium. 
Podczas kampanii wrześnio-
wej podjął nieudaną próbę 
zaciągnięcia się do armii. 
Po powrocie do Poznania 
dzięki pośrednictwu Czesła-
wa Jóźwiaka otrzymał pra-
cę w  zakładzie malarskim, 

gdzie pracowali razem do 
aresztowania.

Edward Klinik urodził 
się 21 lipca 1919 roku w Bo-
chum. Jego starsza siostra 
Maria w  1936 roku wstąpi-
ła do Zgromadzenia Sióstr 
Urszulanek. Był bardzo spo-
kojny i  nieśmiały, ale dzię-
ki przyjaźniom zawartym 
w oratorium stał się bardziej 
otwarty i bezpośredni. Został 
aresztowany jako pierwszy 
z  Piątki. Zachowały się jego 
zapiski więzienne. W  ostat-
nim liście do rodziny pisał: 
Dziwne są wyroki Boże, lecz 
musimy się z nimi zawsze po-
godzić, gdyż wszystko jest dla 
dobra naszej duszy.

Jarogniew Wojciechowski 
urodził się 5 listopada 1922 
roku w Poznaniu. Jego matka 
była nauczycielką muzyki. Sa-
motnie wychowywała dzieci. 
To jej głównie zawdzięczał 
swoje chrześcijańskie i  pa-
triotyczne wychowanie. Miał 
starszą siostrę Ludmiłę, któ-
ra wyszła później za mąż za 
jednego ze współwięźniów, 
będących towarzyszem nie-
doli Jarogniewa we Wron-
kach i Spandau. Był ostatnim 
z piątki, na którym wykona-
no wyrok śmierci. Być może 
widział egzekucję swoich 
kolegów. 

PATRONI PARAFII 
I SZKOŁY

Papież Jan Paweł II beaty-
fikował młodych oratorian 
podczas swojej pielgrzymki 
do ojczyzny, 13 czerwca 1999 
roku. Znaleźli się w  gronie 
108 Polskich Męczenników. 
Poznańska Piątka od kilku 
lat patronuje jednej z  parafii 
w  Poznaniu. Od 2015 roku 
jej imię nosi, jako pierw-
sza w  Polsce szkoła średnia, 
Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Salezjanek w Ostrowie.                                          

■

KONKATEDRA 
Ostrów, ul. Gimnazjalna, tel. 62 736-28-04
msze: 7.00, 8.15, 9.30, 10.45 12.00, 13.15, 18.00, 20.30 

ŚW. ANTONIEGO 
Ostrów, ul. Raszkowska, tel. 62 591-95-44 
msze: 7.00, 8.15, 9.30, 10.45 12.00, 18.30 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Ostrów, ul. Limanowskiego, tel. 62 735-60-90 
msze: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.30, 18.30 

ŚW. PAWŁA 
Ostrów, ul. Paderewskiego, tel. 62 738-73-87 
msze: 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 13.00, 20.00

NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
Ostrów, ul. Królowej Jadwigi, tel. 72 99 77 366 
msze: 7.00, 8.15, 9.30, 10.45, 12.00, 17.00 

DUCHA ŚWIĘTEGO 
Ostrów, ul. Różana, tel. 62 592-39-89 
msze: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.30 

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
Ostrów, ul. Staroprzygodzka, tel. 62 738-27-95
godziny mszy 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00

ŚW. RODZINY 
Ostrów, ul. Grabowska, tel. 62 735-63-69
msze: 8.30, 10.00, 11.30, 15.30 

NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA 
Ostrów, ul. Wybickiego, tel. 62 736-25-09 
msze: 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 18.00 

MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
Ostrów, ul. Kręta, tel. 62 733-91-26
msze: 8.00, 10.00, 11.30

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  
W WYSOCKU WIELKIM
Wysocko Wielkie, ul. Kościelna 1, tel. 62 738 04 29
msze: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00

ŚW. WOJCIECHA W LEWKOWIE
Lewków, pl. Floriana 10, tel. 62 733 87 86
msze: 7:30, 9:00, 11:30, 16:00

NMP MATKI KOŚCIOŁA W ŁĄKOCINACH
Łąkociny, ul. Raszkowska 21, tel. 62 734-20-93
msze: 9:00, 11:00 

CHRYSTUSA KRÓLA W SADOWIU
Sadowie 52
msze: 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

BOŻEGO CIAŁA W NOWYCH SKALMIERZYCACH
Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska 43, tel. 62 762 15 55
msze: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
W RASZKOWIE
Raszków, ul. Kościelna 4, tel. 62 734 35 17
msze: 8:00, 10:00, 12:00, 18:00

ŚW. MARCINA W ODOLANOWIE
Odolanów, Rynek 9, tel. 62 733 14 12
msze: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:30

NMP W PRZYGODZICACH
Przygodzice, ul. Szkolna 1, 62 733 60 66
msze: 7:00, 9:00, 11:00

ŚW. JÓZEFA W JANKOWIE PRZYGODZKIM
Przygodzice, ul. Szkolna 1, tel. 62 738 24 97
msze: 8.30, 10.00, 11.15, 15.30

MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W LATOWICACH
Latowice, ul. Środkowa 52, tel. 62 739 60 35
msze: 9:00, 11:00

NIEDZIELNE MSZE ŚWIĘTE 80. ROCZNICA ŚMIERCI SALEZJAŃSKICH MĘCZENNIKÓW 

Wierni do końca
Dokładnie 80 lat temu, 24 sierpnia 1942 roku, Niemcy dokonali w Dreźnie egze-
kucji młodych wychowanków Salezjańskiego Oratorium św.  Jana Bosko. Od bli-
sko ćwierćwiecza zaliczani oni są w poczet błogosławionych. Ich imię nosi Liceum 
Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie.

Portrety Poznańskiej Piątki na miejscu egzekucji, na dziedzińcu więziennym

Grób męczenników na nowym cmentarzu katolickim w Dreźnie
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Maciej RYSIEWICZ

ZACZYNAMY PRAWIE 
OD ZERA

Państwa zaborcze, być 
może nieprzypadkowo, nie 
ulokowały na terenach roz-
biorowych zbyt wielu zakła-
dów przemysłu obronnego. 
W  Gdańsku była fabryka 
broni i stocznia remontowa 
dla okrętów wojennych, ale 
wiadomo, że Gdańsk (Wol-
ne Miasto Gdańsk) wyłączo-
no ostatecznie z II RP i nie 
udało się skorzystać z  jego 
przemysłowej infrastruk-
tury. A  czas naglił i  wróg 
nie tylko czaił się u  granic, 
ale atakował szeroką ławą. 
Ministerstwo Spraw Woj-
skowych, zmuszone działać 
w trybie pilnym, postanowi-
ło zaadaptować znajdującą 
się w Warszawie poniemiec-
ką fabrykę obrabiarek, tj. 
„Fabrykę Maszyn Gerlach 
i  Plust” i  utworzyć w  ha-
lach tego zakładu warszta-
ty remontujące broń, która 
znalazła się na wyposażeniu 
WP, przejęta po wojskach 
zaborców. W  ten sposób 
pod koniec 1918 r. ruszył 
pierwszy polski zakład 
przemysłu zbrojeniowe-
go. To była jednak kropla 
w  morzu potrzeb. Dlatego 
młoda II RP zdobyła się 
natychmiast na kolejny wy-
siłek organizacyjny i  11 
kwietnia 1919 r. powołała 
do życia Główny Urząd Za-
opatrzenia Armii (GUZA), 
instytucję, której zadaniem 
stało się animowanie roz-
woju polskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Początkowo 
nastawiono się na produk-
cję najpotrzebniejszej broni 
ręcznej. Poniemiecką fabry-
kę „Gerlach i Plust” szybko, 
bo w 1920 r. przemianowa-
no na Państwową Fabrykę 
Karabinów (PFK), która 
na początku produkowała 
karabiny (kb) Mauser wzór 
1898, a w latach 1925–1931 
podjęto produkcję uno-
wocześnionego karabinka 
(kbk) Mauser wzór 1898. 
PFK dostarczyły wojsku 
około 21 900 sztuk kb i 189 

600 sztuk kbk. Wybiegłem 
zbyt daleko w  przyszłość. 
Wróćmy do pierwszych 
inwestycji GUZA w  latach 
1920-1922, bo zbrojownie 
zaczęły powstawać w Polsce 
jak grzyby po deszczu. Takie 
zakłady remontujące broń 
uruchomiono w Warszawie, 
Brześciu nad Bugiem, Po-
znaniu, Krakowie i Przemy-
ślu. O skali przedsięwzięcia 
niech świadczą liczby. Do 
1921 r. wyremontowano 
w  zakładach podlegających 
GUZA około: 1250 dział, 
5600 karabinów maszyno-
wych, 179 000 karabinów 
ręcznych, 33 000 bagnetów 
i  szabel oraz tysiące sztuk 
innego sprzętu niezbędnego 
wojsku. Oddzielnie działały 
zakłady produkujące amu-
nicję, a  największy z  nich 
warszawska Wytwórnia 
Amunicji Karabinowej (rok 
założenia 1919) osiągnę-
ła w  1921 roku zdolności 
produkcyjne rzędu 24 mln 
kul i  łusek karabinowych 
rocznie. Inny potentat na 
rynku polskiego przemy-
słu obronnego Wytwórnia 
Zapalników Artyleryjskich 
w Warszawie (rok założenia 
1920) produkowała do 450 
tys. zapalników uderzenio-
wych i  czasowych rocznie. 

Równocześnie uruchomio-
no biuro studiów i  badań 
doświadczalnych w  Warsz-
tatach Rusznikarskich 
w  Cytadeli Warszawskiej. 
Każdy z tych kroków był ka-
mieniem milowym w  roz-
woju polskiego przemysłu 
zbrojeniowego! Powyższe 
dane, co trzeba podkreślić 
podane bardzo wybiórczo, 
dowodzą, że Wojsko Polskie 
w  wojnie polsko-bolsze-
wickiej mogło liczyć na po-
tężne wsparcie rodzimego 
przemysłu zbrojeniowego! 
A  zaczynaliśmy naprawdę 
od zera!

ZAKŁADY
SAMOCHODOWE 

Pierwsze zakłady remon-
tujące samochody wojsko-
we powstały w  Warszawie, 
Lublinie, Częstochowie, 
Krakowie i Łodzi. Najwięk-
sze poniemieckie zakłady 
o nazwie „Praga” i „Smolna” 
w Warszawie bardzo szybko 
przemianowano na Central-
ne Warsztaty Samochodo-
we. Remontowano zdobycz-
ne samochody marki Ford 
i  Citroën. W  samochodach 
montowano oprzyrządowa-
nie i  uzbrojenie wojskowe. 
Zakłady podlegające war-
szawskim CWS rozpoczęły 

także produkcję czołgów 
(w  Łodzi) i  sanitarek woj-
skowych. Do 1927 roku 
zmontowano i  wyproduko-
wano 1074 samochody cię-
żarowe i 25 czołgów Renault 
FT i 50 sanitarek. Dużą po-
moc w  rozwoju polskiego 
przemysłu samochodowego 
uzyskaliśmy od sojuszniczej 
Francji!

ZAKŁADY LOTNICZE
Już w grudniu 1918 r. na 

Polu Mokotowskim w War-
szawie powstały Central-
ne Warsztaty Lotnicze 
(CWL), które początkowo 
zajmowały się (do 1928 
r.) wyłącznie remontami 
samolotów. Wystarczyło 
kilka miesięcy i  w  1919 r. 
w halach CWL wyremonto-
wano 217 samolotów i  169 
silników lotniczych. Polscy 
inżynierowie bardzo szyb-
ko przedstawili Minister-
stwu Spraw Wojskowych 
projekty polskich samolo-
tów wojskowych. Zaczęło 
się jednak bardzo niefor-
tunnie, bo 23 sierpnia 1919 
r. podczas pokazu rozbił się 
pierwszy polski samolot bo-
jowy CWL SK-1  „Słowik”. 
Przyczyną katastrofy były 
wady konstrukcyjne proto-
typu. Stało się to na oczach 

obserwującego pokaz Józe-
fa Piłsudskiego. Tę drama-
tyczną chwilę wspominał 
po latach Wacław Makow-
ski, późniejszy długoletni 
dyrektor PLL „LOT”:  „Na 
zakończenie demonstracji 
pilot [Kazimierz] Jesio-
nowski przeleciał przed 
trybuną na wysokości 
około pięciuset metrów 
i  zrobił beczkę (przewrót 
przez skrzydło) w  zwol-
nionym tempie, skrzydła 
się urwały i na oczach ca-
łej publicznością samolot 
[CWL SK-1 „Słowik”] ru-
nął i  pogrzebał pod swo-
imi szczątkami pilota [K. 
Jesionowskiego] i  pasaże-
ra inż. [K.] Słowika”. 

ZAKŁADY
RADIOTECHNICZNE

Ta gałąź przemysłu zbro-
jeniowego także rozwijała 
się zaraz od zarania odzy-
skanej niepodległości. Na 
miejsce rozwoju produkcji 
sprzętu dla wojsk łączno-
ści wybrano poniemiec-
kie warsztaty w  Widzewie 
wówczas znajdującym się 
jeszcze poza obrębem mia-
sta Łodzi. Najpierw w 1919 
r. uruchomiono tam Cen-
tralne Warsztaty Radiote-
legraficzne oraz Centralne 
Warsztaty i Składy Telegra-
ficzne, żeby w 1921 r. utwo-
rzyć na bazie tych zakładów 
Centralne Warsztaty Wojsk 
Łączności podległe oczy-
wiście Ministerstwu Spraw 
Wojskowych. W  CWWŁ 
produkowano aparaty tele-
graficzne Mors’a  i  łącznice 
telefoniczne dla wojska. 
W  CWWŁ uruchomiono 
także produkcję na po-
trzeby cywilne i  jako dzia-
łalność filialna działała 
w  Warszawie Państwowa 
Wytwórnia Aparatów Te-
legraficznych i  Telefonicz-
nych (PWATiT) (więcej na 
ten sam temat zob. artykuły 
pt. „Polska Agencja Tele-
graficzna” i „Poczta Polska, 
Telegraf i Telefon” na porta-
lu „Kuriera Ostrowskiego”). 
Miesięczne zdolności pro-
dukcyjne cywilnych PWA-

TiT początkowo bardzo 
skromne (aparatów telefo-
nicznych wyprodukowano 
250 sztuk w 1920 r.) wzrosły 
do 3320 wyprodukowanych 
sztuk w 1924 roku. 

WARSZTATY NIE TYLKO 
INŻYNIERYJNE

Armia nie mogła obyć 
się bez wojsk saperskich. 
Dlatego na potrzeby sape-
rów produkowano od 1920 
r. w  różnych zakładach 
rozrzuconych na terenie 
całego kraju łodzie i  mo-
sty pontonowe. Produkcja 
rosła, bo wojsko potrzebo-
wało także taboru kolejo-
wego. Ostatecznie w  1925 
r. ta gałąź produkcji zbro-
jeniowej została zmono-
polizowana jako Główne 
Warsztaty Inżynieryjno-Sa-
perskie zajmujące się także 
remontami budynków, to-
rów kolejowych i  silników 
elektrycznych. Naprawiano 
i  konserwowano wszela-
ki sprzęt techniczny. Pro-
dukcję taboru kolejowego 
uruchomiono już w  1918 
roku w  Przemyślu, Krako-
wie-Grzegórzkach i w Kra-
kowie-Podgórzu. Dla 
Czytelników naszej gazety 
przyjemna uchu może być 
informacja, że w  Ostrowie 
Wielkopolskim w  latach 
1920-1921 powstała Fabry-
ka Wagonów L. Zieleniew-
ski, którą II RP wykupiła 
w  1927 r. i  przemianowała 
na Warsztaty Wagonowe. 
Przemysł zbrojeniowy to 
nie tylko amunicja, kara-
biny i  czołgi. Na potrzeby 
wojska wspomniany na 
wstępie Główny Urząd Za-
opatrzenia Armii urucho-
mił sieć zakładów produ-
kujących mundury, obuwie, 
produkty żywnościowe, 
produkty higieniczne. Ar-
mia potrzebowała mydła, 
świec, sucharów, marmo-
lady, kawy konserwowej 
i tysięcy innych produktów. 
A o kolejnych osiągnięciach 
polskiego przemysłu zbro-
jeniowego w  II RP opo-
wiem już za tydzień w dru-
giej części tej opowieści!  ■

Z CYKLU „DROGA PRZEZ NIEPODLEGŁOŚĆ”

Przemysł zbrojeniowy 
w II RP – część 1 
Klęska w starciu z III Rzeszą i ZSRS, której doznała II RP we wrześniu 1939 r. rzuca cień na polski przemysł obronny okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Bo skoro tak łatwo daliśmy się pokonać, to znaczy, że Wojsko Polskie nie otrzymało 
nowoczesnego, krajowej produkcji uzbrojenia i wyposażenia i dlatego żołnierze września musieli „szarżować z szablami 
na uzbrojone po zęby oddziały pancerne” przeciwników. Rzeczywistość była jednak dużo bardziej złożona niż chciałaby ta 
przedstawiona powyżej potoczna opinia kolportowana do dzisiaj od czasów PRL-u.

