
S. 
 21

S. 
 20

Powiat ostrzeszowski

I S S N  2658 - 1604 

nr 1 
g r u d z i e ń  2 0 1 9

 POWIATOWY
Magazyn

www.p o w i a t o s t r z e s z o w s k i.pl Odwiedź nas na facebooku

NOWE AUTA DLA  
Domów Pomocy Społecznej

Nowo wyremontowany
budynek PCPR FINALISTĄ 
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

S. 
   2

Sprzęt dla CENTRUM 
SENIORALNEGO S. 

   7

Święto WOJSKA POLSKIEGO  
i rocznica CUDU NAD WISŁĄ

S. 
  4

SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ

S. 
   8

EGZEMPLARZ

BEZPŁAT
NY

S. 
 15

M
IS

TR
ZO

ST
W

A 
PO

W
IA

TU
 

na
 5

0-
le

ci
e 

O
rk

an
a

S. 
 22

JUBILEUSZOWA  
SPARTAKIADA

XVII Wojewódzki Przegląd  
MŁODYCH TALENTÓW

JULIA WIEŚCICKA 
„ZDJĘCIE  

PAŹDZIERNIKOWE 1„

S. 
 18

Za
gr

an
ic

zn
e 

PR
ZY

JA
ŹN

IE
            

    
 

   I
  L

O

S. 
 11

Krzyżówka z nagrodami!
na ostatniej stronie



www.p o w i a t o s t r z e s z o w s k i.pl grudzień 2019 NR 1

Po
wi

at
 os

trz
esz

ow
sk

i Powiat ostrzeszowski

2 3

Medal „Pro Patria” to polskie resortowe odznaczenie  
cywilne, przyznawane przez kierownika Urzędu do Spraw  
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uhonorowane  
tym odznaczeniem mogą być osoby i instytucje za szczególne  
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość  
Rzeczypospolitej Polskiej.

NOWE AUTA DLA  
Domów Pomocy Społecznej
Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych 
trafiły do wszystkich trzech działających w powiecie 
ostrzeszowskim Domów Pomocy Społecznej. To dzie-
więcioosobowe mikrobusy marki Ford Transit Custom 
L2 z podjazdami dla wózków inwalidzkich.
Powiat ostrzeszowski zakupił je dzięki montażowi  
finansowemu – część środków – 189 tysięcy zło- 
tych – pochodziło z budżetu powiatu, a 240 tysięcy  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł- 
nosprawnych. Dofinansowanie z PFRON powiat  
ostrzeszowski otrzymał w ramach Programu wyrów- 
nywania różnic między regionami, którego celem  
jest między innymi usuwanie barier architektoni- 
cznych i transportowych. 
Samochody, zarejestrowane na dowodach tymczasowych, ubezpieczone na 30 dni, były gotowe do jazdy, 14 października,  
po przekazaniu kluczyków dyrektorom Domów Pomocy Społecznej: Małgorzacie Dłubak, Danucie Głodek i Rafałowi Jóźwiakowi,  
dostawca zrobił kierowcom krótkie przeszkolenie.

AKTYWIZACJA młodych  bezrobotnych 
Z końcem czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zakończył realizację 
projektu aktywizującego osoby do 30 roku życia w ramach programu operacyjnego  
Wiedza Edukacja Rozwój IV, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowano od stycznia ubiegłego roku. Jego uczestnikami były osoby  
w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, w tym  z niepełnosprawnościami,  
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu. Według  stanu na koniec stycznia 2018 roku w  PUP w Ostrzeszowie  
zarejestrowanych było 226 osób w wieku 18-29 lat (w tym 166 kobiet i 60 mężczyzn). 
Udzielnie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone jest  
identyfikacją potrzeb uczestników projektu oraz opracowaniem lub  
aktualizacją dla każdego z nich indywidualnego planu działania. Wsparcie  
dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia jest  

„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO” dla Adama Kasprzaka 
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, w gronie najbliższej rodziny i przedstawicieli  
lokalnego samorządu, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof  
Grabowski wręczył ostrzeszowskiemu kombatantowi Adamowi Kasprzakowi  
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. 
Adam Kasprzak urodził się 6 grudnia 1926 roku w Kuźnicy Grabowskiej. W okresie 
okupacji niemieckiej pracował w majątku w Kuźnicy Grabowskiej. W latach 1947-49 
odbywał służbę wojskową, podczas której zasłużył się w walkach z UPA, za co został 
odznaczony w 1985 r. medalem „Za zasługi w walkach z UPA”. Był wieloletnim pra-
cownikiem Fabryki Obrabiarek Specjalistycznych – FUM Ostrzeszów i członkiem 
tamtejszej Solidarności. Do organizacji kombatanckich przyjęty został w 1978 roku 
i przez wiele lat pełnił funkcję członka Zarządu Koła Kombatantów w Ostrzeszowie 
i szefa Pocztu Sztandarowego. 

„PRO PATRIA” dla Wacława Mickiewicza
Żołnierz Armii Krajowej Okręgu Nowogródzko-Wileńskiego, uczestnik bitwy  
o wyzwolenie Wilna –Wacław Mickiewicz – został uhonorowany medalem „Pro Patria”.  
Odznaczenie wręczono na 43 posiedzeniu Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie. Medal 
wręczył ostrzeszowski starosta Lech Janicki w asyście prezesa Zarządu ZKRPiEWP 
w Ostrzeszowie Bohdana Ogrodowskiego i współpracownika koła, historyka, Stanisła-
wa Grzesiaka oraz członków Zarządu Powiatu.
Wacław Mickiewicz urodził się w 1925 roku na Nowogródczyźnie. Był żołnierzem  
V batalionu 77 pp i Kompanii 1 Armii Krajowej Okręgu Nowogródzkiego – Wileńskiego.  
Był uczestnikiem bitwy o wyzwolenie Wilna (6 – 13.07.1944 r.) i wielu innych  
akcji na tym terenie. Był wieloletnim prezesem Zarządu Koła Ziemi Ostrzeszowskiej;  
nadal uczestniczy w spotkaniach z harcerzami i młodzieżą szkolną, a także we wszyst-
kich ważniejszych uroczystościach patriotycznych powiatu ostrzeszowskiego.

INFORMACJE SAMORZĄDOWE, WYDARZENIA INFORMACJE SAMORZĄDOWE, WYDARZENIA

udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech  
miesięcy osobom młodym jest zapewniona oferta pracy lub inna forma aktywizacji zawodowej (staż, szkolenie). Szkolenia realizo-
wane w ramach projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu, a ich efektem jest uzyskanie 
kwalifikacji lub nabycie kompetencji. Kierując osoby bezrobotne na szkolenia brano pod uwagę także deklaracje zatrudnienia osoby 
bezrobotnej po ukończonym szkoleniu ze strony pracodawcy.
Łączna kwota projektu opiewała na 1.227 613 zł. Z form aktywizacji proponowanych w ramach projektu skorzystało 170 osób, z których 
64 uczestniczyły w szkoleniach zawodowych (koszt 296.831 zł), 75 – ze staży zawodowych (473.034 zł) i 31 z dotacji na podjęcie działalności  
gospodarczej (457.898 zł).

                          Szanowni Państwo,
 oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer „Magazynu Powiatowego”.
Chcielibyśmy, aby było to wydawnictwo cykliczne, ukazujące się dwa 
razy w roku, informujące o najważniejszych naszym zdaniem sprawach, 
jakie wydarzyły się w obszarze działania samorządu powiatowego.
 Jest to kolejny instrument (po witrynie internetowej, obecności  
w mediach społecznościowych oraz w lokalnej prasie, radiu i telewizji)  
pozwalający komunikować się z Państwem – mieszkańcami powiatu  
ostrzeszowskiego oraz przebywającymi tu gośćmi. W dobie wszechobecnej  
pogoni za sensacją pragniemy podkreślić wagę informacji „u źródła”, 
podkreślając jednocześnie ideę integracji – integracji mieszkańców na-
szej małej ojczyzny z osobami przybywającymi w nasze strony, integracji 
osób sprawnych z niepełnosprawnymi, młodych ze starszymi. 
 Gorąco zachęcamy do lektury. Mam nadzieję, że prezentowane teksty i fotografie dokumentujące  
poszczególne wydarzenia, akcje i uroczystości, spodobają się Państwu, a dla osób, które uczestniczyły  
w naszych przedsięwzięciach będą doskonałą pamiątką mile spędzonych chwil i przeżytych wzruszeń. 
Jednocześnie zapraszam do dzielenia się z nami swoimi opiniami, sugestiami i uwagami.

           Z wyrazami szacunku
                        Starosta Ostrzeszowski

                    Lech Janicki

VII POWIATOWY 

PIKNIK 
SOŁTYSÓW
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Sołtysi powiatu ostrzeszowskiego 7 lipca zjechali do Kraszewic  
na VII  Powiatowy Piknik Sołtysów, organizowany wspólnie 
przez Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Ostrzeszowskiego, 
starostę ostrzeszowskiego, wójta Kraszewic oraz Wielkopolską  
Izbę Rolniczą.  
W pięcioosobowych drużynach sołtysi zmierzyli się w turnieju,  
na który składały się takie konkurencje jak: „Rzut ciżemką”, 
„Ostrożny, delikatny i szybki wygrywa”, „Poszukiwanie skar-
bów” oraz „Skąd się biorą dzieci?”. Turniej rozgrywany był na 
placu przy kraszewickim amfiteatrze podczas Dni Kraszewic. 
Kolejność startu drużyn została ustalona w drodze losowania, 
a nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwała Komi-
sja Turniejowa z przewodniczącym – starostą ostrzeszowskim  
Lechem Janickim na czele. Sołtysów dopingowała publicz-
ność, wśród której nie mogło zabraknąć wójtów i burmistrzów 
powiatu ostrzeszowskiego, a także wicemarszałka wojewódz-
twa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.
W klasyfikacji ogólnej I miejsce zajęli sołtysi gminy Kraszewice, II miejsce – sołtysi gminy Ostrzeszów, a III – sołtysi gminy Mikstat.

20 LAT samorządu powiatowego w Ostrzeszowie 
15 LAT członkostwa w Unii Europejskiej
4 maja powiat ostrzeszowski świętował dwa ważne jubileusze: 20-lecie samorządu powia-
towego oraz 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Na konferencję poświęconą  
tym rocznicom przybyli parlamentarzyści, wójtowie i burmistrzowie powiatu ostrzeszo- 
wskiego, starostowie  
ościennych powiatów,  
delegacje zagranicznych  
partnerów powiatu  
ostrzeszowskiego: Miśni,  
Blankenburga i Droho- 

bycza, a także szefowie i przedstawiciele służb, inspekcji i straży, in-
stytucji publicznych, jednostek organizacyjnych powiatu ostrzeszo- 
wskiego, organizacji społeczno-politycznych oraz kierownicy wy-
działów starostwa powiatowego.
Istotnym elementem konferencji był wykład Jerzego Stępnia sena-
tora I i II kadencji, wiceministra spraw wewnętrznych i administra-
cji, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, byłego 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Drugim gościem poproszonym 
o podzielenie się refleksjami wywołanymi 20 rocznicą utworzenia 
powiatów oraz 15 rocznicą wejścia Polski do społeczności unijnej był historyk, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII i IX kadencji 
– Jan Filip Libicki, który znalazł się na Liście Mocy – stu najbardziej wpływowych Polek i Polaków z niepełnosprawnością w kategorii 
Polityka/prawo. 
Konferencję uświetnił koncert zespołu Kreisler Salon Duo – Arkadiusz Hylewski, Łukasz Kryjom. 

ŚWIĘTO 
WOJSKA POLSKIEGO  
i ROCZNICA CUDU 
NAD WISŁĄ
Święto Wojska Polskiego oraz  
99 rocznicę Cudu nad Wisłą 

 – jednego z największych zwy- 
cięstw w dziejach polskiego  
oręża – 14 sierpnia obchodzili 
mieszkańcy powiatu ostrze-
szowskiego. Okolicznościowe uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w kościele farnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej 
w Ostrzeszowie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości – parla-
mentarzyści, przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji 
społeczno-politycznych, harcerze, strażacy, przedstawiciele poli-
cji oraz mieszkańcy, w asyście pocztów sztandarowych przeszli na 
ostrzeszowski rynek, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
pamiątkowymi tablicami na frontowej ścianie ratusza.

Powiatowe obchody Święta Wojska Polskiego swoją obecnością zaszczyciło grono kombatantów z ostrzeszowskiego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a  także wojskowi, harcerze, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, druhowie 
OSP i funkcjonariusze policji. 

