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Makrokosmos
z „Górecznika”

PRACA w Czynie sPołeCznym
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w Przy pardalińskim osiedlu odnowiono kort tenisowy.

w sołecki projekt modernizacji osiedlowego placu zabaw na 
Pardalinie zakwalifikował się do regionalnego programu wielko-
polska odnowa wsi. efekt to dofinansowanie.

Projekt dla Pardalina

Jednym z założeń programu Wielko-
polska Odnowa Wsi jest aktywizacja 
lokalnych środowisk wiejskich i ich 
zaangażowanie w rozwój własnej miej-
scowości. - Bardzo ważnym kryterium 
branym pod uwagę przy ocenie projek-
tu jest czyn społeczny - wyjaśnia Da-
riusz Piechowiak, koordynator przed-
sięwzięcia z ramienia pilotującego je 
Urzędu Gminy w Przygodzicach.

Urzędnik podaje, że środki własne 
gminy Przygodzice przekazane na ten 
cel wynoszą 13 tys. zł, natomiast dofi-
nansowanie ze strony Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego 30 tys. zł. 
2 tys. podarował zamieszkały na tym 

osiedlu przedsiębiorca Paweł Szcze-
paniak. Pomysł modernizacji bawialni 
zrodził się na zebraniu wiejskim. Wieś 
przekazała również na ten cel część 
funduszu sołeckiego.
Teren na Pardalinie zostanie uporząd-

kowany i obsadzony zielenią.
Zakupione zostały między innymi ze-

stawy do gry w siatkówkę, koszykówkę, 
tenisa ziemnego, siatka do istniejących 
bramek do piłki nożnej, stojaki do rowe-
rów i kosze na śmieci.

Projekty sołectw przedstawiają gmi-
ny. W razie przyznania dofinansowa-
nia samorząd województwa podpisuje 
umowę właśnie z gminą.tw

Olbrzymie owady i grzyby będą atrakcją 
nowo powstającego „Rodzinnego Par-
ku Przygód” na „Góreczniku” w Przy-
godzicach. Zbudowano go na tyłach 
obiektu, w miejscu dawnego kąpieliska. 
Całość ma być gotowa na wiosnę. Już 
dziś można go zwiedzać.

Na wiosnę ruszy tam jeszcze wypo-
życzalnia rowerów.

Wizytę w tym miejscu można połą-
czyć z degustacją karpia z rodzimej ho-
dowli, oferowanego tu pod różnymi po-
staciami i obejrzeniem ciekawej ścieżki 
edukacyjno-muzealnej, prezentującej 
rozwój wsi i rybactwa w Dolinie Bary-
czy.tw

w Miodówkę z imbirem z Topo-
li-Osiedle okrzyknięto jednym z 
najlepszych produktów regional-
nych w Wielkopolsce. Producentką 
tego specjału jest mieszkająca tam 
Krystyna Adamczak, która wygrała 
kolejną już edycję konkursu „Na-
sze kulinarne dziedzictwo - Smaki 
Regionów”, rozstrzygniętego w 
Poznaniu. Nalewka ma właściwości 
zdrowotne - leczy przeziębienie.

Recepturę na specyfik sympa-
tyczna gosposia wyszperała wśród 
starych przepisów.

Celem kulinarnego współzawod-
nictwa, jest promocja regionalnych 
produktów i ich popularyzacja 
wśród konsumentów - podała Danu-
ta Wnuk z Wojewódzkiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego, która poin-
formowała nas o sukcesie Krystyny 
Adamczak.

Konkurs organizuje Polska Izba 
Produktu Regionalnego i Lokal-
nego oraz Związek Województw 
RP. Odbywa się pod patronatem 
ministra rolnictwa i marszałków 
województw.

Nominowane są tam tradycyjne 
produkty i dania z regionów.

Do konkursu Krystyna Adamczak 
zgłosiła jeszcze inny własny spe-
cjał - makowiec. Wystartowała w 
nim także jej koleżanka Stanisława 
Szymanowska z wyprodukowaną 
przez siebie renklodówką.
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo 

- Smaki Regionów” to konkurs 
na najlepszy regionalny produkt 
żywnościowy oraz najlepsze danie 
i potrawę regionalną, organizowany 
od 2000 roku.tw

smakołyk
na zdrowie

OSP dotąd nie miała takiego pojazdu, korzystała z wysłużonego poloneza. Nowy 
nabytek - ford transit z zabudową kontenerową - wyposażony jest między innymi 
w 300. litrowy zbiornik na wodę, urządzenie do podawania wody i  piany, agregat 
prądotwórczy oraz dwa halogeny. Kosztował 154 tysiące zł.
W wyposażeniu jednostki w sprzęt i ubrania ochronne pomogły wcześniej także 
KRUS, zarząd główny OSP oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
Wiejska remiza w Jankowie w obecnym składzie zrzesza 15 czynnych druhów, 
którym przewodzi Maciej Juszczak - zawodowy strażak.

- Będziemy szybsi, bardziej profesjonalni i jeszcze lepiej przygotowani do służby 
- mówi dumny naczelnik.
- Najpierw musimy jednak dobrze poznać auto, którym będziemy nieść pomoc - za-
znacza. W wyposażeniu samochodu pomoże gmina Przygodzice.tw

W SKRÓCIE:

LOKALNA ATRAKCJA

w nowoczesny wóz pożarniczy - dar  samorządu województwa 
wielkopolskiego - trafił do jednostki osP w Jankowie Przygodz-
kim. zanim  będzie mógł jechać do akcji, musi jeszcze zostać 
doposażony. 