Produkcja armat i haubic w Hucie Stalowa Wola w 1939 r. 

Fot. Archiw
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 Jerzego Reszczyńskiego (Defence24.pl)/CAW
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Sieroszewice

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości, że na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrow-
skiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 
24.08.2022 r. do 14.09.2022  r.

wywieszono WYKAZ dotyczący niezabudowanej nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przezna-
czonej do zbycia w drodze zamiany.

Wójt Gminy Sieroszewice
Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice
o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów
oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 29.06.2022 r. W terminie od 29.06.2022 do 20.07.2022 r. wyznaczono 
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wnio-
sków nie złożono.

1. Opis nieruchomości
Działki tworzą większy kompleks (28 działek budowlanych), zlokalizowanych w rejonie ul. Południowej w miejscowości 

Masanów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działki położone są na obszarze, gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej oraz tereny upraw polowych. Dla przedmiotowych działek, Wójt Gminy Sieroszewice wydał decyzję 
o ustaleniu warunków zabudowy nr IZO.6730.17.21 z dnia 21.04.2021 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegają-
cej na budowie 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód 

prawnych w ich rozporządzaniu
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7, w dniu 27 września 2022 r. (godziny 

zostały szczegółowo opisane dla poszczególnych działek w tabeli).
5. Cena wywoławcza netto dla każdej z oferowanych działek została opisana w tabeli. Wysokość postąpienia nie może wy-

nosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
UWAGA!
Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od ceny zapro-

ponowanej w przetargu.
6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć 

tysięcy złotych 00/100 zł) - osobno dla każdej działki, którą oferent zamierza licytować - na konto Urzędu Gminy Sieroszewice 
– Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóź-
niej do dnia 23 września 2022 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki, na którą wpłacono wadium.

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym 

uczestnikom przetargu zwraca się,
- w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie 

polega zwrotowi.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co naj-

mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl, tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w 

sołectwie Zamość.
10. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela:  Ryszard Bo-

duch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348
11. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE
Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice
o  g  ł  a  s  z  a

I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczo-
nych jako działki nr: 696/3; 696/4; 696/10; 696/11; 696/12

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 29.06.2022 r. W terminie od 29.06.2022 do 20.07.2022r. wyznaczono 
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wnio-
sków nie złożono.

1. Opis nieruchomości
Działki tworzą większy kompleks (28 działek budowlanych), zlokalizowanych w rejonie ul. Południowej w miejscowości 

Masanów w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gruntów niezabudowanych.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działki położone są na obszarze, gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny 
zabudowy mieszkaniowej oraz tereny upraw polowych. Dla przedmiotowych działek, Wójt Gminy Sieroszewice wydał decyzję 
o ustaleniu warunków zabudowy nr IZO.6730.17.21 z dnia 21.04.2021 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegają-
cej na budowie 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód 

prawnych w ich rozporządzaniu
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7, w dniu 28 września 2022 r. (godziny 

zostały szczegółowo opisane dla poszczególnych działek w tabeli).
5. Cena wywoławcza netto dla każdej z oferowanych działek została opisana w tabeli. Wysokość postąpienia nie może wy-

nosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
UWAGA!
Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od ceny zapro-

ponowanej w przetargu.
6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokośc 6.000,00 zł (słownie: sześć 

tysięcy złotych 00/100 zł) - osobno dla każdej działki, którą oferent zamierza licytować - na konto Urzędu Gminy Sieroszewice 
– Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóź-
niej do dnia 23 września 2022 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki, na którą wpłacono wadium.

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym 

uczestnikom przetargu zwraca się,
- w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie 

polega zwrotowi.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co naj-

mniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl, tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń 

w sołectwie Zamość.
10. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela: Ryszard Bo-

duch – pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348
11. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE
Anatol Piaskowski

Wójt Gminy Sieroszewice
o  g  ł  a  s  z  a

IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość
oznaczonych jako działki nr: 46/12, 46/13, 46/16, 46/22

VI ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Zamość oznaczonych 
jako nr: 46/6

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 2.03.2021 r. W terminie od 2.03.2021 do 23.03.2021r. wyznaczono termin 
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) – wniosków nie złożono.

1. Opis nieruchomości
Działki tworzą większy kompleks (18 działek budowlanych), zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 450 

w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej, warsztatowo- usługowej i gruntów uprawianych rolniczo.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Działki położone są na obszarze, gdzie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta znajduje się na terenach oznaczonych jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowej oraz tereny upraw polowych. Dla działki gruntu nr 46/3, z której powstały opisywane wyżej działki, Wójt 
Gminy Sieroszewice wydał decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr IZO.6730.81.20 z dnia 21.08.2020 r. ustalającą warunki 
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

3. Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód 

prawnych w ich rozporządzaniu.
4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7, w dniu 29 września 2022 r. (godziny 

zostały szczegółowo opisane dla poszczególnych działek w tabelce wyżej).
5. Cena wywoławcza netto dla każdej z oferowanych działek  została opisana w tabelce wyżej. Wysokość postąpienia nie może 

wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
UWAGA!
Oferent wybrany w przetargu jako nabywca zobowiązany jest do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% od ceny zapropo-

nowanej w przetargu.
6. Warunkiem do wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery 

tysiące złotych 00/100 zł) - osobno dla każdej działki, którą oferent zamierza licytować - na konto Urzędu Gminy Sieroszewice – 
Bank Spółdzielczy Rososzyca nr 16 8431 0008 0100 0130 2000 0001 lub w kasie urzędu w godzinach urzędowania, najpóźniej do 
dnia 26 września 2022 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki, na którą wpłacono wadium.

Za datę wpłaty uznaję się datę wpływu środków na rachunek organizatora przetargu.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczest-

nikom przetargu zwraca się,
- w przypadku wygrania przetargu i nieprzystąpieniu do podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym dniu wadium nie po-

lega zwrotowi.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
8. Koszt sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.
9. Ogłoszenie zamieszczano na stronie www.bip.sieroszewice.pl, tablicy ogłoszeń urzędu gminy oraz na tablicy ogłoszeń w 

sołectwie Zamość.
10. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, warunków przeprowadzenia przetargu, udziela: Ryszard Boduch 

– pokój nr 19, tel. 062/7396076 w. 348
11. W przypadku zaistnienia istotnych powodów Wójt Gminy Sieroszewice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

WÓJT GMINY SIEROSZEWICE
Anatol Piaskowski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 

1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomo-
ści, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 24 sierpnia 
2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieru-
chomość przeznaczoną do zamiany, położoną w miejscowości Głogo-
wa. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie 
BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w  zakładce: Gmina/Ogło-
szenia urzędu.
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NAJLEPSZY W STREET WORKOUT I KALISTENICE  

Ostrowianin 
mistrzem świata
KALISTENIKA Dawid Adamczak z Ostro-
wa Wielkopolskiego został w niedzielę mi-
strzem świata w Street Workout i Kaliste-
nice. Mistrzostwa odbywały się w stolicy 
Łotwy, Rydze.

W  weekend w  Rydze odbyły 
się Mistrzostwa Świata w  tej 
dyscyplinie sportu. Ostrowia-
nin, Dawid Adamczak sięgnął 
tam po złoty medal. Po dziesię-
ciu latach ciężkich treningów 
ostrowianin spełnił swoje ma-
rzenia na najważniejszej im-
prezie. Ostrowscy miłośnicy 

kalisteniki swoje treningi mają 
m.in. na urządzeniach w Par-
ku Północnym.

-Mistrz Świata w Kalistenice 
i Street Workout. To była długa 
droga, aby tu stanąć – napisał 
w swoich mediach społeczno-
ściowych Dawid Adamczak. 
Gratulujemy! (m)

WYSOKIE ZWYCIĘSTWO W PIERWSZYM FINALE   

Blisko awansu
SPEEDROWER Omega Ostrów rozbiła 
w niedzielę na swoim torze Szawer Lesz-
no aż 94:63 w pierwszym meczu finału 
play-off CS 1. Ligi i jest o krok od awansu 
do CS Superligi.  

Po czterech biegach Omega 
wygrywała tylko 22:17, ale 
dwa kolejne podwójne zwy-
cięstwa i trzy po 6:4, a następ-
nie dublet na dokładkę sprawi-
ło, że po dziesięciu wyścigach 
ostrowianie prowadzili już 
61:38. Cały ostrowski zespół 
zasłużył na słowa uznania. 
Oprócz Kowalczyka świetnie 
pojechał Bartosz Grabow-

ski, który z bonusami zdobył 
komplet punktów. Swoje zro-
bili Piotr Jamroszczyk i Mar-
cin Kołata, a  na wyróżnienie 
zasłużył także młodziutki 
Dawid Lis. Rewanż 4 wrze-
śnia w Lesznie i aż trudno 
sobie wyobrazić, by Omega w 
optymalnym składzie była w 
stanie roztrwonić 31 punktów 
zaliczki z Ostrowa. (m)

POLSKA Z OSTROWIANINEM W SKŁADZIE Z BRĄZOWYM MEDALEM W SZTAFECIE 4X100 METRÓW!

Ogromny sukces Patryka Wykroty
LEKKOATLETYKA 32 lata czekaliśmy nie tylko na występ ostrowianina na Mistrzo-
stwach Europy, ale także na medal. Po nieżyjącym już Sławomirze Majusiaku, który 
zdobył brązowy medal w biegu na 5000 metrów w Splicie w 1990 roku, Patryk Wykro-
ta przechodzi do historii ostrowskiej i polskiej lekkoatletyki, zdobywając brązowy me-
dal ze sztafetą 4x100 metrów. Polacy pobili rekord kraju, finiszując z czasem 38,15 s!  
Maciej KMIECIK

Polacy absolutnie nie byli 
kandydatami do medalu. 
W sztafecie jednak wszyst-
ko jest możliwe, co udo-
wodnili na bieżni. Biało-
-czerwoni w  składzie: Ad-
rian Brzeziński, Przemy-
sław Słowikowski, Patryk 
Wykrota i Dominik Kopeć 
pobiegli rewelacyjnie. Me-
dal podczas ceremonii de-
koracji odbierał także Ma-
teusz Siuda, który wystąpił 
w półfinale.

Zmiany może nie były 
idealne, ale wystarczają-
ce do medalu i  do rekor-
du Polski, który pobity 
został po 10 latach. – Za-
wsze te zmiany mogą być 
trochę lepsze, bo do ideału 
brakowało. Ja też niemal 
nie wpadłem na Dominika 
Kopcia, kiedy podawałem 
mu pałeczkę. Zapewniał 
nas, że na finiszu da z  sie-
bie wszystko, by ten medal 
wyszarpać i  tak też zrobił, 
rzucając się nawet na metę 
– powiedział nam Patryk 
Wykrota. 

Polska sztafeta 4x100 
metrów zdobyła medal 
Mistrzostw Europy po 
16 latach przerwy. Złoto 
dla Brytyjczyków, a  sre-
bro dla Francuzów. Brąz 
dla przeszczęśliwych Pola-
ków z  ostrowianinem, za-
wodnikiem Klubu Sporto-
wego Stal LA, Patrykiem 
Wykrotą. 

Polska na Mistrzostwach 
Europy w Monachium zdo-
była aż 14 medali. Ostrów 
Wielkopolski na krążek 
swojego lekkoatlety na im-
prezie tej rangi czekał dłu-
gie 32 lata! Po Sławomirze 
Majusiaku, Patryk Wykro-
ta przeszedł już na stałe do 
historii ostrowskiej królo-
wej sportu, a to jeszcze nie 
koniec w  wykonaniu tego 
sympatycznego 22-latka, 
któremu szczerze gratu-
lujemy tego ogromnego 
sukcesu!

Indywidualnie Patryk 
Wykrota wystąpił w  biegu 

na 200 metrów, gdzie ka-
pitalny finisz dał mu awans 
do półfinału biegu na 200 
metrów podczas 25.Mi-
strzostw Europy w  Mona-
chium. Patryk Wykrota za-
jął czwarte miejsce w biegu 
eliminacyjnym i  tzw. ma-
łym q awansował do półfi-
nału.  Ostrowianin pobiegł 
w  trzecim biegu elimina-
cyjnym. Miał tam piąty re-
kord życiowy i  nie należał 
do faworytów. Bieg toczył 
się z  wiatrem +0,3 m/s. 
Sprinter Stali pierwszą set-
kę pobiegł wolno. Na wyj-
ściu z  wirażu na ostatnią 
prostą był dopiero siód-
my. Później jednak finiszo-
wał i wdarł się do półfina-
łu z  tzw. małym q. Trzech 
pierwszych z  każdego bie-
gu awansowało bezpośred-
nio i  trzech z  najlepszymi 
czasami.

- Nie ukrywam, że plan 
był nieco inny. Miałem 
mocno otworzyć i utrzymać 
tę pozycję do końca. Wyszło 
trochę inaczej. Goniłem, ale 
rzutem na metę przegra-
łem to duże Q.  Na pewno 
cieszy to, że jest to stabilny 
poziom. Biegam w  grani-
cach 20,70 s. – 20,80s.  Jest 
awans do półfinału i  zoba-
czymy, co to będzie dalej 

– powiedział tuż po biegu 
na antenie TVP Sport Pa-
tryk Wykrota.

W  półfinale, gdzie jego 
szanse na awans były ilu-
zoryczne, Polak pobiegł 
wyraźnie asekuracyjnie, 
oszczędzając się na elimi-
nacje biegu sztafetowego 
4x100 metrów. Zajął ósme 
miejsce i  zakończył zma-
gania na półfinale. Nikt 
nie ma wątpliwości, że była 
to słuszna decyzja. Patryk 
Wykrota przyczynił się do 
awansu sztafety do finału 
w  piątek, a  w  niedzielnym 
biegu, decydującym o  me-
dalach dał z  siebie wszyst-
ko i stanął wraz z kolegami 
na podium 25.Mistrzostw 
Europy w Monachium.

-Powoli to wszystko do 
mnie dociera – mówił nam 
w  poniedziałek w  drodze 
do Szczecina - Widzę, co 
się dzieje w  mediach spo-
łecznościowych, jak Polska 
przeżywa sukcesy naszych 
lekkoatletów, jak Ostrów 
Wielkopolski zareagował 
na mój medal. Jestem bar-
dzo szczęśliwy, że mogłem 
dać kibicom tyle radości. 
Pokazaliśmy, że nawet jako 
debiutanci, na których nie-
wielu stawiało, możemy 
zdobywać medale. Już po 

eliminacjach sztafet wie-
dzieliśmy, że jesteśmy moc-
ni. Mieliśmy czwarty czas, 
a  w  finale zapowiadaliśmy 
walkę o  medal. Atmosfera 
mistrzostw była niesamo-
wita. Ta cała otoczka, któ-
ra towarzyszyła najważ-
niejszym finałom, w  tym 
sztafety 4x100 metrów, nie 
deprymowała nas, a  wręcz 
przeciwnie, jeszcze bardziej 
motywowała. Rywalizowa-
liśmy ostatniego dnia przy 
wypełnionym po brzegi sta-
dionie, przy niesamowitym 
dopingu. To były niepowta-
rzalne chwile. Tak samo, 
jak ceremonia dekoracji. 
Pierwszy raz wchodzili-
śmy na podium podczas tak 
prestiżowej imprezy. Było 
to coś, co zapamiętamy na 
długo. Mam jednak nadzie-
ję, że to nie koniec, a dopie-
ro początek naszych sukce-
sów, bo pokazaliśmy, że po 
latach odrodził się polski 
sprint i  chyba jeszcze nie 
powiedzieliśmy ostatniego 
słowa – mówi nam Patryk 
Wykrota.