Gospodarzem powiatowego święta 
plonów 2019 był Grabów nad Prosną.  
Uroczystości dożynkowe odbyły się 25 sierpnia na sta-
dionie miejskim. Nie sposób wyrazić wdzięczności, jaką 
jesteśmy winni (...) naszym rolnikom, a także sadowni- 

kom, ogrodnikom, działkowiczom,  
pszczelarzom, osobom wspomagającym  
i obsługującym rolnictwo i zatrudnio- 
nym w przemyśle rolno-spożywczym  
– mówił podczas uroczystości dożyn- 
kowych starosta ostrzeszowski Lech  
Janicki, który wraz z burmistrzem miasta  
i gminy Grabów nad Prosną Maksymilianem  
Ptakiem pełnił funkcję gospodarza dożynek.
Święto plonów rozpoczęto mszą świętą dzię- 
kczynną w Kościele Klasztornym; po nabożeństwie korowód  
dożynkowy prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą Don Bosco  
przemaszerował na miejski stadion, gdzie część obrzędową  
dożynek poprowadził zespół Doruchowianie. Zaszczytną funkcję  
starostów dożynek powiatowych pełnili: Katarzyna Ostrowicz  
z Bukownicy i Aleksander Ofierski z Książenic. Starostowie  
dożynek wręczyli bochny chleba upieczone z tegorocznej mąki  

gospodarzom dożynek oraz włodarzom wszy- 
stkich gmin powiatu ostrzeszowskiego. Trady- 

cyjny polski chleb otrzymali także przedsta- 
wiciele gości z Niemiec – z Blankenburga, 
będącego miastem partnerskim powiatu 
ostrzeszowskiego oraz Emlichheim, który 

jest partnerem Grabowa nad Prosną. Do cere- 
monii dzielenia chleba oprócz starostów oraz  

gospodarzy dożynek zaproszo- 
no: Tomasza Maciejewskiego  
– przewodniczącego Rady Po- 
wiatu, Marcina Biela – przewo- 

dniczącego Rady Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną, wiceburmi- 

strza Grabowa nad Prosną, Annę  
Mądrą, księdza proboszcza Ryszarda  

Ryńca oraz Romana Borkowskiego  
– przewodniczącego Zarządu Miasta Grabów 

nad Prosną. Na płycie stadionu prezentowały się stoiska promo- 
cyjne instytucji okołorolniczych oraz stoiska degustacyjne działa- 
jących w gminie Grabów Kół Gospodyń Wiejskich. Część oficjalną  
dożynek zwieńczyły występy artystyczne zespołów Harmonia, Grabów  
City Band oraz Mateusza Golickiego – uczestnika „The Voice Kids”. 
Gwiazdą wieczoru był Mateusz Ziółko.

Sztafeta OGNIA POKOJU
Od 11 lat Starostwo Powiatowe w Ostrzszowie organizuje  
Sztafetę Ognia Pokoju na trasie Wieluń-Ostrzeszów z udzia-
łem młodzieży z klas sportowych Zespołu Szkół nr 1 
w Ostrzeszowie. Co roku 1 września o godz. 4.40 ostrzeszow-
scy biegacze uczestniczą w uroczystościach upamiętniających 
wybuch II wojny światowej w Wieluniu i oddają hołd ofiarom  
bombardowania, które rozpoczęło działania wojenne  w Polsce.
1 września 2019 roku jedenastoosobowa ekipa biegaczy 
wraz z trenerem Dawidem Sobierajem, emerytowanym 
wicedyrektorem Wacławem Muchą-Kruczyńskim oraz radnym 
Rady Powiatu Dariuszem Świtoniem przyniosła do Ostrze-
szowa ogień przekazany im przez sztafetę z Wielunia. Biega-
cze pokonali trasę 60 kilometrów i wraz z delegacją samo-
rządową zapalili symbolicznie znicz przy ostrzeszowskim 
Pomniku Harcerzy. Sztafeta zainaugurowała ostrzeszow-
skie uroczystości upamiętniające 80 rocznicę wybuchu  
II wojny światowej. 

W XI Sztafecie Ognia 
Pokoju organizowanej 
przez Starostwo Powia-
towe w Ostrzeszowie 
biegli: Kacper Jastrzę 
bski, Szymon Bodura, 
Martyna Lubojańska, 
Aleksandra Duryn, Julia 
Rachuta, Daniel Klepacz,  
Klaudia Roszykiewicz 
i Bartosz Piądło.

Ponownym zapaleniem znicza przez 
uczestników XI Sztafety Ognia Pokoju  
Wieluń-Ostrzeszów rozpoczęto uroczy-
stości upamiętniające 80 rocznicę wybu-
chu II wojny światowej, jakie odbyły się  
2 września w Ostrzeszowie.

Uroczystości zorganizo- 
wane wspólnie przez  
starostę ostrzeszows- 
kiego i burmistrza 
Ostrzeszowa odbywa-
ły się przy Pomniku  
Harcerzy. Pod ostrze- 
szowską Lilijką zgroma- 
dzili się mieszkańcy, 
przedstawiciele samo
-rządu powiatowego 
i miejsko-gminnego, 

młodzież szkolna, harcerze, 
przedstawiciele organizacji 
społeczno-politycznych, służb 
mundurowych, duchowień-
stwa. Gośćmi honorowymi byli 
kombatanci: Wacław Mickiewicz 
oraz Bohdan Ogrodowski.
W obecności pocztów sztan-
darowych odśpiewano Hymn 
Państwowy. Po okolicznościo-
wych wystąpieniach starosty 
Lecha Janickiego i burmistrza 

UROCZYSTOŚCI,JUBILEUSZEUROCZYSTOŚCI,JUBILEUSZE

DOŻYNKI 2019

w 80 rocznicę 
wybuchu II wojny 

światowej
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Dzień RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego świętowano 6 czerwca w sali sesyjnej 
Starostwa Powiatowego. Na zaproszenie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie na uroczystość przybyły rodziny zstępcze z całego powia-
tu ostrzeszowskiego wraz ze swoimi pociechami.  Za zaangażowanie 
i wkład pracy włożony w opiekę nad dziećmi oraz ich wychowanie dzię-
kował rodzicom zastępczym ostrzeszowski starosta Lech Janicki, życząc 
im jednocześnie spełnienia wszystkich celów i postanowień podjętych 
w momencie podejmowania decyzji o podjęciu trudu rodzicielstwa za-

stępczego. 
Listy z podziękowaniami oraz 
upominki dla rodzin zastępczych 
wraz z dyrektor PCPR Bożeną 
Powązką wręczali: starosta Lech 
Janicki, przewodniczący Rady Po- 
wiatu Tomasz Maciejewski, wice- 
starosta Zofia Witkowska oraz wi-
ceburmistrz Ostrzeszowa Barbara 
Gmerek.
Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastę- 

pczego przygotowano część artystyczną 
w wykonaniu podopiecznych rodzin zastęp-
czych, ostrzeszowskiego Klubu Malucha oraz 

Domu Pomocy Społecz-
nej w Kobylej Górze.
W powiecie ostrzeszow-
skim działa 45 rodzin 

zastępczych, które opiekują się 76 dziećmi. W tej liczbie mieści się 1 ro-
dzinny dom dziecka oraz 3 zawodowe rodziny zastępcze.

Uroczysty polonez otwo-
rzył uroczystość z okazji 

jubileuszu 15-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach, 
jaka odbywała się w czerwcu w jednej z sycowskich restauracji. 

Do uroczystego koro-
wodu ruszyli zarówno 
uczestnicy WTZ, jak 
i ich instruktorzy.
Na jubileuszową uroczy- 
stość przybyli przed 
stawiciele zaprzyjaź-
nionych ośrodków, 
a także rodzice i przy-
jaciele uczestników 

warsztatu. Z powinszowaniami na jubileusz udała się wicestarosta  
Zofia Witkowska, a także prezes Fundacji Inwalidów i Osób Niepeł-
nosprawnych Miłosierdzie Stanisław Bronz. Uroczystość uświetniły  
występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kobylej Górze. 
Do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach uczęszcza 30 
osób, które wspiera jedenastoosobowe grono pracowników, 
w tym instruktorzy i psycholog. Kierownikiem placówki jest  
Halina Lewek. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach  
prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową dla osób niepeł-
nosprawnych z powiatu ostrzeszowskiego i oleśnickiego. Celem 
działalności placówki jest wspieranie procesu usamodzielniania 
oraz zdobywania umiejętności i kwalifikacji umożliwiających 
podjęcie pracy.

Patryka Jędrowiaka, komendant hufca 
ZHR w Ostrzeszowie Stanisław Stawski  
wygłosił Apel Poległych. Uczestnicy  
uroczystości minutą ciszy uczcili  
pamięć ofiar II wojny światowej, po 
czym złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Harcerzy. Delegacja młodzieży Zespołu  
Szkół nr 2 udała się na cmentarz, by  
złożyć kwiaty przy kwaterach żołnier-
skich pod ostrzeszowską pietą. 

Dzień PRACOWNIKA SOCJALNEGO 
21 listopada, notabene w Światowy Dzień Życzliwości (!) 
obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to święto 
wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczegól-
ności pracowników socjalnych. Z tej okazji na zaproszenie  
ostrzeszowskiego starosty do sali sesyjnej starostwa  
powiatowego przybyli przedstawiciele Ośrodków Pomocy  
Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów  
Terapii Zajęciowej, 
Środowiskowych Do-
mów Samopomocy, 
Warsztatów Terapii 
Zajęciowej,  Domu 
Dziecka,  Zakładu  
Aktywności Zawodo-
wej, Powiatowego  
Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz rodzin zastępczych i stowarzyszeń. Podczas 
uroczystości starosta Lech Janicki wraz z przewodniczą-
cym Rady Powiatu Tomaszem Maciejewskim oraz wice-
starostą Zofią Witkowską wręczając okolicznościowe listy 
przekazał im gratulacje, życzenia oraz wyrazy najwyższego 
szacunku  za realizowanie trudnej misji pomocy osobom 
zmagającym się z trudnościami życiowymi . 

SPRZĘT INFORMATYCZNY za 486 tysięcy  
jest już w ostrzeszowskim szpitalu 

Do Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia spłynęła część sprzętu kom-
puterowego potrzebnego do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji  
Medycznej. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu 
„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiato-
wych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczni-
czymi samorządu województwa”.
W pierwszej kolejności szpital otrzymał sprzęt „drobny” w postaci 
komputerów (75 szt.!), wielofunkcyjnych drukarek laserowych kolo-
rowych i monochromatycznych (17 szt.), skanerów i czytników kart 
czipowych, a następnie najważniejsze urządzenia serwerowe i opro-
gramowanie. Aby system Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
w pełni zadziałał konieczna jest m.in. budowa sieci bezprzewodowej,  
a także wyposażenie lekarzy w tablety. Podłączenie do systemu  
wojewódzkiego nastąpi być może w przyszłym roku. Wdrażanie  
projektu koordynuje spółka Szpitale Wielkopolski.
Do tej pory Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia otrzymało sprzęt wartości  
486 957,00 złotych, a w sumie w ramach projektu uzyska infrastruk-
turę informatyczną wartości 2 150 821 złotych, z czego aż 1 828 198  
złotych wyniesie dofinansowanie ze środków unijnych – w ramach  
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Elektroniczna dokumentacja medyczna to zbiór informacji o pacjencie,  
który jest częścią całościowego systemu informatycznego szpitala. 
System zapewni pacjentowi dostęp do własnych elektronicznych  
dokumentów medycznych i jednocześnie umożliwi udostępnianie 
ich na poziomie podmiotów leczniczych włączonych do systemu. 

OPIEKA PALIATYWNA I DŁUGOTERMINOWA  
– KONFERENCJA OCZ  

Poprawa jakości opieki  
paliatywnej i długote- 
rminowej w Ostrzeszo- 
wskim Centrum Zdrowia  
– to temat konferencji,  
jaką w czerwcu zorga- 
nizowało OCZ, by pod- 
sumować projekt unijny  
pn. „Poprawa jakości 
życia poprzez doposa-
żenie Regionalnego  
Centrum Opieki Senioralnej przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpi-
talnych w ramach restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności 
w zakresie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”. 
Konferencja stanowiąca element ostatniego etapu realizacji projektu,  
odbyła się w sali konferencyjnej restauracji Dworek; zaproszenia  
rozesłano do wójtów i burmistrzów powiatu ostrzeszowskiego oraz 
radnych. Historię realizacji projektu przedstawiła Aneta Jokiel – starszy  
specjalista ds. zamówień publicznych, pielęgniarka oddziałowa  
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Oddziału Medycyny Paliatywnej 
Zofia Chwalisz scharakteryzowała zakupiony w ramach projektu 
sprzęt, a o jego roli w usprawnianiu pacjentów mówiła rehabilitantka  
Wioletta Stempin. Istotnym elementem konferencji był wykład na 
temat opieki paliatywnej lek. med. Iriny Orzechowskiej – kierownika 
Oddziału Medycyny Paliatywnej. 