Auto na pomoc
CENNY NABYTEK W REMIZIE
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Urząd Gminy w Przygodzicach i PUP 
w Ostrowie od kilku lat wspólnie akty-
wizują bezrobotnych w ramach fundu-
szu pracy i projektów aktywizacyjnych. 
Pieniądze przeznaczane są między 
innymi na staże i prace interwencyjne. 
Tylko w ostatnich 3 latach uczestniczy-
ło w nich kilkadziesiąt osób.
- Nasze działania kierujemy w pierw-
szej kolejności do osób do 25. roku 
życia i powyżej 50. roku życia - podkre-
śla Wójt Krzysztof Rasiak. - Niestety 
liczba tych miejsc jest ograniczona, a 
chętnych jest bardzo dużo. Staramy 
się pomagać tym, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom 
wielodzietnym oraz osobom przed 
emeryturą - podkreśla wójt.

Z danych PUP wynika, że w gronie 
bezrobotnych dominują ludzie młodzi 
(18 procent), absolwenci, osoby któ-
rych staż pracy nie przekracza 5. lat, 
pracownicy niewykwalifikowani lub 
osoby bez wykształcenia.

Od 27 maja br., dzięki reformie urzę-
dów pracy, bezrobotni mogą korzystać 
z nowych form wsparcia. Same urzędy 
mogą zaś kontaktować się z bezro-
botnymi drogą elektroniczną. Bony na 
szkolenie i staże, pomoc finansowa dla 
osób zmieniających miejsce zamiesz-
kania ze względu na podjęte zatrudnie-
nie, czy pożyczki i dotacje na założenie 
firmy dostępne są dla poszukujących 
pracy w całej Polsce. Nowa ustawa 
wspiera też przedsiębiorców, którzy 
zatrudniają powracających na rynek 
pracy rodziców lub osoby po 50-tym 
roku życia.
- Chcąc zaoszczędzić bezrobotnym i 
czasu i pieniędzy, przypominam o ist-
nieniu lokalnych punktów konsultacyj-
nych na terenie naszego powiatu - za-
chęca dyrektor PUP w Ostrowie Hanna 
Pawlak-Kornacka. - Taki punkt znaj-
duje się również w Przygodzicach, w 
Chacie Regionalnej. tw

Pracy za ma ło
ZAJĘCIE W CENIE

w 376. mieszkańców gminy 
Przygodzice figurowało na 
koniec września w rejestrze 
bezrobotnych PUP w ostrowie 
wlkp. w porównaniu z ubie-
głym rokiem, liczba ta zmalała 
o 149 osób.

KONSuLTACJE
DLA BEZROBOTNYCh

Chata Regionalna 
w Przygodzicach, ul. PTR 1.

„Autochodzik” posiada rekomendację 
MEN oraz rejestrację w tzw. banku 
dobrych pomysłów Komendy Głównej 
Policji. Mieści się w przenośnej torbie i 
składa z wielu elementów. Znajdziemy 
w niej m.in. namiot - stację benzynową, 
znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, 
zebrę, pasy drogi, pachołki, samocho-
dy, które maluchy ubierają na siebie. 
Najmłodsi uczą się, jak przechodzić 
przez jezdnię, poruszać się po drodze 
o zmroku, zapinać pasy w samocho-
dzie, poznają odgłosy ulicy.

Polecany jest przez wiele instytucji, 
m.in. Krajową Radę Bezpieczeństwa 

bezPieCzeństwo oD mAłeGo

Przedszkolaki z wysocka małego, bawiąc się pluszowymi sa-
mochodami, będą poznawać podstawowe zasady poruszania 
się po drodze. te pluszaki, to zestaw „Autochodzik”, który dzieci 
dostały od wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego (woRD). 
Pedagodzy nie mają wątpliwości, że to dobry sposób przekazy-
wania ważnej wiedzy.

Ruchu Drogowego.
„Autochodzik” przekazali dzieciom w 
piątek dyrektor WORD w Kaliszu, Sta-
nisław Piotrowski, wicemarszałek 
Krzysztof Grabowski i wójt Krzysz-
tof Rasiak.
- Niezależnie od działań legislacyj-

nych, promujących bezpieczeństwo, 
ważne jest podnoszenie świadomości 
już od najmłodszych lat, gdyż najwię-
cej wypadków odbywa się ze względu 
na lekceważenie podstawowych zasad 
ruchu drogowego - zaznacza wójt.

Osobny zestaw multimedialny do 
nauki wychowania komunikacyjne-
go otrzymał Zespół Szkół w Czarny-
mlesie.

Pomoce naukowe odebrały szefujące 
placówkom w Wysocku, Irena Dymar-
czyk i Czarnymlesie, urszula Pawłow-
ska. tw

Autochodzik

w Dzieci od najmłodszych lat uczą się 
zachowania na jezdni.

w Osobny zestaw multimedialny otrzymał 
Zespół Szkół w Czarnymlesie.

w „Autochodzik” jest prezentem WORD.
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