Ostrowianin prosto 
z  Monachium udał się do 
Szczecina, gdzie w  środę 
startuje w ostatnich w tym 
sezonie zawodach Memo-
riale Wiesława Maniaka. ■

Fot. M
aciej KM

IECIK

Żużlowcy Arged Malesy 
z brązowym medalem 
MMPPK

TEMAT TYGODNIA

Para Grabowski – Kołata na prowadzeniu 7:3

Fot. M
aciej KM

IECIK

Polska sztafeta 4x100 metrów z ostrowianinem w składzie na podium Mistrzostw Europy

Podium mistrzostw świata. Fot: Facebook Dawida Adamczaka

Fot. TVP Sport
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BRĄZOWY MEDAL ARGED MALESY W FINALE MMPPK W LUBLINIE!

Wychowankowie na medal 
ŻUŻEL Jest trzeci w historii ostrowskiego żużla medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Po złocie z 1999 roku, 
srebrze z 2008, żużlowcy Arged Malesy Ostrów zdobyli brązowy krążek w finale MMPKK w Lublinie w 2022 roku. Na podium 
stanęli: Jakub Krawczyk, Sebastian Szostak i Jakub Poczta. Udział w medalu miał także Kacper Grzelak, który podczas absencji 
Szostaka z powodu kontuzji, wywalczył awans do finału.

Maciej KMIECIK

Do ostatniego wyścigu waży-
ły się losy medalu dla ostro-
wian. Ostatecznie Arged 
Malesa, remisując z  Włók-
niarzem Częstochowa 3:3, 
zapewniła sobie brązowy 
medal. Para Arged Malesy 
Ostrów świetnie rozpoczę-
ła finał Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski Par Klubo-
wych od podwójnego zwy-
cięstwa z  mocną parą Fogo 
Unii Leszno. Sebastian Szo-
stak i Jakub Krawczyk poko-
nali 5:1 Damiana Ratajcza-
ka i  Huberta Jabłońskiego.  
Niecodzienna sytuacja miała 
miejsce w wyścigu siódmym, 
w  którym ostrowianie prze-
grali najpierw z Betard Spartą 
Wrocław 1:5, a powtórki po-
kazały, że taśma startowa nie 
poszła równo, czego wcze-
śniej nie dostrzegł arbiter 
Andrzej Kraskiewicz. Sędzia 
uznał, że należy zarządzić 
powtórkę, ale bez Sebastiana 
Szostaka, który w pierwotnej 

wersji zjechał z  toru. W  po-
wtórce Jakub Krawczyk wy-
grał start, założył Bartłomieja 
Kowalskiego i uratował remis 
dla Arged Malesy. – Trochę 
szczęścia mieliśmy, bo gdyby 
nie ten powtórzony wyścig, 
to medalu pewnie byśmy nie 
mieli. Dokonaliśmy drobnej 
korekty w sprzęcie i udało się 
wygrać. Do końca nie wiem 
nawet, dlaczego w  powtórce 
nie mógł pojechać Sebastian 
Szostak – tłumaczył po zawo-
dach Jakub Krawczyk.

Niestety, w  trzecim wy-
stępie, który przypadł na 
wyścig 11, ostrowianie fa-
talnie przegrali start z  parą 
GKM-u  Grudziądz. Jakub 
Krawczyk walczył jak lew 
i  przedarł się przed Kacpra 
Łobodzińskiego na ostatnim 
okrążeniu. Porażka 2:4 moc-
no pokrzyżowała Arged Ma-
lesie walkę o jeden z medali.

W  czwartej serii Sebastia-
na Szostaka zastąpił Jakub 
Poczta. Ostrowianie wygra-
li 5:1 z  Abramczyk Polonią 

Bydgoszcz, która startowała 
bez swojego lidera, Wiktora 
Przyjemskiego. W pojedynku 
z  Motorem Lublin, najpierw 
leżał Jakub Poczta w  pierw-
szym wirażu. Sędzia dopu-
ścił do powtórki całą czwór-
kę. W  niej defekt na starcie 
zanotował Jakub Krawczyk, 

a  w  momencie gdy Mate-
usz Cierniak i  Wiktor Lam-
part jechali na 5:1 z Jakubem 
Pocztą, Lampart zanotował 
uślizg. Cudem ominął go 
Poczta. Lampart wstał i  do-
jechał w spacerowym tempie 
po jeden punkt. – W  pierw-
szym podejściu ścięliśmy się 

na pierwszym wirażu z  Ma-
teuszem. Dobrze, że powtórka 
była w  czterech. Tor był wy-
magający – nie krył Poczta. 

Przed ostatnim wyścigiem 
sytuacja była klarowna. Ar-
ged Malesa musiała zremiso-
wać z Włókniarzem, by zdo-
być brązowy medal. Gdyby 

wygrała 5:1, miała by srebro. 
W  przypadku zwycięstwa 
4:2, doszłoby do barażu o wi-
cemistrzostwo. Ostrowianie 
kapitalnie rozegrali pierwszy 
wiraż, zamykając szarżujące-
go Mateusza Świdnickiego. 
Daleko uciekł Jakub Miśko-
wiak, ale Jakub Poczta i Jakub 
Krawczyk dowieźli do mety 
trzy punkty, oznaczające brą-
zowy medal. – Wiedzieliśmy, 
że trzy punkty dają nam me-
dal. Kiedy uciekł nam ze star-
tu Miśkowiak, skupiliśmy się 
w  pierwszym wirażu na za-
blokowaniu Świdnickiego, 
a  później pilnowaliśmy, żeby 
nie popełnić błędu i  dowieźć 
do mety te trzy punkty – do-
dał Poczta.

Złoto wywalczyli obroń-
cy tytułu – Motor Lublin, 
a  srebrne medale zdobyli 
żużlowcy Włókniarza Czę-
stochowa. Ostrowianie zdo-
byli 20 punktów. Jedenaście 
wywalczył Jakub Krawczyk, 
sześć Jakub Poczta, a trzy Se-
bastian Szostak. ■

Brązowy tercet Arged Malesy Ostrów. Jakub Krawczyk, Jakub Poczta i Sebastian Szostak

Fot. M
aciej KM

IECIK

Fot. M
ateriały TŻ Ostrovia

Fot. M
aciej KM

IECIK

O SUZUKI SUPERPUCHAR POLSKI W OPOLU 21 WRZEŚNIA

Tego trofeum brakuje Stali
KOSZYKÓWKA Pucharu im. Adama Wójcika nie ma jeszcze 
w kolekcji klubowej BM Stali Ostrów. Żółto-niebiescy staną 
przed trzecią w historii szansą na wywalczenie Superpucharu 
Polski. W środę 21 września o 18.00 zmierzą się w Opolu z mi-
strzem kraju, Śląskiem Wrocław. Ruszyła już sprzedaż biletów na 
to spotkanie, które otworzy sezon koszykarski w naszym kraju.
Kibice basketu już 21 wrze-
śnia 2022 r. będą mogli zoba-
czyć pierwszy oficjalny mecz 
sezonu 2022/23, czyli starcie 
o  Suzuki Superpuchar Pol-
ski pomiędzy WKS Śląskiem 
Wrocław a  BM Stalą Ostrów 
Wielkopolski. Mecz zostanie 
rozegrany w  hali Stegu Are-
na w Opolu, a transmisję bę-
dzie można zobaczyć w spor-
towych stacjach Polsatu. Bi-
lety na mecz o Suzuki Super-
puchar Polski można kupić na 
abilet.pl. Wejściówki dostępne 
są w cenie 20 zł (ulgowe) oraz 
30 zł (normalne).

W 2021 roku mecz o Suzu-
ki Superpuchar Polski wygrał 
Enea Zastal BC. Wtedy druży-
na z Zielonej Góry pokonała 
Arged BM Stal Ostrów Wiel-
kopolski 84:69, a  Najbardziej 
Wartościowym Zawodni-
kiem (MVP) spotkania został 
wybrany Jarosław Zyskow-
ski. Superpuchar Polski nosi 

imię Adama Wójcika, legen-
darnego polskiego koszyka-
rza. Ten okazały puchar skła-
da się z pięciu ramion symbo-
lizujących pięciu zawodników 
na boisku oraz korony, któ-
ra jest nawiązaniem do histo-
rycznego wyczynu śp. Adama 
Wójcika - jako pierwszy w hi-
storii zawodnik Polskiej Ligi 
Koszykówki przekroczył gra-
nicę 10 tysięcy punktów. Piłka 

znajduje się w sercu pucharu, 
dla podkreślenia znaczenia 
koszykówki w jego życiu. Tro-
feum jest wykonane ręcznie ze 
stali, pokryte mosiądz paty-
ną, polerowane, osadzone na 
granitowej podstawie. Zostało 
przygotowane na specjalne za-
mówienie, zgodnie z  projek-
tem zaakceptowanym przez 
żonę śp. Adama Wójcika.
 (m)

GRACJAN SZOSTAK POJEDZIE W MISTRZOSTWACH ŚWIATA DO LAT 16 

Zaskoczony powołaniem 
ŻUŻEL – Nie spodziewałem się powołania na tak prestiżowe 
zawody – mówi Gracjan Szostak, który w czwartek wystartuje 
w półfinale SGP3, czyli indywidualnych mistrzostwach świata 
na żużlu do lat 16 na motocyklach o pojemności silników 250 
cc we Wrocławiu.

Finał SGP3, który odbę-
dzie się w  piątek, 26 sierp-
nia o  16.00 na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu 
poprzedzą dwa półfinały. 
Te zostaną rozegrane dzień 
wcześniej o 12.00 i 19.00. – 
Z  racji tego, że Gracjan ten 
sezon ma ostatni na moto-
cyklach o pojemności 250 cc, 
a  także notuje dobre wyni-
ki, dostał powołanie od tre-
nera kadry na mistrzostwa 
świata, które odbędą się we 
Wrocławiu – wyjaśnia tre-
ner Kamil Brzozowski. – 
Wystąpi w drugim półfinale 
o godzinie 19.00. 

-Szykujemy się jak najle-
piej, by pokazać się tam z do-
brej strony. Trudno powie-
dzieć, na co tam będzie stać 
Gracjana. Jedziemy walczyć 
– dodaje Brzozowski.

-Będą to moje pierwsze 
poważne zawody. Na pew-
no to fajne przetarcie przed 
startem na popularnych 

pięćsetkach. Nie podejrze-
wałem, że trener mnie po-
woła, bo początek sezonu 
nie był najlepszy dla mnie. 
Teraz ostatnio trochę się po-
prawiłem. Bardzo chciał-
bym awansować do fina-
łu. We Wrocławiu jeździ 
mi się dobrze. Są tam krót-
kie proste i  łagodne łuki. 
Zobaczymy, jak mi tam 

pójdzie – powiedział Gra-
cjan Szostak.

Żużlowiec Arged Malesy 
Ostrów znalazł się w kadrze 
obok: Eryka Farańskiego, 
Antoniego Kawczyńskiego, 
Marcela Kowolika, Mikoła-
ja Kroka, Szymona Ludwi-
czaka, Kevina Małkiewicza, 
Kacpra Manii i  Emila Ma-
roszka.  (m)

Do trzech razy sztuka? Nie udało się w Kaliszu i Wałbrzychu, może uda 
się w Opolu?

Gracjan Szostak wystąpi w SGP 3 – mistrzostwach świata 250cc do lat 16
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KOMPLET WEEKENDOWYCH ZWYCIĘSTW DRUŻYN Z POWIATU OSTROWSKIEGO

Centra i Ostrovia 
liderami swoich lig 
PIŁKA NOŻNA To był naprawdę udany weekend dla drużyn z Ostrowa i powiatu. Pierwsze 
zwycięstwo w sezonie w III lidze odnotowała Pogoń Nowe Skalmierzyce. Czwarty triumf z rzędu 
zapisała na swoje konto Centra 1946 Ostrów w IV lidze, a drugi w rozgrywkach V ligi Ostrovia 
1909. Oba ostrowskie kluby są liderami tabel. Efektowne zwycięstwo odniosły także drugoligo-
we piłkarki Ostrovii 1909.

Maciej KMIECIK

Do czwartej kolejki rozgrywek 3 ligi cze-
kali piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce 
na pierwsze w  tym sezonie zwycięstwo. 
Zespół trenera Łukasza Bandosza wygrał 
w  Janikowie 3:1. Pogoń Nowe Skalmie-
rzyce, która przed rokiem jako beniami-
nek była rewelacją piłkarskiej jesieni w 3.
lidze, tym razem źle rozpoczęła sezon. 
Po trzech kolejkach miała na koncie tyl-
ko 1 punkt, a w środę na własnym boisku 
przegrała aż 0:4 z  Zawiszą Bydgoszcz.  
Odrodzenie przyszło w sobotę w Janiko-
wie, gdzie Pogoń objęła prowadzenie już 
w  9 minucie po trafieniu z  rzutu karne-
go Daniela Kaczmarka. Unia wyrównała 
w  32 minucie, ale niedługo później Ka-
mil Zadka odzyskał prowadzenie dla Po-
goni. Wynik meczu na 3:1 w 75 minucie 
z rzutu karnego ustalił Marcin Lis. Pogoń 
awansowała na 14 miejsce w tabeli grupy 
2 III ligi, a   w następnej kolejce zmierzy 
się z Cartusią Kartuzy. 

Wymarzony start rozgrywek w Artbud 
IV lidze piłkarzy Centry 1946 Ostrów, 
którzy w piątek w Kępnie odnieśli czwar-
te z  rzędu zwycięstwo. Zespół Michała 
Kosińskiego wygrał z Polonią 1908 Mar-
cinkami Kępno 1:0 po golu z  rzutu kar-
nego. W  50 minucie faulowany w  polu 
karnym był Jakub Michalski. Sędzia po-
dyktował jedenastkę. Do piłki podszedł 
Jakub Kłobusek, który kompletnie zmylił 
bramkarza gospodarzy, strzelając w  pra-
wy róg bramki. Centra objęła prowa-
dzenie, a wynik do końca meczu już nie 
uległ zmianie. Centra w  nowym sezonie 
spisuje się rewelacyjnie. Najpierw wygra-
ła 3:1 z Polonią Leszno u  siebie, następ-
nie w  Międzychodzie z  Wartą 2:0, póź-
niej 3:0 pokonała Mieszko Gniezno, a te-
raz zespół z Kępna 1:0. W następnej ko-
lejce w sobotę, 27 sierpnia o 13.00 Centra 
zagra u siebie z Victorią Skarszew o piąte 
z rzędu zwycięstwo.

Drugie imponujące zwycięstwo odnio-
sła za to Ostrovia 1909 Ostrów. Po wy-
granej 5:0 na inaugurację, w drugiej ko-
lejce spotkań biało-czerwone pasiaki 
rozbiły 6:1 na wyjeździe Piasta Poniec. 
Ostrovia szybko rozpoczęła strzelanie 

w Pońcu. Najpierw Łukasz Budziak w 10 
minucie, a  za chwilę Mikołaj Marciniak 
sprawili, że Ostrovia prowadziła 2:0. 
W  32 minucie Piast zdobył kontaktowe-
go gola, na którego szybko odpowiedział 
Piotr Skrzypczak. Kolejne gole padły już 
po przerwie, a zdobyli je Konrad Rusek, 
Maciej Kaniewski i  Mariusz Poślednik.  
W  następnej kolejce w  sobotę, 27 sierp-
nia o  16.00 Ostrovia zagra na własnym 
boisku z Wartą Śrem.