NOWA PRZYCHODNIA specjalistyczna 
                            przy OCZ

D o b i e g ł  k o ń c a 
remont budynku 
byłej pralni w kom-
pleksie budynków 
Ostrzeszowskiego 
Centrum Zdrowia. 
W budynku, w któ-
rym od kwietnia 
tego roku mieści 

się pogotowie, przeprowadzono remont pomieszczeń pod 
garaże dla karetek, a także pozostałej części obiektu, w któ-

rej znajdą siedzibę poradnie specjalistyczne. W budynku byłej pralni, obok ratownictwa medycznego, powstały gabinety lekarskie, 
gabinet zabiegowy, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne. 
Część budowlana inwestycji została zakończona w listopadzie, w tej chwili trwa wyposażanie i meblowanie pomieszczeń. Pod  
koniec grudnia medycyna pracy, poradnia onkologiczna oraz poradnia reumatologiczna, mieszczące się obecnie przy ul. Przemysło-
wej, zostaną przeniesione do nowej siedziby i z początkiem stycznia rozpoczną działalność w gruntownie wyremontowanym obiekcie.  
W budynku byłej pralni szpitalnej zostanie zlokalizowana także nocna i świąteczna opieka medyczna – tzw. wieczorynka. Sukcesywnie, 
w miarę pozyskiwania lekarzy, będą też uruchamiane gabinety specjalistyczne, które będą rotacyjnie wykorzystywane przez lekarzy 

NAJNOWOCZEŚNIEJSZY sprzęt  
medyczny dla OCZ

4 ciężarówki sprzętu wartości prawie 3 milionów złotych  
trafiło do Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Wszyst-
ko w ramach unijnego projektu „Poprawa jakości życia po-
przez doposażenie Regionalnego Centrum Opieki Senioralnej 

przy OCZ w Ostrzeszowie i oddziałów szpitalnych w ramach  
restrukturyzacji OCZ jako zmniejszenie nierówności w zakre- 
sie stanu zdrowia i odpowiedź na trendy demograficzne”. 
Projekt wartości 2.913.202 zł uzyskał dofinansowanie w wyso-
kości 2.078.078 zł z Wielkopolskiego regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Do naszego Centrum Opieki Senioralnej trafiły 32 najwyż-
szej klasy łóżka z systemami terapeutycznymi. Spełniający 
światowe standardy sprzęt umożliwia intensywną opiekę 
w najcięższych stanach. Łóżka zapewniają pacjentom pełne 
bezpieczeństwo i wygodę, odciążając jednocześnie personel 
pielęgniarski. Zastosowane w łóżkach materace zmienno-
ciśnieniowe dzięki wbudowanym czujnikom same dobiera-
ją ciśnienie do wagi pacjenta i sterują mikroklimatem pod  
pacjentem. Zastosowane rozwiązania zapobiegają powsta-
waniu odleżyn, pozwalają zaprogramować rotację boczną  
pacjentów i umożliwiają opiekę nad pacjentami bariatryczny-
mi, a funkcja pulsacji pomaga w przepływie limfy. Oprócz łóżek,  
materaców zmiennociśnieniowych, pomp do materaców,  
OCZ otrzymał wózki transportowe, wózko-wanny, krzesła  
toaletowo-prysznicowe i specjalne panele prysznicowe, pod-
nośniki kąpielowe, meble, lodówki, pionizatory, podnośniki 
mobilne dla pacjentów leżących i siedzących z systemem  
pomiaru masy ciała pacjenta, a także systemy do terapii  
naczyniowej stosowane przy zakrzepicy żył.
Jest to najwyższej klasy sprzęt umożliwiający długoterminową  
opiekę i zapewniający pacjentom dobre samopoczucie  
i godność osobistą.

WTZ  Pisarzowice 
ŚWIĘTOWAŁ SWÓJ JUBILEUSZ

UROCZYSTOŚCI,JUBILEUSZE ZDROWIE
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różnych specjalności. 
W przyszłym roku zostanie  
zagospodarowany teren wokół 
kompleksu obiektów Ostrze-
szowskiego  Centrum Zdrowia. 
Jak wyjaśnia prezes OCZ Marek 
Nowiński, planuje się wygospo-
darowanie kilkunastu miejsc 
parkingowych, zburzenie muro-
wanego płotu od ulicy Piastow-
skiej oraz utworzenie miejsca 
odpoczynku dla pacjentów.

Choroba Alzheimera  
z PERSPEKTYWY  

LEKARZA i OPIEKUNA
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie było współorga-
nizatorem czerwcowej otwartej konferencji  dla osób  
zainteresowanych problematyką choroby Alzheimera, 
pt. „Choroba Alzheimera z perspektywy lekarza  
i opiekuna. Rola Stowarzyszenia Alzheimerowskiego 
w opiece nad chorym z demencją.”
Wykładowcami byli członkowie Wielkopolskiego  
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. 

NOWA LINIA DIAGNOSTYCZNA w stacji kontroli pojazdów w ZS nr 2!
W stacji kontroli pojazdów przy Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie otwarto  
nowoczesną linię diagnostyczną. Uroczyste przecięcie wstęgi nastąpiło podczas  
ceremonii zakończenia roku szkolnego, z udziałem  przedstawicieli samorządu 
powiatowego, który jest organem prowadzącym szkoły ponadpodstawowe. 
Linie diagnostyczne HEKA są elektronicznymi, płytowymi urządzeniami diagno- 
stycznymi, które pozwalają w prosty i szybki sposób profesjonalnie sprawdzić  
pojazd w zakresie działania hamulców, ustawienia kół oraz wstępnie  
ocenić stan zawieszenia - w tym amortyzatory. Uzyskane wyniki spełniają 
wymagania stawiane takim urządzeniom w stacjach kontroli pojazdów. Czas 

pomiaru łącznie z wydrukiem 
wynosi mniej niż 1 min. Pobór 
mocy – ok. 80 W.
Certyfikat ITS upoważnia Stacje 
Kontroli Pojazdów do wykorzy-
stania urządzeń do badania hamulców i ustawienia kół we wszystkich pojazdach o DMC 3,5 t.,  
w tym: samochodach osobowych, samochodach dostawczych, ciągnikach rolniczych,  
busach, pojazdach z napędem 4 x 4, motocyklach i przyczepach.

ATRAKCYJNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE  
w Ostrzeszowie

Zespół Szkół nr 1 realizuje dwuletni projekt „Atrakcyjne kształcenie 
zawodowe w Ostrzeszowie”. Głównym celem przedsięwzięcia jest  
podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego po-
przez realizację szkoleń i kursów zawodowych, doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego oraz staży zawodowych. Z projektu skorzysta 85 

uczniów i 12 nauczycieli – uczniowie 
zdobywając nowe kwalifikacje zwięk-
szają swoje szanse na zatrudnienie,  
a nauczyciele zwiększając swoje kom- 
petencje stają się lepszymi przekaźni-
kami wiedzy.
Działaniami projektowym objęci są 
uczniowie kierunków: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik 
organizacji reklamy, fryzjer (Szkoła Branżowa).
Należy podkreślić, że z puli środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu zostały wypo-
sażone pracownie zawodowe.
Projekt jest finansowany przez  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, a całkowita wartość jego 
realizacji wynosi  1 124 874,83 zł.

Powiatowy Dzień EDUKACJI NARODOWEJ
Czternastu nauczycieli otrzymało nagrody starosty ostrzeszowskiego z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody wręczono 15 października podczas  
powiatowych obchodów Dnia Nauczyciela. Z rąk starosty Lecha Janickiego  
i członka Zarządu Powiatu, kierownika Wydziału Oświaty, Spraw Europej- 
skich, Promocji i Rozwoju Adama Mickiewicza oraz przewodniczącego Komisji  
Oświaty, Kultury i Sportu Dariusza Świtonia i jego zastępczyni Małgorzaty  
Staniszewkiej-Szymoniak, nagrody przyjęli: dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Dariusz  
Grzesik wraz z nauczycielami: Donatą Sokół, Ewą Kałużną i Mariuszem 
Mądrym, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Ziemisław Szmaj wraz z nauczy-
cielami: Witoldem Pelką i Anną Płaczkowską, dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego Michał Błoch oraz Kamila Maj, dyrektor Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Katarzyna Kokoszko-Hodyjas wraz 

z Małgorzatą Bąk i Anną Maciejewską,  
a także dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Beata Rybczyńska i Arleta Zysko-Lar. 
Samorządowcy pogratulowali także osobom, które otrzymały nagrody wielkopolskiego kuratora  
oświaty: Bożenie Mierniczak z Zespołu Szkół nr 1 i Małgorzacie Domagalskiej z ILO. Nagrodę  
kuratora oświaty otrzymał w tym roku także Adam Fulara z Zespołu Szkół nr 2, który nie mógł wziąć 
udziału w spotkaniu.
Powiatową uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej otworzyła część artystyczna w wykonaniu  
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod kierunkiem Teresy Wieczorek,  
Aldony Lorz, Aliny Michalak, Małgorzaty Bąk i Anny Cichoń.  

DEBATUJĄ w Pałacu, Naczelnym Sądzie  
Administracyjnym oraz w największych  

Uniwersytetach w Polsce!
Nic pożądańszego, a  nic trudniejszego na ziemi jak prawdziwa rozmowa  
- mawiał Wieszcz. By opanować tę trudną i jakże potrzebną sztukę skutecznej 
 rozmowy uczniowie I LO debatują w formule oksfordzkiej. To wieloletnia tradycja,  
której inicjatorką, a także trenerką młodzieży jest nauczycielka historii i WOS-u  
– Kamila Maj. 
Liczne sukcesy kolejnych drużyn utrwaliły w Polsce wizerunek mówców 
z Ostrzeszowa jako mistrzów tej dyscypliny. Turnieje o charakterze historycz-
nym bądź społeczno-prawnym pozwoliły adeptom sztuki retoryki debatować  
między innymi w salach największych uniwersytetów w Polsce, w Naczelnym  

Sądzie Administracyjnym, siedzibie  
IPN, itd. Dobre imię ostrzeszowskich debatantów przyczyniło się wreszcie do otrzy- 
mania zaproszenia od samego Prezydenta RP do Sali Kolumnowej Pałacu przy  
Krakowskim Przedmieściu. 
Jednym z ostatnich, spektakularnych zwycięstw drużyny z I LO, było zajęcie I miejsca w II 
Turnieju Debat Społeczno-Prawnych zorganizowanym przez Fundację Court Watch Polska.  
Turniej odbył się w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto młodzież z I LO 
wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Debat Historycznych Moja niepodległa, który zorga-
nizowany został przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i IPN. Tam również zajęła I miejsce. 

Aby EFEKTYWNIE DORADZAĆ uczniom
Nauczyciele, doradcy zawodowi, dyrektorzy 
szkół, pedagodzy z całego powiatu oraz 
pracownicy Poradni Psychologiczno-Peda- 
gogicznej w Ostrzeszowie wzięli udział 
w konferencji „Efektywne doradztwo edu- 
kacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży”,  
która odbyła się we wrześniu w Zespole Szkół  
nr 1 w Ostrzeszowie. Organizatorem konfe- 
rencji był Wydział Oświaty, Spraw Europej- 
skich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z ZS nr 1 oraz 
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w trzech konferencyjnych blokach: wykładach, 
dyskusji panelowej oraz warsztatach. Z wykładami wystąpili specjaliści z Wydziału  
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 
oraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. 
Dyskusje panelowe dotyczyły tematów: „Doradca zawodowy w szkole - jego 
funkcjonowanie, oczekiwania i możliwości otrzymania wsparcia”, „Współpraca 
między szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego – czy  
możliwa i potrzebna?” oraz „Kie-
runki rozwoju doradztwa zawo-
dowego w kontekście potrzeb 
uczniów i zmieniającego się rynku 
pracy”. Warsztaty dla doradców 
zawodowych były poświęcone 
mapowaniu i wykorzystywaniu 
nowoczesnych narzędzi w dora- 
dztwie zawodowym.

SZANSA – ROZWÓJ – NIEZALEŻNOŚĆ 
Działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho- 
wawczym Drużyna Nieprzetartego Szlaku Albatrosy  
wygrała udział w projekcie „Rytm życia”, w ramach 
konkursu „Szansa – Rozwój – Niezależność”. Pięt-
nastka druhen i druhów Nieprzetartego Szlaku, 
pod opieką Małgorzaty Wichnowskiej, wzięła udział 
w sześciodniowych warsztatach w Załęczu Wielkim 
dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach warsz-
tatów odbywały się zajęcia wokalne, taneczne, cho-
reoterapii, interpretacyjne, muzyczne, emisji głosu, 
teatralne, integracyjno-społeczne. Projekt nawią-
zywał do Roku Moniuszkowskiego, więc warsztaty 
zwieńczył „Straszny Dwór” w wykonaniu Albatrosów.

OŚWIATA OŚWIATA
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Od listopada oferta edukacyjna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie została  
rozszerzona o nową formę zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży pt.: „Jak efektywnie  

uczyć – techniki pamięciowe”. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności uczenia się i pokazanie 
uczniom, że nauka może być przyjemna, szybka i efektywna. Zajęcia te mają  zwrócić uwagę  
uczniów na ich indywidualne preferencje podczas nauki, odmienne sposoby kodowania  
informacji, umiejętność uczenia różnych technik informacji. Intencją Poradni jest również 
podkreślenie znaczenia aktywnej koncentracji uczniów podczas zajęć. Forma ta cieszy się  

dużym zainteresowaniem dzieci oraz ich rodziców. Na pewno będzie kontynuowana w po-
staci kolejnych cykli warsztatowych.