Pierwszą wygraną w  sezonie odnio-
sły za to w  sobotę na boisku w  Janko-
wie Przygodzkim piłkarki Ostrovii 1909 
Ostrów, które w  grupie północnej 2 ligi 
kobiet ograły aż 8:3 KS Raszyn. Ostro-
wianki otworzyły mecz już w  3 minucie 
po pięknym strzale Aleksandry Krawiec. 

Na dwa 2:0 podwyższyła Małgorza Knu-
ła. Przyjezdne zdobyły kontaktowego 
gola, ale jeszcze przed przerwą na 3:1 tra-
fiła Krawiec. W  56 minucie na 4:1 pod-
wyższyła Amelia Goplarek, a chwilę póź-
niej było już 5:1 po drugim w tym meczu 
golu Małgorzaty Knuły, która nie zwal-
niała tempa i w ciągu 120 sekund po raz 
trzeci zapisała się na listę strzelczyń. Było 
6:1 dla Ostrovii. KS Raszyn odpowiedział 
jednym trafieniem, a siódmą bramkę dla 
Ostrovii w 79 minucie zdobyła ponownie 
Knuła, a trzy minuty później na 8:2 pod-
wyższyła Patrycja Czerniejewska. W  84 
minucie po błędzie defensywy Ostrovii, 
przyjezdne zdobyły trzeciego gola i mecz 
zakończył się hokejowym wynikiem 8:3 
dla biało-czerwonych pasiaków. ■

Fot. M
ateriały prasow

e Ostrovia 1909

Piłkarze Ostrovii w dwóch pierwszych meczach zdobyli 11 goli

PIŁKA NOŻNA 

III liga grupa 2
Wyniki 4. kolejki 
Polonia Środa Wlkp. - Vineta Wolin 8-5
Unia Janikowo - Pogoń Nowe Skalmierzyce  1-3
Gedania Gdańsk - Unia Solec Kujawski  5-2
Pogoń II Szczecin - Bałtyk Gdynia  1-1
Cartusia Kartuzy - Jarota Jarocin  1-3
Olimpia Grudziądz - Sokół Kleczew  0-0
Zawisza Bydgoszcz - Unia Swarzędz  4-0
Błękitni Stargard - KP Starogard Gdański  1-1
Stolem Gniewino - Świt Szczecin  0-3

Tabela
1. Olimpia Grudziądz  4  10  10:0
2. Pogoń II Szczecin  4  10  7:3
3. Zawisza Bydgoszcz  4  9  12:3
4. Błękitni Stargard  4  8  9:5
5. Świt Szczecin  4  7  10:3
6. Gedania Gdańsk  4  7  11:8
7. Jarota Jarocin  4  7  6:5
8. Sokół Kleczew  4  7  5:5
9. Cartusia Kartuzy  4  6  6:4
10. KP Starogard Gdański  4  6  4:3
11. Polonia Środa Wielkopolska  4  6  10:12
12. Pogoń Nowe Skalmierzyce  4  4  5:8
13. Unia Swarzędz  4  4  5:8
14. Unia Janikowo  4  4  6:9
15. Vineta Wolin  4  3  8:14
16. Bałtyk Gdynia  4  2  3:6
17. Unia Solec Kujawski  4  0  2:12
18. Stolem Gniewino  4  0  1:12

IV liga

Wyniki 4. kolejki
Polonia 1908 Marcinki Kępno - Centra 1946 Ostrów 
Wlkp.  0-1
Korona Piaski - Obra 1912 Kościan  1-1
Kotwica Kórnik - Polonia 1912 Leszno  1-1
Lipno Stęszew - Nielba Wągrowiec  2-0
Mieszko Gniezno - LKS Gołuchów  2-3
Steico Noteć Czarnków - GKS Iskra Szydłowo  8-0
Victoria Września - Tarnovia Tarnowo Podgórne  2-1
Warta Międzychód - Huragan Pobiedziska  0-2
Victoria Skarszew - SKP Słupca  3-1

Tabela
1. Centra 1946 Ostrów  4  12  9:1
2. LKS Gołuchów  4  12  9:5
3. Lipno Stęszew  4  8  6:1
4. Victoria Września  4  8  5:3
5. Steico Noteć Czarnków  4  7  12:4
6. Obra 1912 Kościan  4  7  7:6
7. Mieszko Gniezno  4  6  7:6
8. Kotwica Kórnik  4  6  7:3
9. Nielba Wągrowiec  4  6  5:5
10. SKP Słupca  4  6  6:5
11. Tarnovia Tarnowo Podgórne  4  4  4:5
12. Huragan Pobiedziska  4  4  5:8
13. Victoria Skarszew  3  3  4:6
14. Polonia1909 Marcinki Kępno  4  3  2:6
16. Polonia 1912 Leszno  4  2  2:5
17. Korona Piaski  4  1  4:8
18. Warta Międzychód  4  0  1:8

5 liga grupa 3

Wyniki 2. kolejki
Piast Poniec - Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp.  1-6
GKS Rychtal - Kania Gostyń  0-4
Krobianka Krobia - Zefka Kobyla Góra  2-1
Rawia Rawicz - Victoria Ostrzeszów  2-0
Warta Śrem - Zawisza Łęka Opatowska  5-6
Orzeł Mroczeń - Biały Orzeł Koźmin  (mecz odwołany)
Astra Krotoszyn - Piast Czekanów  0-0

Tabela
1. Ostrovia 1909 Ostrów   2  6  11:1
2. Zawisza Łęka Opatowska  2  6  10:6
3.Kania Gostyń  2  4  5:1
4. Astra Krotoszyn  2  4  1:0
5. KKS 1925 II Kalisz  1  3  4:0
6. Krobianka Krobia  1  3  2:1
7. Rawia Rawicz  2  3  2:1
8. Orzeł Mroczeń  1  1  4:4
9. Zefka Kobyla Góra  1  2  5:6
10. Biały Orzeł Koźmin  1  1 2:2
11. GKS Rychtal  2  1  2:6
12. Warta Śrem  2  1  6:7
13. Piast Czekanów  2  1  0:5
14. Victoria Ostrzeszów  2  1  0:6
15 P iast Poniec  2  0  2:10

Klasa okręgowa grupa 6

Wyniki 2. kolejki
Ogniwo Łąkociny - KP Słupia  5-3
Barycz Janków Przygodzki - Stal Pleszew  2-2
Zieloni Koźminek - LKS Jankowy  2-0
Odolanovia Odolanów - Pelikan Grabów  0-1
LZS Doruchów - Jarota II Jarocin Witaszyce  4-2
Szczyt Szczytniki - KS Opatówek  1-4

Płomień Opatów - Masovia Kraszewice  2-2

Tabela
1. Stal Pleszew  2  4  5:4
2. Pelikan Grabów  2  4  3:2
3. KS Opatówek  2  3  6:4
4. GKS Grębanin  1  3  2:0
5. Ogniwo Łąkociny  2  3  5:5
6. KP Słupia  2  3  6:7
7. Jarota II Jarocin  2  3  10:4

8. Zieloni Koźminek  1  3  2:0
9. LZS Doruchów  2  3  6:5
10. Szczyt Szczytniki  2 3  4:5
11. Płomień Opatów  2  2  4:4
12. Masovia Kraszewice  1  1  2:2
13. Barycz Janków Przygodzki  2  1  2:10
14. LKS Jankowy  1  0  0:2
15. Odolanovia Odolanów  2  0  1:4

Oprac. (m)



ROZMOWA Z AIGARSEM SKELE – NOWYM KOSZYKARZEM BM STALI OSTRÓW

Cieszyć się koszykówką 
KOSZYKÓWKA Jego starszy brat Armands grał swego czasu z powodzeniem w Anwilu Włocławek. Teraz młodszy z braci, Aigars 
Skele zadebiutuje w polskiej lidze. Barw BM Stali Ostrów bronić będzie 29-letni Łotysz, który w ostatnim sezonie długo pauzo-
wał na skutek kontuzji. Teraz chce się odbudować w Energa Basket Lidze. – Najważniejsze, że jestem zdrowy i mogę trenować 
na pełnych obrotach – podkreśla.

Jakie są Twoje pierw-
sza wrażenia po tych kil-
ku dniach spędzonych 
w Ostrowie?
- Jestem bardzo zadowolo-
ny z tego, że znalazłem się 
w Ostrowie. Dużo trenuje-
my i szczerze mówiąc, nie 
miałem zbyt dużo okazji, 
by zobaczyć miasto. Byłem 
jedynie w  parku. Słysza-
łem tylko, że mamy wspa-
niałych kibiców.

Miałeś ich okazję usły-
szeć i  zobaczyć podczas 
otwartego treningu…
- Dokładnie. Muszę po-
wiedzieć, że jestem pod 
wrażeniem. W  moim ro-
dzinnym mieście tylu kibi-
ców nie przychodzi na me-
cze, co w piątek odwiedzi-
ło nas  na treningu naszej 
drużyny. Jestem bardzo 
tym faktem podekscyto-
wany. Jeśli chodzi o aspekt 

sportowy, cieszę się, że je-
stem zdrowy i  mogę nor-
malnie trenować. W  po-
przednim sezonie dużo 
pauzowałem na skutek 
kontuzji. To nie był dobry 
czas dla mnie. Na szczę-
ście teraz jestem już w peł-
ni zdrowy i  podekscyto-
wany czekam na sezon.

Dlaczego wybrałeś grę 
w polskiej lidze?
- Nadszedł sierpień, a  ja 
nie miałem wielu opcji 
po poprzednim sezonie. 
Zadzwonił do mnie tre-
ner Urban. Opowiedział 
o  drużynie, o  mojej roli 
w zespole. Jestem zadowo-
lony z wyboru Polski.

Twój brat Armands grał 
w  przeszłości w  Anwilu 
Włocławek. Pytałeś się go 
o polską ligę?
- Od jego gry w  Polsce 

minęło już prawie 20 
lat. Wiele się w  tym cza-
sie zmieniło. Wiem, że 

w  polskiej lidze grało już 
wielu łotewskich graczy, 
a poziom waszej ligi ciągle 

rośnie. To fizyczna liga. 
Oczywiście, rozmawiałem 
z bratem o Polsce. Polecał 

mi tę ligę. Dla mnie to 
wyzwanie. 

Jakie są Twoje cele na ten 
sezon?
- Krok po kroku. Nie po-
wiem, że chcemy wszystko 
wygrywać. Nasze cele będą 
określane z meczu na mecz. 
Chcę przede wszystkim 
cieszyć się koszykówką. 

Lepiej czujesz się na po-
zycji rozgrywającego czy 
rzucającego obrońcy?
- Na obu gra mi się dobrze. 
Większą część kariery wy-
stępowałem jako rzucający 
obrońca. Wiem, że trener 
będzie widział mnie także 
jako rozgrywającego. Lu-
bię kreować grę. Grać dla 
zespołu, a nie tylko rzucać. 
Gra na pozycji rozgrywa-
jącego jest sporym wyzwa-
niem, ale cieszę się na nie.
Rozmawiał: Maciej Kmiecik
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ZŁOMOWANIE
    POJAZDÓW
Wydajemy zaświadczenie o demontażu 
Odbieramy własnym transportem

ul. Nowa Krępa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel./fax (62) 593 00 24
+48 607 245 270
czynne: pn. - pt. 8.00-18.00
sob. 8.00-14.00, nd. 16.00-17.00
www.przyczepyostrow.pl

PRZYCZEPY

OFERUJEMY USŁUGI:
• wypożyczalnia przyczep •

• wypożyczalnia samochodów •
• zabudowa samochodów • naprawa przyczep •

• usługi transportowe •

Aigars Skele może być ciekawym wzmocnieniem ostrowskiej drużyny

Fot. M
aciej KM

IECIK

PIASKOWANIE
KONSTRUKCJI
STALOWYCH 
ELEMENTÓW
METALOWYCH

TEL. 502 46 98 37
          502 46 98 16

OSTROWSKA GIEŁDA
NIERUCHOMOŚCI

LICENCJA ZAWODOWA NR 2386

CZYNNE
PN.-PT. 1000-1700

SOBOTA 1000-1300

ul. Wrocławska 12, Ostrów Wlkp.
www.ogn-nieruchomosci.pl
biuro@ogn-nieruchomosci.pl
tel. 62 592 18 13
kom. 601 700 413



KUPIĘ
KUPIĘ spawarki, silniki, 
imadła, kowadła oraz sprzęt 
z  likwidacji warsztatów, ga-
raży, domów. Quady,  koma-
ry, Wsk itp. Tel. 692 990 828/
od1/
SKUPUJĘ narzędzia i  elek-
tronarzędzia(również z  wy-
przedaży) silniki, spawarki, 
imadła, kowadła, stare moto-
ry i części. Tel. 603 540 940/
od3/
KUPIĘ stare motory lub czę-
ści. Tel. 602 484 450/od2/

MATRYMONIALNE
ZAPRASZAM serdecz-
nie osoby samotne do Biura 
Matrymonialnego „Rusałka” 
Aneta Sierowa, tel. 662 400 
165 
SZUKAM przyjaciółki 
w  średnim wieku z  Ostro-
wa i okolic. Cel - stała znajo-
mość. Tel. 695 560 378
PAN 61 lat 170/70 pozna Pa-
nią. Proszę o sms/telefon 791 
561 669
SZUKAM  przyjaciela - eme-
ryta z Ostrowa. Tel. 603 049 
536
POZNAM Pana lat 68 
z  Ostrowa Wielkopolskiego. 
Tel. 510 981 630
PAN lat 51 pozna panią, sms/
tel. Tel. 533 122 020
POSZUKUJĘ samotną ko-
bietę do zajmowania się do-
mem (najlepiej samotną). Tel. 
533 604 085

MOTORYZACYJNE
WYMIANA klocków ha-
mulcowych, układów wyde-
chowych, olejów, filtrów, roz-
rządów. Tel. 602 484 450/od6/
HANDEL Artykułami Prze-
mysłowymi ul. Polna 14 
Ostrów. Sprzedaż części do 
ciągnika i samochodów, 
uszczelki miedziane, węże 
hydrauliczne, paski klinowe, 
łożyska, oleje. Tel. 790 839 

635, 62 736 8002
NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną 760 m kw. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 794 640 966
POSZUKUJĘ garażu lub 
małego warsztatu. Tel 603 
798 271, 508 059 639
SPRZEDAM budynki po 
stadninie koni, 310.000 zł. 
Tel. 609 361 252
SZUKAM mieszkania na 
wynajem dla 3-osobowej ro-
dziny z Ukrainy. Tel. 880 406 
453
SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną 1300 m2 położoną 
w Mikstacie przy drodze po-
wiatowej. Cena do uzgodnie-
nia. Tel. 665 072 711
SPRZEDAM działkę bu-
dowlaną w Ostrowie, ul. Na-
rutowicza 700 m kw, szero-
kość 20 m, cena 300 zł/m kw. 
Tel. 508 101 013
PAN poszukuje mieszkania 
lub pokoju. Tel. 531 391 497
DZIAŁKA budowlana 760 
m kw. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 794 640 966

PRACA
PODEJMĘ prace ogrodowe, 
gospodarcze, porządkowe lub 
inne. Wrzucę opał. Tel. 531 
391 497
FIRMA brukarska poszuku-
je pracowników. Mile widzia-
ne doświadczenie. Atrakcyj-
ne wynagrodzenie. Praca na 
pełen etat. Telefon kontakto-
wy 693108448.
ZATRUDNIĘ krawcową na 
1/2 etatu. Tel. 609 531 419
ZATRUDNIĘ pracownika 
do prac budowlanych. Tel. 
604 527 850
PODEJMĘ się opieki nad 
dzieckiem, dziećmi w Ostro-
wie. Mam nieograniczony 
czas, również weekend. Tel. 
667 807 559.
SZUKAM sprzątaczki do 
sprzątania domu 3 razy 

w tygodniu, Ostrów. Tel. 692 
349 320

SPRZEDAM
SPRZEDAM kino domowe 
firmy Panasonic, radio + od-
twarzacz + 5 głośników. Tel 
728 813 070
SPRZEDAM tanio komplet 
obiadowy na 6 osób, serwis 
obiadowy na 12 osób oraz 
serwis kawowy na 6 lub 12 
osób. Tel. 601 991 656

ODDAM
ODDAM gruz za darmo. Tel. 
509 245 133
ODDAM za darmo książecz-
ki z serii Żółty tygrys". Tel. 62 
7368197 po godz. 19.00
KOŁĄTAJEW - duża szopa 
drewniana do rozbiórki na 
opał. Tel. 887 554 954
ODDAM za darmo książki z 
serii „Dzieci sztormu” 36 szt., 
„Tajemnice wodospadu” 42 
szt., „Elen z krainy fiordów” 
23 szt. Tel. 602 114 563

USŁUGI 
KOREPETYCJE z języka an-
gielskiego dla dzieci i  doro-
słych. Lekcje poprowadzi ab-
solwentka Wimbledon Langu-
age Academy. Tel. 662 722 024.
MONTAŻ papy termozgrze-
walnej, konserwacja nakryć 
dachowych, malowanie da-
chów i rynien. Tel. 602 886 776
WYCINKA i przycinanie 
drzew, tui, żywopłotów, kosze-
nie traw, wykaszanie wysokich 
zarośli. Porządkowanie nie-
użytków. Możliwość wywozu 
urobku. Tel. 669 674 107

ROLNICZE
SPRZEDAM mieszalnik do 
zboża 9000 zł. Tel. 609 361 
252
SPRZEDAM gniotownik do 
zboża - nowy, 6500 zł. Tel. 609 
361 252
SPRZEDAM koziołki minia-
turki 900 zł. Tel. 609 361 252

Administratorem Danych 
Osobowych jest SUPRESS Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie (05-
075) przy ul. Mikołaja Kopernika 
2. Osobą wyznaczoną do kontaktu 
jest Joanna Banaszak, tel. 0 696 
899 137. Dane osobowe będą 
przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust.1 lit b) ogólnego 
rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych z 27 kwietnia 
2016 r. (RODO) w celu realizacji 
zlecenia publikacji ogłoszenia 
na łamach Gazety „Kurier 
Ostrowski”. Dane osobowe 
mogą być udostępniane innym 
podmiotom, które przetwarzają je 
na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych 
(tzw. podmioty przetwarzające). 
Administrator danych 
nie udostępnia danych ani ich nie 
przekazuje do państwa trzeciego/
organizacji międzynarodowej. 
Dane osobowe przetwarzane 
w celach związanych z realizacją 
umowy będą przechowywane 
do czasu przedawnienia roszczeń. 
Osoba, której dane dotyczą ma 
prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych oraz prawo 
ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych. 
W przypadku stwierdzenia, że 
przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy RODO, osoba 
której dane dotyczą ma prawo 
wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak niezbędne 
do zlecenia publikacji ogłoszenia.

LEKARSKIE

��. L������������ 7, 
63-400 O����� W�����������

�������@���������������.��

Ogłoszenie za darmo!

Wytnij kupon i wyślij lub dostarcz na adres powyżej.

KUPON OGŁOSZENIOWY
Treść ogłoszenia bezpłatnego (maksymalnie 20 słów)

OGŁOSZENIODAWCA (dane do wiadomości redakcji)

................................................................................................................................................................
imię i nazwisko

..................................................................
miejscowość

..................................................................
telefon

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

cena ............................................................... tel. .................................................................................

Firma w Ostrowie

Wielkopolskim zatrudni

emeryta/rencistę

do pracy na warsztacie.

Umowa o pracę,

praca w warsztacie, 

jednozmianowa.

Kontakt:

poniedziałek -

piątek godz. 8-15,

tel. 601 87 17 19

URZĘDOWE ZŁOMOWANIE POJAZDÓW NAMYSŁAKI
• Wystawiamy zaświadczenia potrzebne do wyrejestrowania 
   pojazdu i wypowiedzenia polisy OC
• Zapewniamy odbiór własnym transportem
KONTAKT: NAMYSŁAKI 34
TEL: 698-719-595, 600-980-726

NAJWYŻSZE CENY  ! ! !

M&W SKUP AUT

LOKAL UŻYTKOWY
DO WYNAJĘCIA 40m2

DWA POMIESZCZENIA
O CHARAKTERZE USŁUGOWO-HANDLOWYM

Ostrów Wielkopolski,
ul. Głogowska 2, tel.62 782 34 14
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Czy obroże 
z dzwoneczkami są 
dobre dla kotów?
Dzwoneczki dla kotów mają swoich zwolenników i przeciwników. I choć nie jest praw-
dą, że wpływaja na słuch naszego kociaka, mają jednak inne wady, które dobrze jest 
poznać, zanim przyczepimy dzwoneczek do obroży naszego futrzaka.
Twój kto znów się zakradł 
i  zostawił na progu ko-
lejnego martwego ptaka? 
Wiele osób zaleca przycze-
pić dzwonek do obroży dla 
kota, aby położyć kres ta-
kiemu zachowaniu. Są też 
osoby, które twierdzą, że 
taki dzwonek może uszko-
dzić słuch kociaka. Choć 
to ostatnie nie jest prawdą, 
istnieją inne powody, dla 
których warto pomyśleć 
dwa razy, zanim przycze-
pimy dzwoneczek do obro-
ży kota. Czy wiesz, co Twój 
kot chciałby Ci powiedzieć 
w tym temacie?

Nie jest prawdą, że tego 
rodzaju dzwoneczki mogą 
uszkodzić słuch kota. Bada-
nia wykazały, że nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu 
dzwonki nie wpływają na 
słuch kota. Mają one dźwięk 
na poziomie około 50 dB, 
czyli znacznie poniżej wraż-
liwości słuchu kota. Aby dać 
ci wyobrażenie skali hałasu 
- Twoja zmywarka ma gło-
śność ok. 80 dB i nie ma to 
również wpływu na kota.

Badania pokazują rów-
nież, że koty szybko przy-
zwyczajają się do dźwię-
ku dzwonka zawieszonego 
na ich obroży. Po krótkim 
czasie zaczynają zupełnie 
ignorować ten dźwięk. Jeśli 
masz wątpliwości, po pro-
stu przymocuj dzwonek do 
obroży kota. Jeśli nie będzie 

on jakoś nadmiernie reago-
wał, to oznacza, że mu to nie 
przeszkadza. 

Dzwonki dla kotów mają 
jednak swoje zalety i wady – 
zacznijmy od zalet:

1. Jeśli przeszkadzają Ci 
nawyki łowieckie Twojego 
kota, dzwonek może słu-
żyć jako znak ostrzegawczy 
dla potencjalnych zdobyczy. 
Aby położyć kres ptakom, 
myszom i jaszczurkom, któ-
re Twój kociak zostawia na 
twoim progu, przymocuj 
dzwonek do obroży. Pozwo-
li to innym zwierzętom do-
wiedzieć się, że Twój kot po-
luje i pomoże im uciec.

2. Jeśli masz kota, który 
lubi się chować, dzwonek 

pomoże Ci określić jego 
miejsce pobytu. Jest to 
szczególnie przydatne 
w  przypadku kotów, które 
często wybiegają z domu i są 
trudne do znalezienia. Po-
maga to także uniknąć na-
depnięcia na pupila, który 
kręci się wciąż pod nogami. 

3. Jeśli masz w domu wię-
cej niż jednego kota, a jeden 
z nich lubi wszczynać bójki, 
dzwonek na obroży infor-
muje drugiego, że agresor 
jest w pobliżu. Daje to temu 
delikatniejszemu kotu czas 
na ucieczkę, a Tobie oszczę-
dzi czasu na rozładowanie 
awantury.

Dzwoneczki mają jednak 
także swoje wady: 

1. Tak jak dzwonki ostrze-
gają ofiarę, że koty polują, 
mogą również informować 
drapieżniki zagrażające ko-
tom, że Twój kot jest w po-
bliżu. Zawsze najlepiej jest 
trzymać kota w domu, jeśli 
przebywanie na zewnątrz 
stanowi ryzyko, ale jeśli już 
kot wychodzi, rezygnując 
z dzwonka zwiększasz kocie 
bezpieczeństwo.

2. Jeśli Twój kot uzna 
dzwonek za irytujący, może 
spróbować go odgryźć. 
Może to okazać się niebez-
pieczne, bo dzwonek lub 
jego fragment może utknąć 
w  zębach lub szczęce. Po-
nadto mała kulka wewnątrz 
dzwonka może spowodo-
wać zadławienie się, jeśli 
kotu uda się ją uwolnić.

Chociaż dzwonki są uwa-
żane za w  większości bez-
pieczne, istnieją pewne al-
ternatywy. Śliniaki/chustki 
dla kotów to elementy w ja-
skrawych kolorach, które 
ostrzegają potencjalną ofia-
rę, zanim kot będzie mógł 
zaatakować. I  chociaż śli-
niaki mogą wyglądać dziw-
nie, udowodniono, że są 
skuteczne i zmniejszają dra-
pieżnictwo nawet o 50%. Są 
one szczególnie pomocne 
dla ptaków, które posiada-
ją dobre widzenie kolorów. 
Jednak już ssaki nie widzą 
dobrze koloru i nadal mogą 
paść ofiarą kota.  ■

Dziękujemy za nadsyłane zdjęcia. Prosimy o  po-
dawanie do wiadomości redakcji danych autora.  
Co cztery tygodnie autor NAJLEPSZEGO ZDJĘ-
CIA MIESIĄCA otrzyma w nagrodę worek karmy 
dla swojego pupila. Zapraszamy.

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy 
do tworzenia tej rubryki. 
Na zdjęcia waszych pupili z krótkim komentarzem 
(żartobliwym, jak poniżej, lub poważnym) czekamy 
pod adresem redakcja@kurierostrowski.pl

Ufff jak gorąco!

Rolnik Ramboo pozdrawia

Wafel grający w grę planszową

Poleżę sobie tutaj... pomyślę

PORADY EKSPERTÓW INSTYTUTU ŻYWIENIA ZWIERZĄT PUPIL
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Karma PUPIL PREMIUM dostępna w sklepie internetowym www.pupilkarma.pl

Donata DOMINIK – STAWICKA

MARCINKI
Niewielka wioska w  po-

wiecie ostrzeszowskim, poło-
żona w malowniczym paśmie 
Wzgórz Ostrzeszowskich. 
Wioska powstała w XVI wie-
ku, świadczą o  tym zacho-
wane dokumenty dotyczące 
daniny kościelnej. Niestety, 
nie ma już tego kościoła, na 
jego miejscu wybudowano 
nowy – również drewniany 
pod wezwaniem św. Trój-
cy - na początku XIX wieku. 
?Istnieje do dziś już nie jako 
parafialny, ale jest filą parafii 
w Mąkoszycach. Z kościołem 
tym łączy się tragiczna histo-
ria jego proboszcza i polskie-
go patrioty – księdza Wincen-
tego Rudy, zamordowanego 
w nocy 15 stycznia 1919 roku 
przez niemiecki Grenzschutz. 
W miejscu jego śmierci znaj-
duje się pamiątkowa tablica. 
Niestety kościółek nie jest 
dostępny dla zwiedzających, 
można polegać tylko na do-
stępnych opisach jego wnę-
trza, którego ozdobą ma być 
cenna polichromia, belka tę-
czowa z XIII wiecznym kru-
cyfiksem i  renesansowy oł-
tarz główny z gotycką rzeźbą 
Madonny z  Dzieciątkiem. 
Najcenniejszy skarb z  ko-
ściółka – arcydzieło rzeźby 
z  późnego gotyku, przedsta-
wiający Maryję, która podaje 
dzieciątko Jezus swej Matce – 
św. Annie, zostało ze względu 
na swą wartość przeniesione 
do Muzeum Archidiecezjal-
nego w  Poznaniu. Oriento-
wany kościółek św. Trójcy jest 

jednonawowy, z  niższym od 
nawy prezbiterium. Podmu-
rowany, o zrębowej konstruk-
cji, posiada zakrystie przyle-
gającą do prezbiterium i kru-
chtę w przyziemiu, znajdują-
cą się z  boku nawy. Posiada 
kwadratową wieże i wieżycz-
kę na sygnaturkę. Dach – 
z wyjątkiem wieży jest kryty 
gontem. 

CHLEWO
Miejscowość istniała już 

w XIII wieku, była wówczas 
własnością biskupów wro-
cławskich, jednak ma znacz-
nie starszą metrykę, czego 
dowiodły prace archeologów 
i  odkrycie śladów grodzi-
ska. W  Słowniku geograficz-
nym Królestwa Polskiego jest 
również wzmianka o tej nie-
wielkiej, ale urokliwej miej-
scowości: Chlewo niem. Kle-
we, wieś Chlewo (…) powiat 
ostrzeszowski, 2832morgi, 15 
domów, 144 mieszkańców, 
86 ewangelików, 158 katoli-
ków, 104 analfabetów; nie-
gdyś własność Macieja Boja-
nowskiego. Sporo wiadomo-
ści o  Chlewie znajdujemy 
w  pracy Edmunda Calliera 
- Powiat ostrzeszowski w XVI 
stuleciu. Warto w  tym miej-
scu przypomnieć, że Cal-
lier – to bohaterski dowódca 
w  powstaniu styczniowym, 
następca Mielęckiego na sta-
nowisku naczelnika. Poza 
tym historyk, autor kilku-
dziesięciu prac dotyczących 
historii ziemi Wielkopolskiej. 
We wspomnianej publikacji 
przytacza średniowieczną le-
gendę związaną z parafią św. 

Marcina w Chlewie: Pewnego 
razu w niedzielę już pod wie-
czór, kiedy w karczmie bawio-
no się w najlepsze, przejeżdżał 
tędy ksiądz z  Najświętszym 
Sakramentem. Biesiadnicy, 
nie zważając na to, przepadli 
się w ziemię wraz z karczmą, 
jeden tylko grajek ocalał, który 
ujrzawszy księdza, wyskoczył 
z  karczmy i  uklęknął przed 
Najświętszym Sakramentem. 
Podobno zasypywano już nie-
raz ten dół kamieniami, ale 
zawsze zapadają one w  zie-
mię i nowy dół się tworzy. Tak 
więc sama parafia istniała 
być może już w  XIII wieku, 
natomiast obecny drewniany 
barokowy kościółek w  XVII 
wieku (1651 rok) zastąpił 
starszy budynek. Kościół pod 
wezwaniem św. Marcina jest 
orientowany, jednonawowy 
o zrębowej konstrukcji osza-
lowanej bryły. Prezbiterium 
jest znacznie niższe od nawy 
o  wielobocznej konstrukcji, 
posiada zakrystię. Charakte-
rystyczna jest kościelna wie-
ża – na planie czworokąta 

z  kruchtą prowadzącą do 
nawy. Nad kruchtą znajdu-
je się zadaszenie połączone 
z pokrytym gontem dwuka-
lenicowym dachem kryją-
cym nawę. Wieża z  kruchtą 
zostały dobudowane później 
– świadczy o  tym data 1794 
rok umieszczona na posadz-
ce kruchty. Ciekawe jest to, że 
dach zakrystii jest z  blachy, 
widocznie zastąpił on znisz-
czony gont. Dach nad nawą 
posiada wieżyczkę z  sygna-
turką. Ozdobą wnętrza (nie-
stety niedostępne dla zwie-
dzających, można je podzi-
wiać tylko w czasie Mszy św.) 
są barokowy ołtarz główny, 
rokokowe ołtarze boczne, 
belka tęczowa, renesansowe 
rzeźby z początku XVI wieku 
oraz XVIII wieczne chrzciel-
nica i  ambona. Fundatorem 
kościółka był Stanisław Ko-
bierzycki herbu Pomian, wo-
jewoda Pomorski, podczaszy 
kaliski, cześnik poznański, 
poseł na Sejm z  ziemi po-
znańskiej i  kaliskiej, dyplo-
mata i historyk. 