SOSW – TERAPIA I ZABAWA 
DROGĄ DO POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA  

DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie jest 
partnerem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Apertus  
działające przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 
pt. „Basen, ścianka, koński grzbiet - formę poprawimy wnet”.  
W ramach projektu uczniowie korzystają z: hipoterapii, hydroterapii,  
sensoplastyki, ścianki wspinaczkowej oraz zajęć ruchowych  
prowadzonych metodą Weroniki Sherborne. Zajęcia mają  
na celu rozwinięcie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,  
budowania relacji, samo- 
akceptacji, pokonywania 
lęków i słabości, wyrażania  

emocji oraz rozładowywania napięć emocjonalnych  
a także poprawy sprawności ruchowej, które są niezbędne 
w celu zwiększenia samodzielności.

SZATNIA NA MEDAL już gotowa!

W Zespole Szkół nr 1 zakończono realizację projektu 
„Szatnia na medal”. Inwestycja miała na celu przede 
wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększe-
nie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitar-
nego użytkowników. Modernizacji zostały poddane 
4 szatnie wraz z sanitariatami – w ramach przedsię-
wzięcia zwiększono liczbę toalet oraz powierzchnię 
szatni.
Inwestycja wartości 121 810 złotych w połowie  
została sfinansowana z budżetu powiatu ostrzeszo- 
wskiego, a w połowie ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach  
projektu „Szatnia na medal”. 
Z efektów programu „Szatnia na medal” skorzystają 
zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe. 
Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet przy 
Zespole Szkół nr 1 opracował Wydział Oświaty, 
Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego we współpracy z dyrekcją szkoły.

Ruszył projekt „PRAKTYKA CZYNI MISTRZA”
W Zespole Szkół nr 2 trwa realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza” w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 
2014-2020. 
W projekcie przewidziano środki na utworzenie w pracowni mechatroniki trzech 
stanowisk do pneumatyki i sensoryki wraz z zestawem narzędzi i specjali-
stycznym wyposażeniem. Ponadto w pracowni mechatronicznej i logistycznej  
powstaną stanowiska komputerowe z oprogramowaniem koniecznym dla danego  
zawodu – w pracowni logistycznej 10 stanowisk, w pracowni planowania żywienia  
i mechatroniki po 5. Dzięki tym działaniom warunki na zajęciach praktycznych  
w szkole będą zbliżone do rzeczywistych warunków pracy, a w przyszłości  
do pracodawców trafią wykwalifikowani i kompetentni pracownicy.
W ramach projektu odbywają się zajęcia doskonalące kompetencje oraz umiejęt-
ności zawodowe młodzieży w formie kursów, szkoleń, warsztatów i wycieczek.  
Uczniowie poszczególnych kierunków mogą skorzystać z takich form podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych jak: płatne staże zawodowe w specjalistycznych  
zakładach branży mechatronicznej, logistycznej i gastronomicznej, wykłady  
i ćwiczenia laboratoryjne na Politechnice Poznańskiej, kursy języka angielskiego  
i niemieckiego ukierunkowane na intensywne poznawanie specjalistycznego 
słownictwa zawodowego.
Projekt przewiduje również możliwość podniesienia kompetencji zawodo-
wych nauczycieli przedmiotów mechatronicznych, logistycznych i gastro-
nomicznych. Uczestniczą oni w kursach grupowych i indywidualnych języka 
angielskiego zawodowego, szkoleniach specjalistycznych oraz studiach pody-
plomowych.
Projektem zostało objętych 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 125 
uczniów z kierunków: technik mechatronik, technik logistyk, technik żywienia 
i usług gastronomicznych.

I LO szkołą ludzi ciekawych świata!
A większą mi rozkoszą podróż niż przybycie! 

Powtórzenie tej maksymy za poetą przywodzi na myśl całą rzeszę ludzi związa-
nych z I Liceum w Ostrzeszowie, zaczynając od Patronki – uczonej, emigrantki, 
obywatelki świata, poprzez absolwentów - zdobywców Himalajów czy odkryw-
ców, kreatorów współczesnego świata, a na młodych poszukiwaczach przygód 
skończywszy. Podążanie zatem do celu, ciągłe bycie w drodze i wytyczanie no-
wych szlaków jest nieodłącznym atrybutem społeczności szkoły ze stuletnią już 
tradycją.

W zbliżającym się roku 
szkolnym 2019/2020 
inicjatywy nauczycieli  
wpiszą się w tę tradycję  
podróżowania i spo- 
łeczność szkoły realizo- 
wać będzie aż trzy pro- 
jekty zatwierdzone  
w czerwcu br. przez  
Narodową Agencję Era- 
smus +. W ramach  
pierwszego z nich ucz- 
niowie wraz z opieku- 
nami pojadą do Rzymu  
i przez tydzień będą 

tam realizować projekt POWER „Od Republiki Rzymskiej do Rzeczpospolitej”, 
tytuł drugiego brzmi w oryginale: “How to built a cultural bridge with stu-
dents’ passions?”. Oznacza on, że uczniowie z I LO będą “budować most po-
rozumienia” z uczniami ze szkół we Włoszech i Portugalii. Młodzież uczyni to 
poprzez swoje pasje i talenty, które zaprezentuje podczas wizyt w wymienio-
nych krajach. Ponadto po zakończeniu roku szkolnego także sami nauczyciele  
będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem 
angielskim i pojadą 
do Irlandii oraz Anglii. 
Językowcy zaś będą 
uczyl i  w szkołach 
włoskich i wymienią 
się doświadczeniami  
z tamtejszymi nauczy-
cielami. Autorami pro- 
jektów są: dyrektor I LO  
Michał Błoch, Izabela  
Ta r n o w s k a ,  A n n a  
Szkopek, Anna Błoch 
i Kamila Maj. 

TRÓJKOŁOWCE DLA WYPOŻYCZALNI 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Podczas XVII Wojewódzkiego Przeglądu Młodych Talentów nastąpiło uroczy- 
ste przekazanie trójkołowych rowerów do tworzonej w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym ogólnodostępnej wypożyczalni. Rowery prze-
kazała Fundacja Eco Textil, której celem jest pomoc osobom borykającym 
się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (zarówno bezpośrednio, jak 
i przez wspieranie ośrodków specjalnych, szkół integracyjnych i organizacji 
pozarządowych o podobnym profilu działalności). Przedstawicielka funda-

cji Róża Klonowska przy-
wiozła do SOSW 5 rowe- 
rów w 3 różnych rozmia- 
rach wartości 2,5 tysiąca złotych każdy. Co istotne, rowery są bardzo stabilne  
dzięki swojej masie oraz dwóm kołom z tyłu. Obniżona rama ułatwia wsiadanie 
i zsiadanie. Układ przekładni sprawia, że jazda nie wymaga dużego wysiłku, a rower  
ma bardzo mały promień skrętu. Rowery mają zamontowany pojemny koszyk, 
w którym zmieszczą się zakupy. 
Trójkołowe rowery można nieodpłatnie wypożyczać w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym. Na co dzień służą one również podopiecznym Ośrodka do  
ćwiczenia sprawności i koordynacji ruchowej.

PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

po remoncie

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Ostrze-
szowie powiększono bazę lokalową Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie. Dzięki 
udostępnieniu pomieszczeń po Książnicy Pedago-
gicznej, Poradnia zyskała 5 nowych sal (ok. 100 m2), 
w których urządzono między innymi archiwum, 
salę warsztatową oraz salę do terapii. Wszystkie po-
mieszczenia zostały kompleksowo wyremontowane 
i wyposażone. Remont pozwolił zwiększyć komfort 
pracy kadry pracowniczej oraz zapewnić jeszcze  
lepsze standardy obsługi klientów poradni.

OŚWIATA OŚWIATA

JAK EFEKTYWNIE UCZYĆ -

    TECH
NIKI PAM

IĘCIOW
E
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W dniach 22 i 24 paździer-
nika społeczność uczniow-
ska Zespołu Szkół nr 1 
przyjęła do swojego grona  
uczniów klas pierwszych  
(w tym roku przywitano aż  
15 oddziałów). Otrzęsinowe  
zadania przygotował samo- 
rząd  uczniowski. Najpierw  
pięcioosobwe reprezentacje  
klas rywalizowały w grze  
terenowej, później całe klasy  
prezentowały się widowni  
w krótkich artystycznych 
scenkach, a następnie wy- 

chowawcy klas rywalizowali w ilości piątek wystawionych w czasie jednej minuty. Nagrodą dla zwycięzców było ciasto upieczone 
w pracowni gastronomicznej. Podczas spotkań w auli uczniowie w obecności dyrekcji, wychowawców klas i koleżanek i kolegów złożyli 
uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. 

OTRZĘSINY w Zespole Szkół nr 1

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Ostrzeszowie rozszerzyła swoją ofertę 
o nową formę pomocy – terapię zaburzeń  
integracji sensorycznej. Terapia integracji  
sensorycznej ma postać ukierunkowanej  
zabawy, w której dziecko chętnie uczest-
niczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia 
wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie 
uczy się dzieci konkretnych umiejętności. 
Cel terapii skoncentrowany jest raczej 
na poprawie integracji pomiędzy zmy-
słami w układzie nerwowym. W pracy  
tą metodą terapeuta stymuluje zmysły 
dziecka oraz usprawnia takie zakresy 
jak: motoryka mała, motoryka duża,  
koordynacja wzrokowo-ruchowa.
 Zadaniem terapii SI jest zatem dostar-
czenie dziecku, podczas jego aktywności  
ruchowej, kontrolowanej przez tera-
peutę ilości bodźców sensorycznych, 
wywołujących w konsekwencji poprawę 

integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego 
ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, wyha-
mowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach 
sensorycznych lub dostarcza silnych bodźców, co jest konieczne przy pod-
wrażliwościach systemów sensorycznych.
W Poradni zatrudniono specjalistę do prowadzenia tej formy terapii  
zwiększając tym samym  
liczbę etatów. Zaznaczyć  
należy, że Poradnia Psy- 
chologiczno-Pedagogi- 
czna w Ostrzeszowie jest 
jedyną placówką w po- 
wiecie, oferującą tę formę  
pomocy dla mieszkań-
ców naszego rejonu bez-
płatnie!

Maturzyści POWYŻEJ ŚREDNIEJ  
wojewódzkiej!
Zdawalność egzaminów maturalnych w szkołach 
prowadzonych przez powiat ostrzeszowski wyniosła 
83,3%, a wśród przystępujących do matury po raz 
pierwszy 82,47 %, co oznacza, że ostrzeszowscy matu-
rzyści poradzili sobie lepiej niż ich koledzy z powiatu  
kępińskiego (80,49% zdawalności) oraz z powiatu 
ostrowskiego (81,46% zdawalności). Zdawalność 
w Polsce i w Wielkopolsce ogółem wyniosła 80,50%. 
Zdawalność w Wielkopolsce w liceach wynosi 85%, 
a w technikach 73,3%. Wszystkie szkoły prowadzone 
przez powiat ostrzeszowski mają więc zdawalność 
powyżej średniej. 

EGZAMINY ZAWODOWE  
– powiat ostrzeszowski  
powyżej średniej!
Wyniki nowych egzaminów zawodowych potwier-
dzających kwalifikacje uczniów w szkołach śred-
nich są bardzo dobre. Ogromna większość wyników  
w poszczególnych kwalifikacjach w szkołach prowadzo-
nych przez powiat ostrzeszowski znacznie przewyższa  
średnią w okręgu egzaminacyjnym. Wyższa od średniej  
jest też zdawalność w każdej ze szkół. Średnia zda-
walność w okręgu egzaminacyjnym wyniosła 75,60%.  
Zdawalność w technikum w Zespole Szkół nr 1 wyniosła  
86,98%, a w Szkole Branżowej I stopnia nr 1 - 83,33%. 
W Zespole Szkół nr 2 egzaminy zdało 81,98 % przy-
stępujących do egzaminu w technikum nr 2 oraz 78% 
uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 2.

Podpisano umowy na DOFINANSOWANIE
7 listopada w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano 
umowy na dofinansowanie dwóch zadań drogowych, które będą realizowane 
w powiecie ostrzeszowskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umo-
wy podpisała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, ostrzeszowski 
starosta Lech Janicki, wicestarosta Zofia Witkowska oraz skarbnik powiatu 
Czesław Mitmański. 
Na remont ponad czterokilometrowego odcinka drogi 5574P Mikstat – Ostrze-
szów z  Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał 1 200 000 złotych, a na prze-
budowę drogi powiatowej 5587P Grabów nad Prosną – Osiek na odcinku 3 
kilometrów – 1 873 819 złotych. Pierwsze zadanie ma być zrealizowane w przy-
szłym roku, a drugie do roku 2022. Obie powiatowe inwestycje zostaną dofi-
nansowane również przez samorządy: miasta i gminy Ostrzeszów oraz miasta 
i gminy Grabów nad Prosną.
(fot. www.poznan.uw.gov.pl)

Uczniowie technikum żywienia i usług 
gastronomicznych, jak co roku, wzięli 

udział zarówno w organizacji festiwa-
lu, jak i w konkursach kulinarnych. 
Do konkursów młodzi gastronomicy 

przygotowali trzy pasztety – leśny, z bo- 
czkiem i czerwcowy – oraz trzy potrawy z gęsi 
- gołąbki z gęsiną, pierś pieczoną w czerwonym 
winie i zupę z kalarepy na gęsinie. Wszystkie  

dania zachwyciły jury, szczególnie pod wzglę- 
dem walorów smakowych i dekoracji.
Uczniowie obsługiwali także kapitułę kon-
kursową, bankiet dla zaproszonych gości 
festiwalu oraz degustację dla mieszkańców 

Ostrzeszowa. Dodatkowo wielka gęś zaba-
wiała dzieci i dorosłych podczas wszystkich 

wydarzeń festiwalowych.
Szkoła zdobyła cenne nagrody, które wzbogacą 

pracownię gastronomiczną, a młodzież wiele cie-
kawych zawodowych doświadczeń.

ZS NR 2 
NAJLEPSZY 

NA XIV 
OGÓLNOPOLSKIM 

FESTIWALU 
PASZTETNIKÓW 
I POTRAW Z GĘSI 

OŚWIATA OŚWIATA

Sukcesy RECYTATORÓW 
I LO
19 listopada w auli Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej w Lesznie odbył się finał wo-
jewódzkiego konkursu recytatorskiego 
„#Pan Tadeusz”.  W jury zasiedli m.in. znani 
aktorzy filmowi i teatralni: Dominika Osta-
łowska i Zbigniew Waleryś. 
- Umiejętność mówienia wierszem, dykcja, 
impostacja - to są oczywiste 
rzeczy, na które zwraca się 
uwagę podczas takich konkur-
sów. Dla mnie najważniejsze 
jest jednak serce. Oczywiście 
trudno się je ocenia, ale jest 
tak, że ktoś mówi i wciąga nas 
w swój świat, swoje emocje 
i przemyślenia albo zostajemy 
obojętni. Trudno to zmierzyć  
- mówiła przewodnicząca jury 
Dominika Ostałowska.
Na scenie zaprezentowało się  
piętnaścioro finalistów z różnych 
części naszego województwa.  

W eliminacjach, które odbyły się w Ośrodkach  
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Lesz-
nie, Kaliszu, Koninie i Pile, wzięło udział  
ponad stu uczestników.
W elitarnym gronie półfinalistów znalazła 
się uczennica I LO Patrycja Balcerzak, któ-
ra urzekła jury swą recytacją fragmentu 
monologu Telimeny i otrzymała I wyróż-
nienie. To wielki sukces, gdyż rywalizowała 
ona z recytatorami o dużym scenicznym  

doświadczeniu, którzy stawiali już swoje 
kroki na deskach różnych teatrów.
Miesiąc wcześniej trójka uczniów ILO:  
Paulina Marczak, Karol Morta i Patrycja Balce-
rzak, wzięła udział w półfinale konkursu recy-
tatorskiego „#Pan Tadeusz”, którego organiza- 
torem był Zarząd Województwa Wielkopol- 
skiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.  
W konkursie wzięło udział 22 uczniów ze szkół  
ponadgimnazjalnych z powiatu kaliskiego,  

ostrowskiego, jarocińskiego,  
kępińskiego, krotoszyńskiego, 
ostrzeszowskiego i pleszew-
skiego. Patrycja Balcerzak  
jednogłośną decyzją jury  
zajęła I miejsce, Karol Morta 
otrzymał wyróżnienie i bardzo  
pochlebne recenzje jury.  
Oboje mieli możliwość na- 
grać swoje wykonania w pro- 
fesjonalnym studio w ODN  
w Kaliszu. Uczniów do konkur- 
su przygotowywała Małgo-
rzata Domagalska.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Ostrzeszowie
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NAGRODYNA DROGACH POWIATU

KONSERWACJA NAWIERZCHNI
- Powierzchniowe utrwalenie dróg, które zabezpiecza nawierzchnie 
dróg powiatowych przed dalszą erozją, zostało wykonane na drogach 
powiatowych za kwotę 383 0000 zł. Jednym z ostatnich zadań zrealizo- 
wanych w tym roku była budowa zatoki autobusowej w Przedborowie. 
Zadanie to było wynikiem starań samorządu miasta i gminy Mikstat 
i mieszkańców Przedborowa o poprawę bezpieczeństwa w obrębie 
przystanków komunikacyjnych. Zwieńczeniem dotychczasowych za-
biegów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Prze-
dborowie będzie przeniesienie przystanku w nowe, bezpieczniejsze 
miejsce oraz kontynuacja układania dywanika asfaltowego w tej miej-
scowości na odcinku 268 mb. – kwota zadania to 115 000 zł, dofinan-
sowanie miasta i gminy Mikstat – 50 000, wkład powiatu – 65 000 zł.
Wcześniej powierzchniowe utrwalenie zastosowano na drogach:  
nr 5585P Grabów – Czajków (115 000 zł), nr 5591P Kuźnica Bobrowska  
– Bobrowniki (106 000 zł), nr 5594P - Potaśnia (60 000 zł), nr 5576P 
Ostrzeszów–Doruchów (39 000 zł). Ponadto ze środków powiatu  
przeprowadzono remo ty nawierzchni w miejscach niebezpiecznych  
na drogach: nr 5614P Kraszów – Marcinki w Mąkoszyce (30 000 zł),  
nr 5577P Międzybórz – Szklarka Myślniewska w m.  Zmyślona Ligocka 
(50 000 zł) oraz nr 5590P Czajków – Biadaszki w m. Czajków 40 000 zł).

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU na ulicy  
Grunwaldzkiej
Powiat ostrzeszowski zmienił organizację ruchu na ulicy Grunwaldzkiej  
i Hetmańskiej wprowadzając ograniczenie tonażowe do 12 ton. Zmiany  
wprowadzono na wniosek Rady Dzielnicy nr 3 w Ostrzeszowie, po 
uzgodnieniach z samorządem miasta i gminy Ostrzeszów. Opracowanie  
projektu organi-
zacji ruchu sfina- 
nsowano z budże- 
tu powiatu ostrze- 
szowskiego; zna-
ki zakazu wjazdu  
pojazdów powyżej  
12 ton samorządy  
– powiatowy i miej- 
ski – na skrzyżowa-
niach swoich dróg 
ustawiły 10 lipca.

Dla NAJZDOLNIEJSZYCH  
i NAJLEPSZYCH 

5 uczniów szkół ponadpodstawowych 
powiatu ostrzeszowskiego otrzymało  
Stypendia Starosty, a  42 nagrody  
edukacyjno-motywacyjne za rok szkolny     

2018/2019.
Stypendium Starosty jest przyznawane 
w ramach Powiatowego programu wspie-
rania edukacji oraz wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniom szczególnie uzdol-
nionym ze średnią ocen nie niższą niż 5,0, 
z co najmniej bardzo dobrą oceną z zacho-
wania oraz przynajmniej w jednej dziedzinie  
wiedzy uzyskującym celujące stopnie. 
Oprócz tego stypendyści muszą spełniać 
jeden z dodatkowych warunków takich 
jak: uczestnictwo w pracach samorządu 
uczniowskiego, przyczynianie się do pro-
mocji powiatu poprzez udział w konkur- 
sach innych niż przedmiotowe na szczeblu 
co najmniej ponadpowiatowym oraz po- 
moc osobom niepełnosprawnym, chorym  
lub starszym. Stypendia Starosty otrzymy- 
wać będą: Izabella Danielskaz I LO, Marta  
Pinkowska i Błażej Piotr Rybczak z ZS nr 1  

oraz Paulina Wala i Alicja Górecka - z ZS nr 2.
Nagrody motywacyjno-edukacyjne przyzna- 
wane są (również na mocy Programu 
wspierania edukacji) w 3 kategoriach: za 
wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe 
i artystyczne. Zarząd Powiatu zdecydował  
o przyznaniu 25 nagród za wybitne  
osiągnięcia w nauce, a więc dla laureatów 
wieloetapowych konkursów oraz olimpiad 
szczebla krajowego i międzynarodowego. 
Otrzymali je: 
- uczniowie I LO: Zuzanna Adamska, Iza- 
bella Danielska, Teresa Franc, Miłosz Gąsiorek,  
Patricia Góra, Mikołaj Grabarczyk, Weronika  
Guder, Jan Masłowski, Natalia Mikołajczyk,  
Weronika Przygoda, Martyna Sitek, Jacek  
Stachurski, Marcel Stambuła, Jakub Szczygieł,  
Helena Szuflińska, Karolina Wawrzyniak, 
- uczniowie ZS nr1: Michał Małolepszy,  
Krystian Mazur, Mateusz Witkowski, Magda-
lena Sip, Aneta Wolna, Alan  Szymendera, 
- uczniowie ZS nr 2: Piotr Urbaniak, Tomasz  
Olejnik i Jakub Wala.
Za osiągnięcia artystyczne na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym nagrody 

otrzymało 6 osób:
– uczniowie I LO: Radha Łepska, Aleksandra  
Pankalla, Patrycja Balcerzak, uczeń ZS nr 1:  
Mateusz Sztuder oraz uczniowie ZS nr 2:  
Zofia Jóźwiak, Natalia Adamska.
Za osiągnięcia sportowe od szczebla  
wojewódzkiego wzwyż w systemie ogólno-
polskiego współzawodnictwa sportowego  
oraz w rozgrywkach SZS przyznano 11 
nagród. Otrzymali je: uczniowie ZS nr 1:  
Szymon Bodura, Dawid Guzenda, Adrianna  
Haziak, Kacper Jastrzębski, Martyna  
Lubojańska, Kacper Świtoń, Adrian Mituła, 
Daria Ramirez-Paszek oraz uczniowie ZS nr 2:  
Dominika Krzywaźnia, Zuzanna Szczepaniak 
i Dawid Kleinert.
Nagrody edukacyjno-motywacyjne w wy-
sokości 500 złotych wypłacane są jedno-
razowo, a Stypendia Starosty w wysokości 
250 złotych - przez 10 miesięcy roku szkol-
nego 2019/2020.
Wręczenie dyplomów potwierdzających 
nagrody oraz nastąpiło na XIV sesji Rady 
Powiatu - 9 grudnia.

NAGRODY DLA STOWARZYSZEŃ i INSTYTUCJI  
z powiatu ostrzeszowskiego
Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne  
Stacja Bukownica oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czajkowie zostały  
nagrodzone w XX edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Rozstrzygnięcie  
konkursu i wręczenie nagród nastąpiło podczas uroczystej gali, jaka odbyła się 6 
listopada w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. 
Za działania proekologiczne w postaci zorganizowania Otwartych Mistrzostw 
w Biegu na Orientację w Kobylej Górze – Biegu orienteeringowego na 100-lecie  
niepodległości, jaki odbył się 22 września 2018 roku, Stowarzyszenie  
Inicjatyw Powiatowych otrzymało nagrodę w postaci 3  tysięcy złotych. Z kolei  
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Stacja Bukownica nagrodzono 5 tysiącami  
złotych za Ekologiczne warsztaty twórcze, jakie odbyły się w czerwcu tego roku na stacji kolejowej w Bukownicy. W kategorii działań  
prokulturowych nagrodę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 3 tys. zł  otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna  
w Czajkowie za organizację XI Nocy Czajkowskiej – Nocy  Świętojańskiej. 
Nagrody odebrali: prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych Ludmiła Cieślarczyk i skarbnik Katarzyna Nowak, prezes Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Stacja Bukownica Maria Wróbel i Maria Ambroży oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czajkowie Ewa Jangas. Laureatom konkursu towarzyszył ostrzeszowski starosta  Lech Janicki oraz wójt Czajkowa Henryk Plichta 
i przewodniczący Rady Gminy w Czajkowie Andrzej Puchała.

WE WSPÓŁPRACY z gminami 
- Remonty nawierzchni masą bitumiczna dróg powiatowych na 
terenie całego powiatu zostały wykonane na kwotę 1 500 000 zł,  
co pozwoliło naprawić najbardziej niebezpieczne odcinki dróg 
powiatowych. W działaniach tych powiat wsparły lokalne  
samorządy: miasto i gmina Mikstat kwotą150 000 zł, gmina  
Kraszewice kwotą 220 000 zł, gmina Kobyla Góra kwotą 21 000 zł,  
miasto i gmina Ostrzeszów kwotą 80 000 zł.
Dobrym przykładem współpracy samorządów jest remont drogi  
gruntowej nr 5333P w Przygodziczkach. Przy współdziałaniu  
miasta i gminy Mikstat oraz mieszkańców, którzy zapewnili  
kamień drogowy, utwardzono i zabezpieczono najgorszy  
odcinek drogi, który był rozmywany w okresie wiosennych  
roztopów. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że w następ-
nym roku jest możliwa dalsza współpraca w tym zakresie. 