BOBROWNIKI
Miejscowość na ziemi wie-

luńskiej w  powiecie ostrze-
szowskim, z  rodowodem 
sięgającym wczesnego śre-
dniowiecza, nazwa wskazu-
je, że była to osada służebna. 
W  1365 roku, Bobrowniki 
otrzymał od króla Kazimie-
rza Wielkiego Wierzbięta 
z  Paniewic, herbu Nieso-
bia, starosta generalny na 
Wielkopolskę, nominowany 
przez króla w  miejsce od-
wołanego z  tej funkcji Mać-
ka Borkowica. Wierzbięta 
był ceniony przez króla i jego 
otoczenie, ale przez Wielko-
polan znienawidzony. Jego 
nominacja była przyczyną 
nie tylko zawiązania konfe-
deracji, ale i wojny domowej. 

W Bobrownikach nie ma pa-
miątek po Wierzbięcie, ale 
jest inny zabytkowy obiekt. 
Ongiś znajdował się tu sta-
ry drewniany kościółek, bę-
dący już wówczas filią para-
fii w pobliskim Doruchowie. 
W  czasie reformacji na kil-
ka lat przejęli kościół Bracia 
Czescy. Po odzyskaniu ko-
ścioła dla katolików dokona-
no jego ponownej konsekra-
cji i  powierzono opiece św. 
Barbary. W XVIII wieku ko-
ściół rozebrano i  wystawio-
no nowy – pod tym samym 
wezwaniem. Edmund Callier 
i  temu zabytkowi poświę-
cił sporo miejsca, stąd wie-
my o  znacznym zaniedba-
niu i opuszczeniu oraz stop-
niowej dewastacji budynku. 
Dopiero dziedzic Bobrownik 
– Hipolit Belina – w  swoim 
testamencie przekazał pew-
ną kwotę na jego odbudowę, 
którą zlecił spadkobiercom. 
W  1832 roku nie tylko wy-
remontowano kościółek, ale 
dokonano również jego roz-
budowy, powiększając nawę. 
Współcześnie również od-
nowiono wnętrze. Wybit-
ny artysta malarz Edward 
Haladyn (urodzony właśnie 
w  Bobrownikach w  1949 
roku), pokrył ściany po-
lichromią ukazującą sceny 
z  życia i  śmierci Jezusa. Za-
bytkowym elementem wnę-
trza jest wizerunek św. Bar-
bary z XVII wieku znajdują-
cy się w ołtarzu głównym. 

Kościół w  Bobrownikach 
jest przykładem barokowej, 
drewnianej architektury ty-
powej dla niewielkich, wiej-
skich kościółków i  kaplic. 
Kościółek nie ma wieży, tyl-
ko niewielką wieżyczkę z sy-
gnaturką zakończoną krzy-
żem, kruchtę przylegającą do 
nawy i niewielkie okna. Dach 
pokryty jest gontem. Obok 
kościółka znajduje się kla-
sycystyczna murowana, nie-
wielka dzwonnica z  począt-
ku XIX wieku.

OLSZYNA
We wczesnym średniowie-

czu Olszyna była wioską ko-
ścielną, nazywała się wówczas 
z  łacińska Olsina i  należała 
do biskupów wrocławskich, 
ale już w 1305 jej właściciela-
mi byli Olszyńscy herbu Po-
raj. Wieś była ongiś zamożna, 
w  1733 roku posiadała hutę 
szkła, od połowy XVIII wieku 

działała papiernia, a  od po-
łowy XIX wieku cztery huty 
żelaza. Można więc śmiało 
nazwać ją przemysłową. Dziś 
jest to raczej rolnicza osada.

Niestety, do naszych czasów 
nie zachował się żaden ma-
terialny zabytek po wiekach 
średnich, nie ma już pierw-
szego drewnianego kościół-
ka. Jednak wioska ma obiekt 
zaliczany do zabytkowych i to 
drewniany kościółek czy ra-
czej kaplica pod wezwaniem 
św. Wawrzyńca, należąca do 
ostrzeszowskiej parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. 

Od innych opisywanych 
już w  tym cyklu drewnia-
nych kościółków różni się 
barwą bielonych ścian, któ-
ra pięknie odbija od ziele-
ni prastarych lip, krzewów 
i  nowo nasadzonych igla-
ków. Dziś to wymagająca re-
nowacji budowla, na której 
znać upływ czasu. Wybudo-
wana została w  1820 roku, 
a konsekrowana 10 sierpnia 
1821 w  sam dzień świętego 
Wawrzyńca. Kościółek jest 
konstrukcji szachulcowej, 
polega ona na wypełnie-
niu drewnianego szkieletu 
z bali konstrukcyjnych gliną 
i  słomą lub gliną i  trzciną. 
Kościółek jest jednonawo-
wy, nawa jest krótka zakoń-
czona trójbocznym prezbi-
terium. Do nawy przylega 
kruchta w  kształcie przysa-
dzistej niskiej wieży. Zakry-
stia jest murowana, pokryta 
– jak cały budynek - dachem 
gontowym. 

Wnętrze jest skromne, 
największą jego ozdobą jest 
ołtarz główny w  stylu ma-
nierystycznym z  1650 roku 
(być może pochodzi z wcze-
śniejszego kościółka, na 
miejscu którego wzniesiono 
obecny). Za autora ołtarza 
uchodzi Błażej z  Wierszo-
wa. W 1698 roku ołtarz od-
nowiono z funduszy Barba-
ry Lipskiej, ówczesnej dzie-
dziczki. W  ołtarzu znajdują 
się: w  centrum wizerunek 
patrona parafii – św. Waw-
rzyńca, a po bokach obrazy 
ze św. Barbarą i  Katarzyną. 
Jeden z  bocznych, baroko-
wych ołtarzy zawiera obraz 
św. Marii Magdaleny. Bel-
ka tęczowa z gotyckim kru-
cyfiksem jest pamiątką po 
pierwszym, nieistniejącym 
już kościółku.  ■
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Pamiątkowa tablica ks. Wincentego Rudy w Marcinkach

Olszyna, kościół

DREWNIANE KOŚCIÓŁKI W POWIECIE 
OSTRZESZOWSKIM CZ. II
Dziś kontynuujemy wędrówkę szlakiem drewnianych kościółków powiatu ostrzeszowskiego, znajdujących się w małych, czasami 
nawet nieznanych z nazwy – acz ciekawych – wioskach powiatu: Marcinki, Chlewo, Bobrowniki, Olszyna.



Czy obroże 
z dzwoneczkami są 
dobre dla kotów?
Dzwoneczki dla kotów mają swoich zwolenników i przeciwników. I choć nie jest praw-
dą, że wpływaja na słuch naszego kociaka, mają jednak inne wady, które dobrze jest 
poznać, zanim przyczepimy dzwoneczek do obroży naszego futrzaka.
Twój kto znów się zakradł 
i  zostawił na progu ko-
lejnego martwego ptaka? 
Wiele osób zaleca przycze-
pić dzwonek do obroży dla 
kota, aby położyć kres ta-
kiemu zachowaniu. Są też 
osoby, które twierdzą, że 
taki dzwonek może uszko-
dzić słuch kociaka. Choć 
to ostatnie nie jest prawdą, 
istnieją inne powody, dla 
których warto pomyśleć 
dwa razy, zanim przycze-
pimy dzwoneczek do obro-
ży kota. Czy wiesz, co Twój 
kot chciałby Ci powiedzieć 
w tym temacie?

Nie jest prawdą, że tego 
rodzaju dzwoneczki mogą 
uszkodzić słuch kota. Bada-
nia wykazały, że nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu 
dzwonki nie wpływają na 
słuch kota. Mają one dźwięk 
na poziomie około 50 dB, 
czyli znacznie poniżej wraż-
liwości słuchu kota. Aby dać 
ci wyobrażenie skali hałasu 
- Twoja zmywarka ma gło-
śność ok. 80 dB i nie ma to 
również wpływu na kota.

Badania pokazują rów-
nież, że koty szybko przy-
zwyczajają się do dźwię-
ku dzwonka zawieszonego 
na ich obroży. Po krótkim 
czasie zaczynają zupełnie 
ignorować ten dźwięk. Jeśli 
masz wątpliwości, po pro-
stu przymocuj dzwonek do 
obroży kota. Jeśli nie będzie 

on jakoś nadmiernie reago-
wał, to oznacza, że mu to nie 
przeszkadza. 

Dzwonki dla kotów mają 
jednak swoje zalety i wady – 
zacznijmy od zalet:

1. Jeśli przeszkadzają Ci 
nawyki łowieckie Twojego 
kota, dzwonek może słu-
żyć jako znak ostrzegawczy 
dla potencjalnych zdobyczy. 
Aby położyć kres ptakom, 
myszom i jaszczurkom, któ-
re Twój kociak zostawia na 
twoim progu, przymocuj 
dzwonek do obroży. Pozwo-
li to innym zwierzętom do-
wiedzieć się, że Twój kot po-
luje i pomoże im uciec.

2. Jeśli masz kota, który 
lubi się chować, dzwonek 

pomoże Ci określić jego 
miejsce pobytu. Jest to 
szczególnie przydatne 
w  przypadku kotów, które 
często wybiegają z domu i są 
trudne do znalezienia. Po-
maga to także uniknąć na-
depnięcia na pupila, który 
kręci się wciąż pod nogami. 

3. Jeśli masz w domu wię-
cej niż jednego kota, a jeden 
z nich lubi wszczynać bójki, 
dzwonek na obroży infor-
muje drugiego, że agresor 
jest w pobliżu. Daje to temu 
delikatniejszemu kotu czas 
na ucieczkę, a Tobie oszczę-
dzi czasu na rozładowanie 
awantury.

Dzwoneczki mają jednak 
także swoje wady: 

1. Tak jak dzwonki ostrze-
gają ofiarę, że koty polują, 
mogą również informować 
drapieżniki zagrażające ko-
tom, że Twój kot jest w po-
bliżu. Zawsze najlepiej jest 
trzymać kota w domu, jeśli 
przebywanie na zewnątrz 
stanowi ryzyko, ale jeśli już 
kot wychodzi, rezygnując 
z dzwonka zwiększasz kocie 
bezpieczeństwo.

2. Jeśli Twój kot uzna 
dzwonek za irytujący, może 
spróbować go odgryźć. 
Może to okazać się niebez-
pieczne, bo dzwonek lub 
jego fragment może utknąć 
w  zębach lub szczęce. Po-
nadto mała kulka wewnątrz 
dzwonka może spowodo-
wać zadławienie się, jeśli 
kotu uda się ją uwolnić.

Chociaż dzwonki są uwa-
żane za w  większości bez-
pieczne, istnieją pewne al-
ternatywy. Śliniaki/chustki 
dla kotów to elementy w ja-
skrawych kolorach, które 
ostrzegają potencjalną ofia-
rę, zanim kot będzie mógł 
zaatakować. I  chociaż śli-
niaki mogą wyglądać dziw-
nie, udowodniono, że są 
skuteczne i zmniejszają dra-
pieżnictwo nawet o 50%. Są 
one szczególnie pomocne 
dla ptaków, które posiada-
ją dobre widzenie kolorów. 
Jednak już ssaki nie widzą 
dobrze koloru i nadal mogą 
paść ofiarą kota.  ■

Dziękujemy za nadsyłane zdjęcia. Prosimy o  po-
dawanie do wiadomości redakcji danych autora.  
Co cztery tygodnie autor NAJLEPSZEGO ZDJĘ-
CIA MIESIĄCA otrzyma w nagrodę worek karmy 
dla swojego pupila. Zapraszamy.

Drodzy Czytelnicy, zapraszamy 
do tworzenia tej rubryki. 
Na zdjęcia waszych pupili z krótkim komentarzem 
(żartobliwym, jak poniżej, lub poważnym) czekamy 
pod adresem redakcja@kurierostrowski.pl

Ufff jak gorąco!

Rolnik Ramboo pozdrawia

Wafel grający w grę planszową

Poleżę sobie tutaj... pomyślę
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OSTRÓW 
Urząd Miejski  
w Ostrowie Wielkopolskim 
aleja Powstańców Wielkopolskich 18 
63-400 Ostrów Wielkopolski

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 58 22 400, 
(+48) 62 591 78 88

Sekretariat – tel.: (+48) 62 58 22 130
Faks – tel.: (+48) 62 736 64 07, (+48) 62 591 82 06

Kontakt elektroniczny
email: um@umostrow.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek – piątek:     8.00 – 16.00

POWIAT OSTROWSKI 
Starostwo Powiatowe  
w Ostrowie Wielkopolskim 
aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
63-400 Ostrów Wielkopolski

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 73 78 400
Sekretariat – tel.: (+48) 62 73 78 402
Faks – tel.: (+48) 62 73 78 433

Kontakt elektroniczny
email: starostwo@powiat-ostrowski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: 
/9mq2h9ht1m/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu 
Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego
poniedziałek – piątek:     8.00 – 16.00

Godziny przyjmowania interesantów  
przez Wydział Geodezji

poniedziałek:     8.00 – 15.00
wtorek – piątek:    8.00 – 14.30

Godziny przyjmowania interesantów  
przez Referat Rejestracji Pojazdów
Ostrów Wielkopolski

poniedziałek:     7.00 – 15.00
wtorek – piątek:    7.00 – 14.00

Odolanów
poniedziałek:     8.00 – 16.00
wtorek – piątek:    7.00 – 14.00
pierwszy wtorek miesiąca   7.00 – 12.00

Nowe Skalmierzyce
poniedziałek:     8.00 – 16.00
wtorek – piątek:    8.00 – 15.00
Pierwszy wtorek miesiąca   8.00 – 12.00

INFORMATOR PODRĘCZNY

PRZYDATNE TELEFONY 
Pogotowie Ratunkowe     999
Policja      997
Komenda Powiatowa Policji  62 737 72 00
Straż Miejska (sekretariat)  62 738 89 43
 – dyżurny Straży Miejskiej  62 738 89 40
Straż Pożarna     998
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej  62 332 42 90

Szpital w Ostrowie   62 595 11 00
Całodobowa apteka „Kwiaty Polskie”
ul. Wrocławska 81   62 730 14 69

Pogotowie Energetyczne    991
Pogotowie Gazowe    992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne   994
     62 738 77 12
Pogotowie Ciepłownicze    993
     62 735 86 30
Urząd Skarbowy    62 59 55 100
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS 62 735 71 00
Państwowa Inspekcja Pracy  61 628 40 00
Miejski Zakład Komunikacji   62 737 61 10
MZO     62 733 81 30

LISTY DO REDAKCJI  –  GŁOS CZYTELNIKA

Kto prezydentem 
miasta?

Z  rosnącym niepokojem 
obserwuję ostrowską scenę 
polityczną. Jej starzy wy-
jadacze sprawiają wraże-
nie jakby myśleli wyłącznie 
o  sobie i  swojej przyszło-
ści, wynikiem czego jest 
po prostu brak polityczne-
go zaplecza. Troska o  swo-
ją pozycję zarówno w Plat-
formie Obywatelskiej jak 
i w Prawie i Sprawiedliwo-
ści doprowadziła do tego, 
że trudno wyobrazić so-
bie kto miałby wystartować 
przeciwko zwolennikom 
obecnej prezydent Beacie 
Klimek.

Zupełnie odwrotnie jest 
w obozie rządzącym. Beata 
Klimek, która na początku 
swojej pierwszej kadencji 
zaplecza nie miała w ogóle 
i  sięgać musiała po takich 
ludzi jak dawno zapomnia-
ny już w  Ostrowie Zie-
mowit Borowczak - ojciec 
centrum przesiadkowego, 
dziś otoczyła się seniorami 
ostrowskimi oraz tymi, któ-
rzy bez skrupułów zmie-
niają stanowiska i  zawsze 
stoją po stronie zwycięz-
ców. Oznaczać może to tyl-
ko jedno: następne wybo-
ry prezydenckie będą tylko 
formalnością - zwycięży je 
urzędująca prezydent.