W ostatnich dniach sierpnia zakończono III etap przebudowy drogi powiatowej nr 5576P 
Ostrzeszów – Doruchów (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 450 Kalisz - Opatów do 
sklepu Dino). Zadanie zrealizowane było na terenie gminy Doruchów w terenie zabudo-

wanym ul. Ostrzeszowskiej wraz z poboczami i zjazdami. Dotychczasowa droga była jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokości jezdni 
~ 5,3m, o nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem gruntowym szerokości ok. 1,8 m po obu stronach drogi, za pasem zieleni 
znajdował się chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m.
Zakres przebudowy ulicy Ostrzeszowskiej na odcinku 273 metrów bieżących obejmował: przebudowę chodnika o nawierzchni z beto-
nowej kostki brukowej szer. 1,5 m, poszerzenie istniejącej drogi o szerokości 6,4 m, budowę obustronnego ścieku przykrawężnikowego 
szerokości 20 cm, przebudowę zjazdów w ciągu drogi o nawierzchni z kostki brukowej i betonu asfaltowego, budowę wpustów kanali-
zacji deszczowej i przykanalików z rur PCV oraz budowę kanalizacji deszczowej w miejscu istniejącego rowu.

Prace trwały niespełna 5 tygodni; wartość robót wyniosła 600 tysięcy złotych. Powiat zre-
alizował przebudowę drogi przy finansowym udziale gminy Doruchów w wysoko-
ści 150 tysięcy zł.
Na tej samej drodze wykonano również podwójne powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni na długości ok. 500 m o wartości 39 000 zł ze środków powiatu.
Wspomniane prace stanowiły kontynuację wcześniejszych etapów – w 2018 roku 
wykonano odwodnienie deszczowe w Głuszynie na drodze nr 5586P (koszt całko-
wity to  298 889,80 zł, dofinansowanie gminy Kraszewice - 100 000, a środki po-
wiatu 198 889,80zł), a także nową nawierzchnię bitumiczną na pierwszym odcin-
ku drogi nr 5586P w Głuszynie, po budowie kanalizacji deszczowej, oraz odcinek 
o długości 500 m w lesie jako kontynuację wcześniej wybudowanych odcinków 
z masy bitumicznej od m. Kraszewice.  

Koszt całkowity zamknął się kwotą 500 000 zł, w tym dofinansowanie gminy Kraszewice wyniosło 220 000 zł, a środki powiatu to 280 000 zł. 
Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na drodze nr 5583 w m. Przedborów  na kwotę 102 000 zł przy 50% wsparciu miasta i gminy Mikstat

Nowo wyremontowany budynek PCPR  
FINALISTĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Zaszczytny tytuł FINALISTY  
zdobył powiat ostrzeszowski  
w XXIII Ogólnopolskim Kon- 
kursie - Modernizacja Roku  
& Budowa XXI w.” za remont  
siedziby Powiatowego  
Centrum Pomocy Rodzinie. 
W konkursie udział wzięło  
510 realizacji z całego kraju. 
Ideą konkursu było propa- 
gowanie i wspieranie działań  
dla ratowania obiektów  
i budowli dziedzictwa naro- 
dowego oraz promocja  
modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla  
uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

PRZEBUDOWA DROGI  
nr 5576P Ostrzeszów–Doruchów

WSPÓLNE Z GMINAMI - BUDOWANIE CHODNIKÓW
- Marszałki – chodnik przy drodze nr 5596P – kolejny etap  
budowy chodnika wartości 120 tysięcy złotych przy pięćdzie-
sięcioprocentowym wsparciu finansowym miasta i gminy 
Grabów nad Prosną. Roboty prowadziła Firma Usługowo-Han-
dlowa  
GOL-MAR. W latach następnych jest planowana dalsza konty-
nuacja budowy tego chodnika w kierunku DPS.
- Parzynów – chodnik przy drodze nr 5579P – łączna kwota:  
77 902,66 zł (50% - środki powiatu,50% - dofinansowanie gmi-
ny Kobyla Góra). Roboty prowadziła Firma DROMED. Zadanie 
zostało w tym roku zakończone. 
- Jeziorki – chodnik przy drodze nr 5598P – łączna kwota:  
80 000 zł (40 000 zł – środki powiatu i 40 000 zł dofinansowanie  
gminy Kraszewice). Roboty prowadziła Firma DROMED.  
Zadanie zostało w tym roku zakończone.
- Śniegule – chodnik przy drodze nr 5585P – łączna kwota:  
100 000 zł (50 000 zł – środki powiatu i 50 000 zł – gmina  
Czajków). Realizację zadania, tak jak w latach minionych, 
przejęła gmina Czajków.
- Biskupice Zabaryczne – chodnik przy drodze nr 5333P  
– łączna kwota: 190 000 zł (95 000 zł – środki powiatu i 95 000 zł  
miasta i gminy Mikstat). Realizację zadania, jak w latach mi-
nionych, przejęła gmina Mikstat.
- Kaliszkowice Ołobockie – I etap chodnika przy drodze nr 
5313P – w wyniku rozstrzygniętego postępowania ofertowego 
zostanie zrealizowany odcinek długości 106 mb. Ciąg dalszy – 
w roku 2020.
- wybudowano zatokę autobusową na drodze nr 5583  
w m. Przedborów za kwotę 30 000 zł przy 50% wsparciu miasta  
i gminy Mikstat.
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Rozmowy o EUROPIE
„Rozmowy o Europie w Saksonii-Anhalt” – pod takim tytułem w Blankenburgu odbyła się publiczna  
debata z udziałem ostrzeszowskiego starosty.
– Gdzie się znajdujemy? – Jak Europa musi się zmienić? – Czego oczekujemy od Unii Europejskiej?  
– Jaką rolę może i powinna odgrywać Europa w czasach przełomu? – Jakie znaczenie mają te 
kwestie dla nas w Saksonii-Anhalt? – to pytania, na jakie próbowali odpowiedzieć uczestnicy  
dyskusji. Obok ministra ds. europejskich w Niemczech Rainera Robra oraz członka Komisji  
Europejskiej Bernharda Schnittgera, głos w dyskusji zabrał ostrzeszowski starosta Lech Janicki. 
Do udziału w debacie starostę zaprosił burmistrz Blankenburga (miasta partnerskiego powiatu 
ostrzeszowskiego) Heiko Breithaupt.

Mija 10 lat współpracy polsko-niemieckiej Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie z  SINE-CURA – Schule  
w Gernrode. W roku jubileuszowym odbyło się kolejne – piętna- 
ste już spotkanie, a jego tematem przewodnim był zdrowy tryb 
życia. Gospodarzem projektu „Zdrowy tryb życia”, jaki realizo-
wano w dniach od 22 do 28 września, była strona niemiecka.
Oprócz tradycyjnych celów – łamania stereotypów, pokonywania ograniczeń, przełamywa-
nia bariery językowej i kulturowej, szerzenia tolerancji i nawiązywania kontaktów interper-
sonalnych oraz społecznych – koordynatorzy projektu starali się współdziałać na rzecz naby-

wania nawyków zdrowego żywienia, aktywnego spędzania czasu, poszerzania wiedzy o ekologicznych 
sposobach wytwarzania jedzenia i kosmetyków, a także podejmowania czynności w życiu codziennym 
na rzecz ochrony środowiska. Zajęcia odbywały się w grupach polsko-niemieckich, które sprzyjały  
nawiązywaniu wzajemnych relacji i przyjaźni. Sprzyjały temu także chwile relaksu, wspólnego śpiewania,  
aktywnego wypoczynku, w tym spacerów, wycieczek, gier zespołowych. 
Projekt zrealizowany został w większości ze środków międzynarodowej organizacji Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży.

Zagraniczne PRZYJAŹNIE I LO
Miniony rok szkolny w I LO obfitował w kontakty z wieloma krajami, zwłaszcza 
z Niemcami, Litwinami i Holendrami. Projekt w ramach Polsko-Litewskiej Wymiany  
Młodzieży wiódł młodzież w maju i październiku br. szlakami naszych przod-
ków, którzy wpisali się w kulturę obu krajów, a z ich osiągnięć czerpią nie tylko 
Litwini i Polacy. Autorką projektu jest nauczycielka języka rosyjskiego – Irena  
Klimek-Piastowska. Nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie współpraca, a właściwie 
przyjaźń, ze społecznością gimnazjum Vermes w Landwarowie.

By zobaczyć kwitnące tulipany i drew-
niane wiatraki, ale przede wszystkim, 
by podjąć wspólną inicjatywę na 
rzecz ekologii, młodzież z I LO udała 
się do miasteczka Almelo w Holandii, gdzie znajduje się Zespół Szkół im. Piusa X. W ramach 
współpracy zrealizowano projekt w języku angielskim, którego celem była analiza proble-
mów ekologicznych obu miast i przedstawienie miejskim architektom ciekawych rozwiązań. 
Koordynatorem po stronie Polski był nauczyciel języka angielskiego – Mariusz Grzęda.
Wiosną przyszłego roku I LO podpisze umowę o współpracy z zaprzyjaźnioną szkołą  
Gymnasium Am Thie w Blankenburgu (Blankenburg jest miastem partnerskim powiatu 
ostrzeszowskiego). Obie strony już przygotowują się do współpracy – w październiku w I LO  

WSPARLI zaprzyjaźnioną szkołę
1800 złotych zebrali uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie na remont internatu zaprzyjaźnionej szkoły w Drohobyczu na Ukra-
inie, który został zniszczony wskutek pożaru. Dar przekazano nauczycielom Liceum Poligraficznego w Drohobyczu na uroczystym apelu 
szkolnym z udziałem delegacji nauczycieli z Drohobycza. Podczas wizyty goście uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, zwiedzali szko-
łę (przede wszystkim pracownie komputerowe, gastronomiczne, mechatroniczną  
i  energetyki odnawialnej oraz stację diagnostyczną), a także zakłady pracy współ-
pracujące ze szkołą przy organizacji praktyk uczniowskich: PPHU FUMO-Ostrzeszów  
Sp. z o.o. i producenta opakowań tekturowych – firmę Poprawa.

Istotnym punktem wizyty było podpi- 
sanie porozumienia o dalszej współ- 
pracy między szkołami przez dyrek-
torów: Wasyla Markiwa i Ziemisława  
Szmaja. Współpracę 10 lat temu nawią- 
zali ówcześni dyrektorzy: Wołodia Tracz  
i Witold Jakubczyk.

Z wizytą monitorującą 
w GROSSENHAIN 
W dniach 27-30 października 
sześcioosobowa grupa nauczy- 
cieli Zespół Szkół nr 1 im.  
Powstańców Wielkopolskich 
odwiedziła partnerską szkołę 
gimnazjalną w Grossenhain,  
w powiecie miśnieńskim, 
w Niemczech. Podczas wizyty  
nauczyciele obserwowali zajęcia szkolne, spotkali się z burmistrzem Grossenhain i miśnieńskim starostą oraz zwiedzili okoliczne  
zabytki i Lipsk z interesującą wystawą w Forum Historii Czasu Okupacji Komunistycznej w Niemczech po 1945 r. 
Wizyta dała możliwość poznania niemieckiego systemu edukacyjnego oraz wymiany doświadczeń na temat prowadzenia szkół  
i organizacji zajęć dla uczniów przybywających do Niemiec z różnych stron świata.
Zespół Szkół nr 1 od 3 lat współpracuje ze szkołą w Grossenhain. W ramach współpracy odbyło się już kilka wzajemnych wizyt  
dyrekcji i nauczycieli obu szkół. Również uczniowie obu szkół dwukrotnie uczestniczyli w zajęciach i imprezach przygotowanych przez  
partnerskie szkoły. W kwietniu 2019 roku grupa niemieckich uczniów razem z uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie zwiedziła 
obóz koncentracyjny  w Oświęcimiu. 

Dar dla Drohobyckiego CENTRUM REHABILITACJI
Samorząd powiatowy postanowił wesprzeć Drohobyckie Centrum Rehabilitacji  
Inwalidów, które swą charytatywną działalność prowadzi w spartańskich warun-
kach, bez ogrzewania i podstawowego sprzętu. Dlatego też decyzją Zarządu Stowa-
rzyszenia Inicjatyw Powiatowych oraz Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie przekazano 
ośrodkowi równowartość 1000 euro z przeznaczeniem na dofinansowanie założenia  

instalacji grzewczej. Dar (pochodzący z XX  
Charytatywnego Balu Starosty Ostrze-
szowskiego) przekazano na ręce Janiny 
Chłopek ze Zjednoczenia Nauczycieli 
Polskich na Ukrainie. Do pieniędzy do-
łączono rower rehabilitacyjny – dar Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ak-
tywni w Doruchowie, działającego przy tamtejszym Środowiskowym Domu Samopomocy.
Powiat ostrzeszowski i miasto Drohobycz na Ukrainie przyjaźnią się prawie od 20 lat. Umowę  
partnerską o współpracy samorządy podpisały we wrześniu 2006 roku.

PARTNERSKI turniej tenisowy
Wynikiem 6:3 powiat ostrzeszowski pokonał  
powiat miśnieński w deblowym turnieju 
partnerskim, jaki rozegrano 5 października  
w ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym 
Cegiełki w Szklarce Myślniewskiej. Puchar 
dla najlepszej zawodniczki wywalczyła 
Magdalena Mądra.
Powiat ostrzeszowski reprezentowali:  
Magdalena Mądra, Wiesław Szkopek,  
Jarosław Adamski, Jerzy Przygoda, Grzegorz  
Cichoń, Mateusz Kempa i Waldemar  

Dziwiński, a powiat miś- 
nieński tenisiści z klubu 
tenisowego Großenhain: 
Alex Böge, Patrik Fleischer,  
Michael Häne, Mario Jahn, 
Johanna Jacob, Stephan 
Jacob, Kerstin Wannrich, Frank Wannrich, Cornellia Schwibus, 
i Roland Schwibus.
Tenisistom kibicowali między innymi starosta miśnieński 
Arndt Steinbach oraz przewodniczący Stowarzyszenia Part-
nerstwa i Albrecht Hellfritzsch oraz burmistrz Miśni i wice-
przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Olaf Raschke. 
Ze strony gospodarzy tenisistów zagrzewał do walki starosta 
Lech Janicki i wicestarosta Zofia Witkowska.  