Kto mógłby ewentualnie 
stanąć do rywalizacji? Je-
dynym dzisiaj nazwiskiem 
jest chyba Jakub Paduch, 
którego zwolennikiem wy-
daje się być obecny... wice-
prezydent Ostrowa Miko-
łaj Kostka. Mikołaj Kostka 
przy każdej nadarzającej 
się okazji prowokuje rad-
nego Paducha. Zdaje sobie 
doskonale sprawę z tego, że 
w  najbliższych wyborach 
Jakub Paduch nie ma szans. 
Gdyby jednak wystartował 
teraz i  przegrał, to za pięć 
lat Mikołaj Kostka walczą-
cy o  koronę zostawioną 
przez Beatę Klimek miałby 
ułatwione zadanie. Ale jeśli 
nie Paduch, to kto? Spadek 
aktywności radnej Mile-
ny Kowalskiej wskazuje, że 
ona raczej też nie. Czyżby 
więc po raz pierwszy w no-
wożytniej historii miasta 
mielibyśmy jednego kandy-
data do fotela prezydenta?

Nie podoba mi się wizja 
Ostrowa po zakończeniu 
kadencji ostrowskiej królo-
wej Beaty Pierwszej Kredy-
towej. Jeżeli jednak ani Ja-
rosław Urbaniak, ani Mar-
lena Maląg z  Tomaszem 
Ławniczakiem nie skon-
centrują się na wspieraniu 
lokalnych struktur swoich 
partii, los miasta przez ko-
lejne lata pozostanie w  rę-
kach „Przyjaznego miasta” 
i ich przyjaciół!             K.S.

OSTROWIANINA MYŚLI KILKA

Ojcowie Wykroty
W 2009 roku polskie media obiegła sensacyjna informacja mówiąca, że polska mi-
strzyni rzucająca młotem Anita Włodarczyk trenowała pod jednym z mostów. Jak 
mówiła wtedy, nie lepsze warunki miał Szymon Ziółkowski, który wchodził na rzut-
nię przez dziurę w płocie.

Krzysztof MACIEJEWSKI

Być może ciężkie warun-
ki kształtują charakter. Być 
może właśnie one są jed-
ną ze składowych końcowe-
go sukcesu. Być może gdyby 
nie one, mistrzami nie byli-
by ani Włodarczyk, ani Ziół-
kowski. Ani Patryk Wykro-
ta - zawodnik ostrowskiego 
klubu Stal LA, który razem 
z  kolegami z  reprezentacji 
Polski zdobył właśnie brą-
zowy medal Mistrzostw Eu-
ropy w  biegu sztafetowym 
4 x 100 metrów! Na dodatek 
zupełnie przy okazji startu-
jący w  Monachium biało-
-czerwony team ustanowił 
nowy rekord Polski!

Po finałowym biegu Inter-
net oszalał. Trudno się dzi-
wić, bo Polacy pozostawi-
li w pokonanym polu m.in. 
Niemców i  Holendrów. Nie 
mam żadnych wątpliwości, 
że zawodnicy, którzy rywa-
lizowali na bieżni w  finało-
wym biegu z Patrykiem nie 

uwierzyliby, gdyby ktoś po-
kazał im, w  jakich warun-
kach trenują zawodnicy lek-
koatletycznej stalówki.

Tymczasem sukces 
ostrowskiego zawodnika ko-
mentują nie tylko przyjacie-
le, ale także ci, którzy mają 
okazję wygrzać kości przy 
jego ciepełku.

„Mamy brąz!!!!!! Bra-
wo!!! P A  T R Y K   W  Y 
K R O  T A  !!!!!!!  Dzięku-
jemy!!! Ostrów Wielkopol-
ski jest dumny i  baaaaaaar-
dzo szczęśliwy !!!!! 38:15!! 
Rekord Polski! Brawo Pola-
cy!” - tak emocjonalnie kil-
ka zrzutów z ekranu telewi-
zora skomentowała na Face-
booku prezydent Ostrowa 
Beata Klimek.

Mniej żywiołowo zare-
agował starosta ostrowski 
Paweł Rajski, który napisał 
„Rewelacja! Wykrota meda-
listą Mistrzostw Europy!!!!”

Ciekawiła mnie również 
reakcja radnego Piotra Lep-
ki - jednego z komentatorów 

ostrowskiej rzeczywistości, 
który wielokrotnie apelo-
wał o  poprawę warunków 
treningowych zawodników 
Stali LA od kilku lat syste-
matycznie przywożących 
z zawodów rangi mistrzostw 
Polski worek medali.

Piotr Lepka napisał m.in. 
„(...) Brązowy medal dla 
sztafety 4x100 z  udziałem 
Patryka Wykroty, wycho-
wanka naszego ostrowskie-
go klubu KS STAL LA! (...) 
Sport w  najlepszej i  naj-
czystszej postaci wykuwa 
się w naszym mieście, dzię-
ki Michał Walczak, Ma-
rek Walczak. Gratulacje dla 
Klubu  i  naszego Patryka 
Wykroty. To piękna inspi-
racja dla naszej młodzieży. 
Brawo!”

Niezwykle spokojny wpis, 
który nie psuje radości świę-
towania żadnym politycz-
nym podtekstem. Nie mam 
jednak wątpliwości, że pod-
tekst taki pojawi się, gdy tyl-
ko emocje i radość z wyniku 

ustąpią miejsca codzien-
nej walce o  poprawienie 
wyniku. 

Patryka Wykrotę pew-
nie czeka teraz seria sesji 
fotograficznych z  polityka-
mi i  samorządowcami. Ci 
drudzy, starający się swoje 
nazwisko umieścić możli-
wie blisko nazwiska ostrow-
skiego sportowca niech pa-
miętają, że kibice nie gęsi 
i  swój rozum mają. Czas 
najwyższy, by poważnie za-
dbać o zawodników ostrow-
skich. Ostrowskich! Nie 
tych, którzy startują w  bar-
wach ostrowskich klubów 
za pieniądze, ale tych, któ-
rzy w  Ostrowie się urodzili 
i tutaj trenują. Bo, jeżeli tre-
nerzy lekkoatletycznej sta-
lówki potrafią szlifować ta-
kie diamenty, to co zrobiliby 
mając takie możliwości jak 
choćby Zawisza Bydgoszcz.

Panie i panowie samorzą-
dowcy (miejscy i  powiato-
wi!). Czas dorzucić drew do 
lekkoatletycznego ognia. ■

Stała galeria prac ostrowskiego artysty.
Wyłącznie na łamach Kuriera Ostrowskiego!

 Rys. Józef BENDZIECHA

Galeria autorska
Józefa Bendziechy
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Fotka
czytelnika
Zagroda danieli to nie-
wątpliwie jedna z  atrakcji 
kompleksu hotelowo - re-
stauracyjnego Borowianka 
w Ostrowie.  ■

Fotka z dymkiem
Spore poruszenie w  instytu-
cjach europejskich po tym, 
jak prezydent Ostrowa Beata 
Klimek przysłała list z  infor-
macją, że nadchodzący sezon 
jesienno – zimowy będzie jed-
nym z najtrudniejszych od lat. 
Pismo z  prośbą o  stanowczą 
interwencję trafiło na biurka 
przewodniczącej Parlamentu 
Europejskiego Roberty Met-
soli i przewodniczącej Komi-
sji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen. ■
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SIEROSZEWICE 
Urząd Gminy Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 
63-405 Sieroszewice

tel. 62 73 96 076, 62 73 96 089, tel. 62 73 96 023
fax. 62/73 96 456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
www.sieroszewice.pl
czynny w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 
7.30 – 15.30

GMINA OSTRÓW 
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

ul. Gimnazjalna 5  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 62 735 11 90
e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
www.ostrowwielkopolski.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

NOWE SKALMIERZYCE 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
63-460 Nowe Skalmierzyce 

tel. 62 762 97 00, fax. 62/762 97 49
e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
czynny w poniedziałki 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

PRZYGODZICE 
Urząd Gminy Przygodzice 

pl. Powstańców Wlkp. 2 
63-421 Przygodzice

tel.: +48 62 592 77 22, fax: +48 62 592 70 00
e-mail: ugp@przygodzice.pl
www.przygodzice.pl
NIP: 622-23-95-605, Regon: 250855191

SOŚNIE 
Urząd Gminy Sośnie 
ul. Wielkopolska 47 

63-435 Sośnie

tel. 62 739 39 10, fax: 62 739 39 33
e-mail: sosnie@sosnie.pl
www.sosnie.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

ODOLANÓW 
Urząd Gminy i Miasta 

Rynek 11 
63-430 Odolanów

tel. 62 733 15 81, 62 733 15 16 
fax: 62 733 38 92
e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka

RASZKÓW 
Urząd Gminy i Miasta Raszków 

Rynek 32  
63-440 Raszków

tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65
email: kancelaria@raszkow.pl
www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610 Regon: 000530436
czynny od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00
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Ursula, 
a gdzie leży ten Ostrów 
Wielkopolski, czy jak 

im tam?

Nie wiem, 
Roberta. Ale jeśli 

Wielkopolski to chyba 
gdzieś blisko 

Niemiec.

To niech 
sobie kupią po jednym kaftanie 
więcej i nie marudzą. Nam na 

Malcie też lekko nie jest, ale jakoś 
sobie radzimy

Królowa KARO

Jak wynika z badań około 
10-20 procent kobiet i  męż-
czyzn będących w  związ-
kach, angażuje się w  relacje 
seksualne poza związkiem. 
Przyjmuje się jednak, że są to 
dane zaniżone, bo nie wszy-
scy przyznają się do zdrady, 
a  dodatkowo cyberświat 
stwarza dodatkowe możli-
wości ku temu.

Istnieje wiele powodów 
niewierności – może to być 
potrzeba dreszczyku emocji, 
nuda, uzależnienie seksual-
ne czy potrzeba urozmaice-
nia. Specjaliści twierdzą, że 
motywacje zależą od płci. 
Mężczyźni zwykle poszukują 
seksu i uwagi, kobiety - chcą 
wypełnić emocjonalną pust-
kę. 
Dlaczego kobiety zdradza-

ją?
1. Doceniają seks – mówi 

się, że mężczyźni zdradza-
ją dla seksu, a kobiety dla 
emocji. To nie do końca 

prawda – urozmaicenie 
życia seksualnego to jeden 
z  trzech głównych powo-
dów, dla których zdra-
dzają także kobiety. Coraz 
bardziej świadome swoich 
potrzeb i pragnień, szukają 
satysfakcji emocjonalnej 
i seksualnej, której brakuje 
im w związkach.

2. Czują się niedoceniane, 
zaniedbywane i  ignoro-
wane – codzienność spra-

wia, że kobieta czuje się 
coraz bardziej gospodynią, 
nianią czy menedżerem 
domowych spraw, a  coraz 
mniej kobietą czy dziew-
czyną. Szuka więc po-
twierdzenia, że wciąż jest 
atrakcyjna. 

3. Niska samoocena – kiedy 
kobieta ma problemy z po-
czuciem wartości, często 
szuka jego potwierdzenia 
na zewnątrz. 

4. Chwilowa słabość – tutaj 
zawrzeć można wszelkie 
zdrady sytuacyjne, które 
dzieją się pod wpływem 
chwili, nie mają dalszego 
ciągu i można je skwitować 
słowem „Pomyłka”. 

5. Pragnienie intymno-
ści – z  czasem partnerów 
w  związku zaczynają łą-
czyć sprawy życia codzien-
nego, jak budowa domu, 
życie towarzyskie, rozmo-
wy, a życie seksualne scho-
dzi na dalszy plan. Jeśli nie 
zadbają o  tę sferę, finalnie 
może to doprowadzić do 
zdrady. 
Bycie zdradzonym powo-

duje nadszarpnięcie zaufania, 
które trudno będzie odzyskać 
Osoba, która zdradza często 
uwikłana jest w poczucie winy 
i  nie wie, co dalej. Jeśli jeste-
ście w  stanie sobie wybaczyć 
i  wziąć odpowiedzialność za 
to, co się stało, możecie stwo-
rzyć jeszcze lepszy związek niż 
wcześniej. Bo zdrada wcale nie 
musi być końcem drogi. ■

KROLOWA-KARO.PL NA PAPIERZE

Dlaczego kobiety bywają niewierne?
Choć zwyczajowo przyjmuje się, że to mężczyźni mają zdecydowanie większy problem 
z dochowaniem wierności, jak pokazują statystyki, kobiety zdradzają na taką samą 
skalę. Jest to widoczne zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Różnią ich jednak powo-
dy – mężczyźni robią to zwykle dla urozmaicenia życia seksualnego, kobiety bywają 
niewierne gdy nie są zadowolone ze związku. 

Fot. krolow
a-karo.pl



OSTRÓW 
Urząd Miejski  
w Ostrowie Wielkopolskim 
aleja Powstańców Wielkopolskich 18 
63-400 Ostrów Wielkopolski

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 58 22 400, 
(+48) 62 591 78 88

Sekretariat – tel.: (+48) 62 58 22 130
Faks – tel.: (+48) 62 736 64 07, (+48) 62 591 82 06

Kontakt elektroniczny
email: um@umostrow.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego
poniedziałek – piątek:     8.00 – 16.00

POWIAT OSTROWSKI 
Starostwo Powiatowe  
w Ostrowie Wielkopolskim 
aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
63-400 Ostrów Wielkopolski

Centrala telefoniczna – tel.: (+48) 62 73 78 400
Sekretariat – tel.: (+48) 62 73 78 402
Faks – tel.: (+48) 62 73 78 433

Kontakt elektroniczny
email: starostwo@powiat-ostrowski.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: 
/9mq2h9ht1m/SkrytkaESP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu 
Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego
poniedziałek – piątek:     8.00 – 16.00

Godziny przyjmowania interesantów  
przez Wydział Geodezji

poniedziałek:     8.00 – 15.00
wtorek – piątek:    8.00 – 14.30

Godziny przyjmowania interesantów  
przez Referat Rejestracji Pojazdów
Ostrów Wielkopolski

poniedziałek:     7.00 – 15.00
wtorek – piątek:    7.00 – 14.00

Odolanów
poniedziałek:     8.00 – 16.00
wtorek – piątek:    7.00 – 14.00
pierwszy wtorek miesiąca   7.00 – 12.00

Nowe Skalmierzyce
poniedziałek:     8.00 – 16.00
wtorek – piątek:    8.00 – 15.00
Pierwszy wtorek miesiąca   8.00 – 12.00

INFORMATOR PODRĘCZNY

PRZYDATNE TELEFONY 
Pogotowie Ratunkowe     999
Policja      997
Komenda Powiatowa Policji  62 737 72 00
Straż Miejska (sekretariat)  62 738 89 43
 – dyżurny Straży Miejskiej  62 738 89 40
Straż Pożarna     998
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej  62 332 42 90

Szpital w Ostrowie   62 595 11 00
Całodobowa apteka „Kwiaty Polskie”
ul. Wrocławska 81   62 730 14 69

Pogotowie Energetyczne    991
Pogotowie Gazowe    992
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne   994
     62 738 77 12
Pogotowie Ciepłownicze    993
     62 735 86 30
Urząd Skarbowy    62 59 55 100
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS 62 735 71 00
Państwowa Inspekcja Pracy  61 628 40 00
Miejski Zakład Komunikacji   62 737 61 10
MZO     62 733 81 30

LISTY DO REDAKCJI  –  GŁOS CZYTELNIKA

Kto prezydentem 
miasta?

Z  rosnącym niepokojem 
obserwuję ostrowską scenę 
polityczną. Jej starzy wy-
jadacze sprawiają wraże-
nie jakby myśleli wyłącznie 
o  sobie i  swojej przyszło-
ści, wynikiem czego jest 
po prostu brak polityczne-
go zaplecza. Troska o  swo-
ją pozycję zarówno w Plat-
formie Obywatelskiej jak 
i w Prawie i Sprawiedliwo-
ści doprowadziła do tego, 
że trudno wyobrazić so-
bie kto miałby wystartować 
przeciwko zwolennikom 
obecnej prezydent Beacie 
Klimek.