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNAWSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

gościł dyrektor niemieckiej szkoły – Andreas Siemann 
– z trzynastoma uczniami i dwoma opiekunami,  
którzy wraz z uczniami I LO prowadzili wspólne  
przedsięwzięcia. W ramach realizacji projektu: 
„Schulpartnerschaft Blankenburg - Ostrzeszów: 
Gemeinsam in die Zukunft” (Partnerstwo szkół Blan-
kenburg - Ostrzeszów: Razem w przyszłość) uczniowie  
z Polski i Niemiec zwiedzili Wrocław, uczestniczyli  
w zajęciach z zakresu historii i kultury oraz lekcji muze-
alnej w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie, zwie-
dzili Ostrzeszów, a także uczestniczyli w wycieczce  
do Oświęcimia.

XV SPOTKANIE MŁODZIEŻY SOSW w Ostrzeszowie  
i SINE-CURA-SCHULE w Gernrode
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KULTURAKULTURA

Autostopem DOOKOŁA 
ŚWIATA

Goście ze wszystkich kontynentów 
wzięli udział w korowodzie otwie- 
rającym doroczną Biesiadę we  
Dworze w Domu Pomocy Społecz- 
nej w Kochłowach. Barwną część  
artystyczną (z wykorzystaniem  
pomysłowych kostiumów) przy-
gotowali gospodarze – domow-

Wspólne czytanie „ELEMENTARZA” prof. Mariana Falskiego
Wśród wydarzeń kulturalnych orgaznizowanych przez Muzeum Oświaty im. prof. 
Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej szczególne miejsce zajmuje wspólne  
czytanie „Elementarza” prof. Mariana Falskiego, które corocznie odbywa się  
w dniu urodzin profesora – 7 grudnia. Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji  
imprezy biorą nie tylko pracownicy muzeum, ale także lokalne władze i instytucje.  
Z roku na rok, wspólne czytanie „Elementarza” prof. Mariana Falskiego przyciąga 

coraz większe tłumy, a nawet artystów  
z dużego ekranu. W tym roku wydarzenie  
miało wyjątkowy charakter. Na wniosek  
Muzeum Oświaty im. prof. Mariana  
Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej i wójta 
Kraszewic, honorowy patronat nad akcją objęła pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda.
Muzeum Oświaty im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej powstało na przełomie 
2004/2005 roku w dawnym dworku Oxnerów, który jest własnością powiatu ostrzeszowskiego. 

POLSKIE NOWELE na II Pikniku Osób Niepełnosprawnych w Doruchowie
Wszystkie Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Domy Pomocy Społecznej powiatu ostrze-
szowskiego wzięły udział w  II Pikniku Osób Niepełnosprawnych – Razem Czytamy  
w Niepodległej, jaki 11 września odbywał się w Doruchowie. 
W gronie lektorów znaleźli się między  
innymi: ostrzeszowski starosta Lech 
Janicki, wójt Doruchowa Urszula 
Kowalińska, była kierownik zespołu  
folklorystycznego Doruchowianie  
Stanisława Czabańska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Doruchowie 
Elżbieta Orchowska, drużynowa 8 

Wielopoziomowej Drużyny Harcerskie dh. HR Katarzyna Pawlak, proboszcz parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie Ireneusz Powaga, regionalista, przyrodnik 
i poeta Bolesław Grobelny, Magdalena Wiśniewska z biblioteki publicznej w Ostrze-
szowie oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrzeszowie Ryszard Mazur.

W ramach narodowego czytania odbył się konkurs na najlepszą inscenizację towarzyszą-
cą poszczególnym nowelom. I miejsce zajął Warsztat Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach,  
II –Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej, a III – Dom Pomocy Społecznej 
w Kobylej Górze. Wspólne czytanie w Doruchowie uatrakcyjnił występ zespołu muzyki dawnej 
Jubilo z Ostrzeszowa.
Organizatorem II Pikniku Osób Niepełnosprawnych było Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych Aktywni i Środowiskowy Dom Samopomocy w Doruchowie wraz z tamtejszą  
biblioteką publiczną, przy wsparciu PFRON.
Dzień później Narodowe Czytanie odbywało się przed budynkiem ostrzeszowskiej biblioteki  
publicznej. Na ławeczce ze Stanisławem Czernikiem zasiadła między innymi wicestarosta 
Zofia Witkowska, która z burmistrzem Ostrzeszowa Patrykiem Jędrowiakiem odczytała frag-
menty noweli Stefana Żeromskiego „Rozdzióbią nas kruki”.

XVII Wojewódzki Przegląd  
MŁODYCH TALENTÓW 
Młodzi artyści z 9 placówek specjalnych 
z całej Wielkopolski wzięli udział w ma-
jowym XVII Wojewódzkim Przeglądzie 
Młodych Talentów, jaki odbył się w sali 
widowiskowej Ostrzeszowskiego Centrum  
Kultury. Organizatorem imprezy był Spe- 
cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Ostrzeszowie. Prezentacje oceniało  

jury, w którym zasiadali: Maria Wichno- 
wska, Agnieszka Wojtera i Sławomir 
Smolarek. Na widowni oprócz repreze- 
ntacji uczestników zasiadali przedstawi- 
ciele zaprzyjaźnionych ośrodków wspa- 
rcia, a także samorządu powiatowego 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. 
Oto wyróżnieni w poszczególnych  
kategoriach: 
- Przegląd recytatorski - Mateusz Chęciak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza  
 Korczaka w Hanulinie,
- Przegląd teatralny - grupa teatralna Plaster ze Specjalnego Ośrodka  
 Szkolno-Wychowawczego w Kole za przedstawienie „Baba Jaga u dentysty”,
- Przegląd taneczny - zespół Kameleon ze Specjalnego Ośrodka  
 Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie za „Powrót Michaela Jacksona”,
- Przegląd wokalny - grupa Biedronek wraz z przedszkolakami ze Specjalnego  
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie za inscenizację piosenki  
 „Kotek Kłopotek”.

literacki

nicy DPS Kochłowy ze swoimi instruktorami. 
6 września na imprezę integracyjną pod hasłem „Autostopem dookoła świata” do 
Kochłów przybyło 15 zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia z południowej Wielko-
polski (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe 
Domy Samopomocy oraz Dzienne Domy Pomocy Społecznej). Dla uczestników bie-
siady przygotowano swojskie jadło,  
słodki poczęstunek oraz gry i zabawy  
przy muzyce. Biesiadę zakończyła 
zabawa taneczna z udziałem zespołu  
Nicram.
Organizatorem zabawy integracyjnej  
„Autostopem dookoła świata” był 
Dom Pomocy Społecznej w Kochło-
wach oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Nasz 
Wspólny Dom”.

Powiatowy przegląd  
ORKIESTR DĘTYCH
30 czerwca na stadionie spor-
towym w Czajkowie odbył się IX  
Powiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych. Na czajkowskiej scenie 
zaprezentowały się 4 orkiestry: 
Gminna Orkiestra Dęta przy OSP 
w Czajkowie z Mażoretkami,  
Orkiestra OSP z Kraszewic,  
Orkiestra Dęta z Łubnic z Mażo-
retkami, Sampoleńska Orkiestra 
Dęta z Mażoretkami oraz Mażo-
retki Finezja ze Wschowy. 
Organizatorami tegorocznego 
przeglądu byli: Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielko-
polskiego, Starostwo Powiato-
we w Ostrzeszowie, Urząd Gminy 
Czajków oraz Gminna Orkiestra 
Dęta przy OSP w Czajkowie. Przy 
okazji przeglądu muzycy zor-
ganizowali Orkiestrową Akcję 
Krwiodawstwa. 

Bolesław Grobelny 
– z  wykształcenia nauczyciel w-f, trener 
i sędzia LA, emeryt, z zamiłowania regiona-
lista, prezes TPZO (2002-2016), radny Rady 
Powiatu I kadencji, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, członek 9 komisji 
Rady Powiatu (stałych i  doraźnych), w  tym 
przewodniczący Komisji ds. Insygniów  
Powiatu; animator kultury, laureat kilku- 
dziesięciu konkursów plastycznych i  lite-
rackich, autor 3 tomików wierszy, współau-
tor kilkunastu wydawnictw, m.in. folderu  
„Powiat ostrzeszowski AD 2000”, juror ponad 
120 konkursów artystycznych, historycznych 
i literackich (w tym 14 ogólnopolskich); wier-
sze i  teksty okolicznościowe pisuje również 
gwarą wielkopolską. Wyżej prezentujemy 
utwór nagrodzony na ogólnopolskim kon- 
kursie poezji w 2014 roku.

Bolesław Grobelny

pycha
kaj się zgodzisz Panie
od Twoji Golgoty
odejmne swojóm 
co by Ci lżyj buło na krzyżu

strudzone rynce
strużki potu
obolałe plecy
i ramiona
poranione palce

to i tak wszystko nic 
wobec Twojej Mynki
wiync wybocz mi 
grzesznymu pyche
i nie umiyrej 
na krzyżu
który zaś strugom dla Ciebie
wcześnij
aż nie skończe cołkij roboty

Kącik
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„MOJE MIEJSCE, MÓJ CZAS”
Uroczysty finał III Regionalnego Konkursu Fotograficznego dla  
Młodzieży „Moje miejsce, mój czas” odbył się 25 października  
w ostrzeszowskiej bibliotece publicznej.
Swój werdykt zaprezentowali jurorzy: prof. Piotr Chojnacki z Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu i artysta fotografik Stanisław  
Kulawiak. Do konkursu zakwalifikowano 221 prac autorstwa 47 
młodych fotografików.

1174 biegaczy przekroczyło linię mety na 55 Crossie Ostrzeszowskim (nie licząc biegu  
przedszkolaków oraz marszu nordic walking). W XXI Półmaratonie im. Mirosława  
Zaremby wystartowało 244 zawodników. 
Jak zawsze 55 Cross otwarto z pełnym ceremoniałem olimpijskim. Flagę na maszt 
podnieśli medaliści mistrzostw makroregionu w biegach przełajowych Wojciech  
Kozłowski i Kamil Kauka oraz Szymon Bodura – mistrz Polski LZS w biegach 
na dystansie 2000 m z przeszkodami. Apel Olimpijski odczytała Daria Ramirez  
Paszek – dziesiąta zawodniczka Halowych Mistrzostw Polski w Wieloboju.  
Znicz na stadionie im. Janusza Kusocińskiego zapaliła sztafeta złożona z uczniów 

szkoły podstawowej w Dębnicy. 55 Cross był poświęcony pamięci Bronisława  
Kokoszki – prezesa Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Społe- 
czno-Sportowego „Sprawni – Razem” i wiceprezesa Zarządu Głównego, trenera  
i koordynatora Kadry Polski w lekkoatletyce, wieloletniego członka Zarządu  
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie, dyrektora i nauczyciela Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, współorganizatora crossów ostrzeszowskich 
i wieloletniego prezesa Ludowego Klubu Sportowego Orkan Ostrzeszów. 

ZS nr 1 NAJLEPSZY W WIELKOPOLSCE  
we WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 
I miejsce zdobył Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie we  współ-
zawodnictwie sportowym szkół w roku szkolnym 2018/2019.  
Dobrze wypadły także dwie pozostałe szkoły ponadpodstawowe 
powiatu ostrzeszowskiego – w licealiadzie rozgrywanej w ramach  
XX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, na 267 szkół biorących  

udział we współzawodnictwie, I Liceum Ogólnokształcące w Ostrze-
szowie zajęło 57 miejsce, a Zespół Szkół nr 2 – 61. 
Klasyfikacja Licealiady województwa wielkopolskiego obejmowała 
takie konkurencje jak: biegi sztafetowe, przełajowe i uliczne, pły-
wanie, tenis stołowy, piłka ręczna, halowa piłka nożna, badminton, 
unihokej, szachy, koszykówka i siatkówka oraz aerobik. 
Praca wszystkich trzech szkół dała powiatowi ostrzeszowskiemu 
5 miejsce w klasyfikacji powiatów.

JUBILEUSZOWA SPARTAKIADA 
X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych i Osób 50+ odbyła się 11 czerwca na stadionie 
im. Janusza Kusocińskiego w Ostrzeszowie. Do sportowej zabawy stanęły reprezentacje 
Domów Pomocy Społecznej w Kobylej Górze, Kochłowach i Marszałkach, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Kuźnicy Grabowskiej, Doruchowie, Pisarzowicach i Ostrzeszowie, 
Środowiskowych Domów Samopomocy w Ostrzeszowie, Doruchowie i Kuźnicy Grabowskiej, 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach, Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
w Ostrzeszowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie. 
Program spartakiady obejmował zarówno konkurencje lekkoatletyczne, jak i rekreacyjne (do-
stosowane do wieku i stopnia niepełnosprawności uczestników), między innymi: bieg na 60 m, 

skok w dal, rzuty piłką lekar-
ską oraz piłeczką palantową, 
wyścig na wózkach inwalidz-
kich, nordic walking, sztafeta 
wahadłowa, rzuty do kosza, 
tor przeszkód, rzuty lotkami 
do tarczy.
W organizację przedsięwzięcia 
zaangażowały się placówki 
biorące udział w spartakia-
dzie, a także Powiatowe Zrzeszenie LZS i LKS Orkan Ostrzeszów, powiat 
ostrzeszowski i harcerze ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej.

Konkurs promujący RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE
33 prace autorstwa uczniów czterech szkół podstawowych i oddziałów gimna- 
zjalnych powiatu ostrzeszowskiego wpłynęło do konkursu plastycznego na plakat  
promujący rodzicielstwo zastępcze. 
Konkursowe prace były prezentowane na wystawach – w ostrzeszowskiej  
bibliotece, w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, a także w sali sesyjnej Starostwa  
Powiatowego. Ponadto najlepsze prace znajdą się w kalendarzu na rok 2020, jaki 

zamierza wydać Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie.
Zasadniczym celem konkursu organizowanego przez PCPR było propagowanie idei rodzicielstwa zastęp-
czego; konkursowe plakaty miały odzwierciedlać pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego i budować  
pozytywny  wizerunek opieki zastępczej. Konkurs był kierowany do dzieci i młodzieży starszych klas szkół 
podstawowych oraz trzecich klas gimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego.
W kategorii klas IV-VI I miejsce zajęła Karina Pietrzak ze Szkoły Podst. w Kuźnicy Grabowskiej, II – Kinga  
Kulig z ZSP w Rojowie i III– Oliwia Zimna z ZSP w Rojowie. W kategorii klas VII – VIII, III gimnazjum  
– pierwsze trzy miejsca zajęłi uczniowie Szkoły Podstawowej w Doruchowie: Olga Jagielska (Im), Wiktoria 
Sadowska (II m.) i Adam Piekarz (IIIm.)

Kategoria – szkoły podstawowe:
I nagroda: Anita Mikołajczyk (Ostrzeszów) 
– cykl: „Czarno-biały Ostrzeszów,
II nagroda: Julia Mądra (Ostrzeszów) 
– „Piękna Prosna oraz „Jesienny park”,
III nagroda: Julia Wieścicka (Ostrzeszów) 
– „Zdjęcia październikowe”,
Nagroda specjalna: Piotr Kosmala  
(Ostrzeszów) 
– cykle: „Po drugiej stronie”, „Krajobraz  
z basztą”,
Nagroda specjalna: Michalina Skorupska 
(Grabów nad Prosną) – „Król Duch”.

Wyróżnienia:
Katarzyna Chudzińska (Smolniki) – „Moja 
okolica, moje życie”
Zuzanna Nowicka (Ostrzeszów)  
– cykl „Ślady przeszłości”,
Marta Rudnik (olszyna) – moja najbliższa 
okolica”.

Kategoria – szkoły ponadpodstawowe:
I nagroda – nie przyznano,
II nagroda – Michał Pietrzak (Galewice) 
 – „Kłoda”, „Most”, „Nad brzegiem”,

III nagroda – Oliwier Kłos (Ostrzeszów) 
 – „Kościółek”.

Wyróżnienia:
Wiktoria Ditfeld (Ostrzeszów) – „Dziki”,
Julia Kubiś (Galewice) – „U źródeł Prosny”,
Julia Rasiak (Kaliszkowice Kaliskie) 
- cykl „Dożynki”.

Uzdolnionym młodym fotografikom serdeczne gratulacje złożył ostrzeszowski  
starosta Lech Janicki, jako że powiat był współorganizatorem konkursu.

Wystawę pokonkursową do końca listopada można było oglądać w holu ostrzeszowskiej biblioteki.

55 CROSS O
strzeszow

ski

BEZPIECZNI W NECIE I W REALU – XIV Turniej Bezpiecznego Powiatu
Bądźmy bezpieczni w necie i w realu – pod takim hasłem 15 maja w Kuźnicy Grabowskiej 
odbył się XIV Turniej Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie. Do rywalizacji  
stanęło 16 drużyn z 10 szkół podstawowych powiatu ostrzeszowskiego, które musiały 
przejść przez zadania przygotowane przez strażaków, policjantów, ratowników i leśników 
oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej.
Najlepiej z niełatwymi zadaniami poradziła sobie Szkoła Podstawowa im. Stanisława  
Mikołajczyka w Siedlikowie (w kategorii klas I-III) oraz Szkoła Podstawowa im. UNICEF  
w Grabowie nad Prosną (w kategorii IV-VIII). Drugie miejsca zajęły drużyny Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Ostrzeszowie (w kategorii młodszej) oraz Szkoły Podstawowej w Doruchowie,  

a miejsca trzecie odpowiednio: Szkoła Podsta-
wowa w Kraszewicach oraz Szkoła Podstawowa 
w Kuźnicy Grabowskiej. 
Zmaganiom turniejowym towarzyszyły występy 
artystyczne przygotowane przez poszczególne  
szkoły oraz wystawa prac plastycznych pt. „Bezpie- 
czni w necie i realu”, a także pokazy strażackie  
i policyjne. 
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MISTRZOSTWA POWIATU na 50-lecie Orkana
Zakończenie obchodów 50-lecia LKS Orkan Ostrzeszów połączone z finałem 
Wielkopolskich Czwartków Lekkoatletycznych i mityngiem lekkoatletycz-
nym odbyło się 19 października na stadionie sportowym przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Ostrzeszowie.
Dla uczestników jubileuszowej uroczystości Orkana – członków klubu, 
jego trenerów i działaczy – przygotowano albumy prezentujące historię  
klubu i jego osiągnięcia – od lat sześćdziesiątych do dzisiaj. 
W punktacji drużynowej klas IV-VI dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Ostrzeszowie, a klas IV-VI chłopców – Szkoła Podstawowa w Doru-
chowie. W kategorii klas VII i VIII dziewcząt I miejsce zdobyły Mąkoszyce, 
a w kategorii chłopców szkoła w Parzynowie. Uroczystość podsumowująca 
mityng, na której wręczono nagrody zespołowe i indywidualne, odbyła 
się 14 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. 

Z okazji JUBILEUSZU SZS
Medale z okazji 65-lecia Szkolnego Związku Sportowego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wręczono na IX sesji Rady Powiatu nauczycielom,  
organizatorom sportu oraz działaczom sportowym za szczególny 
wkład w rozwój szkolnego sportu. Medale wręczył wiceprzewodni-
czący SZS Wielkopolska Mirosław Dębowski. W imieniu samorządu 
powiatowego listy gratulacyjne wręczył starosta Lech Janicki, prze-
wodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski oraz wicestarosta 
Zofia Witkowska. 
Jubileuszowe medale otrzymali: Bogumiła Alcer, Grażyna Dera, Ka-
zimierz Duś, Jacek Dybalski, Kazimierz Giel, Marek Harabasz, Aurelia 
Hoja, Zofia Idczak, Lech Janicki, Anna Jędrzejewska, Rafał Kałążny, 
Jerzy Konieczny, Sławomir Krasowski, Jacek Puchała, Bartłomiej Sta-
siak Marek Tyrakowski i Grzegorz Więcek. 

STYPENDIA dla młodych lekkoatletów
Siedmiu zawodników reprezentujących powiat 
ostrzeszowski otrzymało stypendia sportowe firmy 
AMI. Stypendia wręczono 8 listopada w siedzibie 
firmy. Z rąk posłanki Katarzyny Sójki, w obecno- 
ści Marka i Ireny Aksamskich, prezesa Orkana 
Ostrzeszów Marka Nalepy oraz przewodniczącego 
Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS Edmunda Tetla-
ka, przyjęli: Szymon Bodura, Kacper Jastrzębski, 
Martyna Lubojańska, Agnieszka Wodnik, Nikola Ko-
złowska, Wojciech Kozłowski i Mateusz Plesner. Na-
grodzeni zawodnicy uzyskali bardzo dobre wyniki 
na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce.
Stypendia zostaną wypłacone w łącznej kwocie 12 ty-
sięcy złotych w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Zawody zamknęły obchody jubileuszowe ostrzeszowskiego Orkana, które zainauguro-
wano 6  kwietnia. Tego dnia sportowcy, trenerzy, instruktorzy, działacze oraz sympaty-
cy ostrzeszowskiego Orkana spotkali się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Uroczy-
stość stała się okazją do uhonorowania najlepszych zawodników, którzy otrzymali od 
ostrzeszowskiego starosty listy gratulacyjne oraz bony prezentowe. Oto wyróżnieni 
lekkoatleci: Kacper Jastrzębski – halowy mistrz polski w 7-boju, wielokrotny medalista  
Mistrzostw Polski w LA, Szymon Bodura – brązowy medalista Mistrzostw Polski Zrze-
szenia LZS w biegach przełajowych, zajął V miejsce na halowych Mistrzostwach Pol-
ski w biegu na 1000 m i 8 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski w biegach prze-
łajowych w Olsztynie, Martyna Lubojańska – 4 miejsce w Mistrzostwach Polski 

w biegach przełajowych Zrzeszenia 
LZS, 12 miejsce w Klubowych Mi-
strzostwach Polski w biegach przełajowych, Wojciech Kozłowski – 3 miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych, 2 miejsce na Mistrzostwach Ma-
kroregionu w biegach przełajowych oraz Kamil Kauka – 4 miejsce Mistrzostwa Polski 
Zrzeszenia LZS w biegach przełajowych i 2 miejsce na Mistrzostwach Makroregionu  
w biegach przełajowych.

Spartakiadę uatrakcyjnił  
pokaz aerobiku grupo- 
wego w wykonaniu zespołu  
Fire w Kobylej Górze.

Mistrzostwa powiatu na 50-lecie Orkana

Inauguracja obchodów jubileuszowych Orkana 
Ostrzeszów

Inauguracja obchodów jubileuszowych Orkana Ostrzeszów
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ZAPRASZAMY DO ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI!  
Do wygrania 1 bon o wartości 200 zł, 2 bony o wartości 100 zł do realizacji w sklepie sportowym  
oraz 5 zestawów gadżetów promocyjnych powiatu. 
Rozwiązanie krzyżówki prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@powiatostrzeszowski.pl  
lub pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydział Oświaty,  
Spraw Europejskich Promocji i Rozwoju, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, do dnia 31 stycznia 2020 roku.
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem krzyżówki powiatowej, który  
jest dostępny na stronie www.powiatostrzeszowski.pl w zakładce Promocja. Udział w konkursie  jest jednoznaczny  
z akceptacją Regulaminu krzyżówki powiatowej i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

1. Pierwsza podjęta w obecnej kadencji z dnia 20 listopada 2018 roku   
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Ostrzeszowie
2. Organ Rady Powiatu, do jej kompetencji należy m.in. przygotowywanie   
 i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu
3. Obchodzony 16 sierpnia w Mikstacie  ku czci św. Rocha
4. Najwyższe wzniesienie Wielkopolski (284 m n.p.m.),  
 miejsce spotkań pod Krzyżem Jubileuszowym
5. Nazwisko artysty grafika, regionalisty, mieszkańca  
 Ostrzeszowa żyjącego w latach 1949-2007
6. Nazwisko przewodniczącego Konwentu Powiatów  
 Województwa Wielkopolskiego
7. Powiatowa impreza organizowana corocznie w innej gminie
8. Potocznie o linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki
9. Miasto partnerskie powiatu ostrzeszowskiego 
10. Dokończ: Muzeum Oświaty im. prof. Mariana …
11. Nazwisko obecnego przewodniczącego Rady Powiatu  
 w Ostrzeszowie

12. Ulica przy której znajduje się siedziba Starostwa  
 Powiatowego w Ostrzeszowie
13. Dokończ - „Smaki Jesieni na ...
14. Ludowy Klub Sportowy obchodzący  w ostatnim czasie  
 50-lecie powstania
15. Związany z Ostrzeszowem polski powieściopisarz,  
 folklorysta i poeta, przedstawiciel kierunku zw. autentyzmem
16. Oświadczenie składane w związku z rozpoczęciem i upływem  
 kadencji, powołaniem lub odwołaniem ze stanowiska,  
 zatrudnieniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, jak również  
 corocznie do 31 marca
17. Gmina miejsko-wiejska w powiecie ostrzeszowskim
18. Dokończ - Muzeum Regionalne im. Władysława …
19. Zalew w Kobylej Górze 
20. Organ wykonawczy powiatu, w jego skład wchodzą starosta  
 jako przewodniczący, wicestarosta oraz pozostali członkowie. 
  Wybierany przez Radę Powiatu
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Odwiedź nas na facebooku

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,  
ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 732 00 40
Magdalena Kułak, Ludmiła Cieślarczyk, Katarzyna Nowak 
1000 egzemplarzy 
2658-1604
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