Zupełnie odwrotnie jest 
w obozie rządzącym. Beata 
Klimek, która na początku 
swojej pierwszej kadencji 
zaplecza nie miała w ogóle 
i  sięgać musiała po takich 
ludzi jak dawno zapomnia-
ny już w  Ostrowie Zie-
mowit Borowczak - ojciec 
centrum przesiadkowego, 
dziś otoczyła się seniorami 
ostrowskimi oraz tymi, któ-
rzy bez skrupułów zmie-
niają stanowiska i  zawsze 
stoją po stronie zwycięz-
ców. Oznaczać może to tyl-
ko jedno: następne wybo-
ry prezydenckie będą tylko 
formalnością - zwycięży je 
urzędująca prezydent.

Kto mógłby ewentualnie 
stanąć do rywalizacji? Je-
dynym dzisiaj nazwiskiem 
jest chyba Jakub Paduch, 
którego zwolennikiem wy-
daje się być obecny... wice-
prezydent Ostrowa Miko-
łaj Kostka. Mikołaj Kostka 
przy każdej nadarzającej 
się okazji prowokuje rad-
nego Paducha. Zdaje sobie 
doskonale sprawę z tego, że 
w  najbliższych wyborach 
Jakub Paduch nie ma szans. 
Gdyby jednak wystartował 
teraz i  przegrał, to za pięć 
lat Mikołaj Kostka walczą-
cy o  koronę zostawioną 
przez Beatę Klimek miałby 
ułatwione zadanie. Ale jeśli 
nie Paduch, to kto? Spadek 
aktywności radnej Mile-
ny Kowalskiej wskazuje, że 
ona raczej też nie. Czyżby 
więc po raz pierwszy w no-
wożytniej historii miasta 
mielibyśmy jednego kandy-
data do fotela prezydenta?

Nie podoba mi się wizja 
Ostrowa po zakończeniu 
kadencji ostrowskiej królo-
wej Beaty Pierwszej Kredy-
towej. Jeżeli jednak ani Ja-
rosław Urbaniak, ani Mar-
lena Maląg z  Tomaszem 
Ławniczakiem nie skon-
centrują się na wspieraniu 
lokalnych struktur swoich 
partii, los miasta przez ko-
lejne lata pozostanie w  rę-
kach „Przyjaznego miasta” 
i ich przyjaciół!             K.S.

OSTROWIANINA MYŚLI KILKA

Ojcowie Wykroty
W 2009 roku polskie media obiegła sensacyjna informacja mówiąca, że polska mi-
strzyni rzucająca młotem Anita Włodarczyk trenowała pod jednym z mostów. Jak 
mówiła wtedy, nie lepsze warunki miał Szymon Ziółkowski, który wchodził na rzut-
nię przez dziurę w płocie.

Krzysztof MACIEJEWSKI

Być może ciężkie warun-
ki kształtują charakter. Być 
może właśnie one są jed-
ną ze składowych końcowe-
go sukcesu. Być może gdyby 
nie one, mistrzami nie byli-
by ani Włodarczyk, ani Ziół-
kowski. Ani Patryk Wykro-
ta - zawodnik ostrowskiego 
klubu Stal LA, który razem 
z  kolegami z  reprezentacji 
Polski zdobył właśnie brą-
zowy medal Mistrzostw Eu-
ropy w  biegu sztafetowym 
4 x 100 metrów! Na dodatek 
zupełnie przy okazji startu-
jący w  Monachium biało-
-czerwony team ustanowił 
nowy rekord Polski!

Po finałowym biegu Inter-
net oszalał. Trudno się dzi-
wić, bo Polacy pozostawi-
li w pokonanym polu m.in. 
Niemców i  Holendrów. Nie 
mam żadnych wątpliwości, 
że zawodnicy, którzy rywa-
lizowali na bieżni w  finało-
wym biegu z Patrykiem nie 

uwierzyliby, gdyby ktoś po-
kazał im, w  jakich warun-
kach trenują zawodnicy lek-
koatletycznej stalówki.

Tymczasem sukces 
ostrowskiego zawodnika ko-
mentują nie tylko przyjacie-
le, ale także ci, którzy mają 
okazję wygrzać kości przy 
jego ciepełku.

„Mamy brąz!!!!!! Bra-
wo!!! P A  T R Y K   W  Y 
K R O  T A  !!!!!!!  Dzięku-
jemy!!! Ostrów Wielkopol-
ski jest dumny i  baaaaaaar-
dzo szczęśliwy !!!!! 38:15!! 
Rekord Polski! Brawo Pola-
cy!” - tak emocjonalnie kil-
ka zrzutów z ekranu telewi-
zora skomentowała na Face-
booku prezydent Ostrowa 
Beata Klimek.

Mniej żywiołowo zare-
agował starosta ostrowski 
Paweł Rajski, który napisał 
„Rewelacja! Wykrota meda-
listą Mistrzostw Europy!!!!”

Ciekawiła mnie również 
reakcja radnego Piotra Lep-
ki - jednego z komentatorów 

ostrowskiej rzeczywistości, 
który wielokrotnie apelo-
wał o  poprawę warunków 
treningowych zawodników 
Stali LA od kilku lat syste-
matycznie przywożących 
z zawodów rangi mistrzostw 
Polski worek medali.

Piotr Lepka napisał m.in. 
„(...) Brązowy medal dla 
sztafety 4x100 z  udziałem 
Patryka Wykroty, wycho-
wanka naszego ostrowskie-
go klubu KS STAL LA! (...) 
Sport w  najlepszej i  naj-
czystszej postaci wykuwa 
się w naszym mieście, dzię-
ki Michał Walczak, Ma-
rek Walczak. Gratulacje dla 
Klubu  i  naszego Patryka 
Wykroty. To piękna inspi-
racja dla naszej młodzieży. 
Brawo!”

Niezwykle spokojny wpis, 
który nie psuje radości świę-
towania żadnym politycz-
nym podtekstem. Nie mam 
jednak wątpliwości, że pod-
tekst taki pojawi się, gdy tyl-
ko emocje i radość z wyniku 

ustąpią miejsca codzien-
nej walce o  poprawienie 
wyniku. 

Patryka Wykrotę pew-
nie czeka teraz seria sesji 
fotograficznych z  polityka-
mi i  samorządowcami. Ci 
drudzy, starający się swoje 
nazwisko umieścić możli-
wie blisko nazwiska ostrow-
skiego sportowca niech pa-
miętają, że kibice nie gęsi 
i  swój rozum mają. Czas 
najwyższy, by poważnie za-
dbać o zawodników ostrow-
skich. Ostrowskich! Nie 
tych, którzy startują w  bar-
wach ostrowskich klubów 
za pieniądze, ale tych, któ-
rzy w  Ostrowie się urodzili 
i tutaj trenują. Bo, jeżeli tre-
nerzy lekkoatletycznej sta-
lówki potrafią szlifować ta-
kie diamenty, to co zrobiliby 
mając takie możliwości jak 
choćby Zawisza Bydgoszcz.

Panie i panowie samorzą-
dowcy (miejscy i  powiato-
wi!). Czas dorzucić drew do 
lekkoatletycznego ognia. ■

Stała galeria prac ostrowskiego artysty.
Wyłącznie na łamach Kuriera Ostrowskiego!

 Rys. Józef BENDZIECHA

Galeria autorska
Józefa Bendziechy
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Fotka
czytelnika
Zagroda danieli to nie-
wątpliwie jedna z  atrakcji 
kompleksu hotelowo - re-
stauracyjnego Borowianka 
w Ostrowie.  ■

Fotka z dymkiem
Spore poruszenie w  instytu-
cjach europejskich po tym, 
jak prezydent Ostrowa Beata 
Klimek przysłała list z  infor-
macją, że nadchodzący sezon 
jesienno – zimowy będzie jed-
nym z najtrudniejszych od lat. 
Pismo z  prośbą o  stanowczą 
interwencję trafiło na biurka 
przewodniczącej Parlamentu 
Europejskiego Roberty Met-
soli i przewodniczącej Komi-
sji Europejskiej Ursuli von der 
Leyen. ■
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SIEROSZEWICE 
Urząd Gminy Sieroszewice 

ul. Ostrowska 65 
63-405 Sieroszewice

tel. 62 73 96 076, 62 73 96 089, tel. 62 73 96 023
fax. 62/73 96 456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
www.sieroszewice.pl
czynny w poniedziałki 9.00-17.00, od wtorku do piątku 
7.30 – 15.30

GMINA OSTRÓW 
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 

ul. Gimnazjalna 5  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. 62 735 11 90
e-mail: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
www.ostrowwielkopolski.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

NOWE SKALMIERZYCE 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
63-460 Nowe Skalmierzyce 

tel. 62 762 97 00, fax. 62/762 97 49
e-mail: sekretariat@noweskalmierzyce.pl
czynny w poniedziałki 8.00 – 16.00
od wtorku do piątku 7.30 – 15.30

PRZYGODZICE 
Urząd Gminy Przygodzice 

pl. Powstańców Wlkp. 2 
63-421 Przygodzice

tel.: +48 62 592 77 22, fax: +48 62 592 70 00
e-mail: ugp@przygodzice.pl
www.przygodzice.pl
NIP: 622-23-95-605, Regon: 250855191

SOŚNIE 
Urząd Gminy Sośnie 
ul. Wielkopolska 47 

63-435 Sośnie

tel. 62 739 39 10, fax: 62 739 39 33
e-mail: sosnie@sosnie.pl
www.sosnie.pl
czynny od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30

ODOLANÓW 
Urząd Gminy i Miasta 

Rynek 11 
63-430 Odolanów

tel. 62 733 15 81, 62 733 15 16 
fax: 62 733 38 92
e-mail: sekretariat@odolanow.pl
www.odolanow.pl 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza e-PUAP:
/UGIMODOLANOW/skrytka

RASZKÓW 
Urząd Gminy i Miasta Raszków 

Rynek 32  
63-440 Raszków

tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65
email: kancelaria@raszkow.pl
www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610 Regon: 000530436
czynny od poniedziałku do piątku 8.00 – 16.00

INFORMATOR PODRĘCZNY

 
 

 

Ursula, 
a gdzie leży ten Ostrów 
Wielkopolski, czy jak 

im tam?

Nie wiem, 
Roberta. Ale jeśli 

Wielkopolski to chyba 
gdzieś blisko 

Niemiec.

To niech 
sobie kupią po jednym kaftanie 
więcej i nie marudzą. Nam na 

Malcie też lekko nie jest, ale jakoś 
sobie radzimy

Królowa KARO

Jak wynika z badań około 
10-20 procent kobiet i  męż-
czyzn będących w  związ-
kach, angażuje się w  relacje 
seksualne poza związkiem. 
Przyjmuje się jednak, że są to 
dane zaniżone, bo nie wszy-
scy przyznają się do zdrady, 
a  dodatkowo cyberświat 
stwarza dodatkowe możli-
wości ku temu.

Istnieje wiele powodów 
niewierności – może to być 
potrzeba dreszczyku emocji, 
nuda, uzależnienie seksual-
ne czy potrzeba urozmaice-
nia. Specjaliści twierdzą, że 
motywacje zależą od płci. 
Mężczyźni zwykle poszukują 
seksu i uwagi, kobiety - chcą 
wypełnić emocjonalną pust-
kę. 
Dlaczego kobiety zdradza-

ją?
1. Doceniają seks – mówi 

się, że mężczyźni zdradza-
ją dla seksu, a kobiety dla 
emocji. To nie do końca 

prawda – urozmaicenie 
życia seksualnego to jeden 
z  trzech głównych powo-
dów, dla których zdra-
dzają także kobiety. Coraz 
bardziej świadome swoich 
potrzeb i pragnień, szukają 
satysfakcji emocjonalnej 
i seksualnej, której brakuje 
im w związkach.

2. Czują się niedoceniane, 
zaniedbywane i  ignoro-
wane – codzienność spra-

wia, że kobieta czuje się 
coraz bardziej gospodynią, 
nianią czy menedżerem 
domowych spraw, a  coraz 
mniej kobietą czy dziew-
czyną. Szuka więc po-
twierdzenia, że wciąż jest 
atrakcyjna. 

3. Niska samoocena – kiedy 
kobieta ma problemy z po-
czuciem wartości, często 
szuka jego potwierdzenia 
na zewnątrz. 

4. Chwilowa słabość – tutaj 
zawrzeć można wszelkie 
zdrady sytuacyjne, które 
dzieją się pod wpływem 
chwili, nie mają dalszego 
ciągu i można je skwitować 
słowem „Pomyłka”. 

5. Pragnienie intymno-
ści – z  czasem partnerów 
w  związku zaczynają łą-
czyć sprawy życia codzien-
nego, jak budowa domu, 
życie towarzyskie, rozmo-
wy, a życie seksualne scho-
dzi na dalszy plan. Jeśli nie 
zadbają o  tę sferę, finalnie 
może to doprowadzić do 
zdrady. 
Bycie zdradzonym powo-

duje nadszarpnięcie zaufania, 
które trudno będzie odzyskać 
Osoba, która zdradza często 
uwikłana jest w poczucie winy 
i  nie wie, co dalej. Jeśli jeste-
ście w  stanie sobie wybaczyć 
i  wziąć odpowiedzialność za 
to, co się stało, możecie stwo-
rzyć jeszcze lepszy związek niż 
wcześniej. Bo zdrada wcale nie 
musi być końcem drogi. ■

KROLOWA-KARO.PL NA PAPIERZE

Dlaczego kobiety bywają niewierne?
Choć zwyczajowo przyjmuje się, że to mężczyźni mają zdecydowanie większy problem 
z dochowaniem wierności, jak pokazują statystyki, kobiety zdradzają na taką samą 
skalę. Jest to widoczne zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Różnią ich jednak powo-
dy – mężczyźni robią to zwykle dla urozmaicenia życia seksualnego, kobiety bywają 
niewierne gdy nie są zadowolone ze związku. 

Fot. krolow
a-karo.pl
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OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• odpowiedzialności, rzetelności, sumienności,
• umiejętności pracy w zespole,
• dobrej organizacji pracy własnej
•  mile widziane uprawnienie na wózek widłowy oraz doświadczenie  

na stanowisku pakowacz, konfekcjoner, 

OFERUJEMY:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• bardzo dobre warunki pracy,
• przyjazną atmosferę pracy,

Firma PET FARM w Nowych Skalmierzycach poszukuje chętnych
do pracy w magazynie wyrobów gotowych w charakterze 

PRACOWNIKA ODPOWIEDZIALNEGO
ZA KOMPLETOWANIE WYSYŁEK

ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
miejsce wykonywania pracy: Nowe Skalmierzyce

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: 48 880 789 079

CV prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@petfarm.pl

Prosimy o załączenie oświadczenia następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pet Farm

w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 

PRACA

Zatrudnimy

Sprawdź pozostałe oferty pracy na naszej stronie internetowej: 
www.koleje-wielkopolskie.com.pl/kariera

MASZYNISTA

REWIDENT TABORU
MANEWROWY

Poznań | Piła | Wyrzysk | Leszno | Ostrów Wlkp.

Wągrowiec | Zbąszynek

Wągrowiec | Zbąszynek

REWIDENT TABORU
USTAWIACZ

KIEROWNIK POCIĄGU
Wągrowiec

O G Ł O S Z E N I E

Odolanów dnia 24.08.2022 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów działając na podstawie art. 30 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje 
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w try-
bie bezprzetargowym.

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia stanowi własność Gminy 
i Miasta Odolanów. Wykaz obejmuje część działki oznaczonej w operacie ewiden-
cji gruntów w jednostce ewidencyjnej Gminy Odolanów nr 128/2 o pow. 0,1100 ha 
obręb 0004 Gorzyce Małe.

Niniejszy wykaz został zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Gminy i Miasta w Odolanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy i Miasta Odolanów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 
i Miasta Odolanów.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
NOWE SKALMIERZYCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ 

podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniach 24.08.2022 r. – 14.09.2022 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 

wywieszono wykaz części nieruchomości gruntowej, 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę, 

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 70/3, o pow. 0,0141 ha/.  


