12

ŚPIEWAJMY KOLĘDY

Rodzinne kolędowanie pomału staje się tradycją
koncertów „Perły w koronie”. Pomysł się spodobał i, podobnie jak przed rokiem, także w niedzielę
22 stycznia mogliśmy oklaskiwać wykonawców
w kolędowo-pastorałkowym repertuarze. Ciepła
atmosfera klasztoru Nazaretanek pomogła przełamać tremę już niejednemu śpiewakowi.
Tak, jak zapowiadał prowadzący koncert Witold
Pelka, nie zabrakło niespodzianek.
Już na wstępie mile zaskoczył słuchaczy chór
„Stacja Bukownica”. Oprócz tradycyjnych kolęd,
młodzież z Bukownicy zaprezentowała krótką
scenkę z narodzin Jezusa. W swoim debiucie
dzielnie radziła sobie rodzina Sauerów. Wesoło, ale i lirycznie, kolędy: „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” i „Równina”, zaśpiewały Kurzawianki,
czyli żeńskie trio: Halina, Iwona, Iga. Kolejni wy-
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

konawcy to zwarte szeregi dwóch rodzin Grafów
i Koprowiczów. Profesjonalizmem wokalno-muzycznym wykazała się najsłynniejsza muzykująca
ostrzeszowska rodzina: Bożena, Michał i Mateusz
Rybczyńscy.
Na klasztornej scenie nie mogło też zabraknąć
uzdolnionych muzycznie sióstr nazaretanek. Na
finał organizatorzy zostawili mocny głos „gazdy
z kocich gór” – Marka Kosoka, z tym że zamiast
kolejnej kolędy usłyszeliśmy odśpiewane pełną
piersią życzenia dla babć i dziadków. Brawom nie
było końca, a zachęcony nimi pan Marek zaprosił
wszystkich do wspólnego wykonania kolędy „Lulajże, Jezuniu”. Trudno rozstać się z kolędami. I
tylko szkoda, że w zaciszu domowym tak rzadko
je śpiewamy.

JEDNA NA CAŁE MIASTO!
W to miejsce nietrudno trafić, choć
znajduje się na obrzeżach miasta. Z daleka
dostrzec można górujący nad wzgórzem
komin kotłowni i buchające z niego kłęby
dymu. Dziś to jedyna należąca do miasta
ciepłownia, „wyręczająca” w dostarczaniu ciepła 10 już nieczynnych kotłowni.
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło w
miniony piątek, 27 stycznia.
„Jest to inwestycja na miarę XXI wieku,
spełniająca wszystkie standardy dotyczące ochrony środowiska. W miejsce 7
miejskich i 3 szkolnych kotłowni mamy
jedną ciepłownię miejską, dostarczającą
ciepło dla całego miasta” – mówił z dumą
prezes Zakładu Energetyki Cieplnej – Wło-

dzimierz Drogi.
Nawiązując do historii, prezes przypomniał, że kotłownia ta powstała w 1971r. i
przez lata służyła FUM-owi. W roku 2000
została kupiona przez miasto od likwidatora zakładu za… 40 tys. zł.
Prezes podziękował osobom, które
miały udział w uruchomieniu tej miejskiej
kotłowni.
Gratulacje burmistrzom (obecnemu i
dwóm poprzednim) oraz prezesowi ZEC
złożył także starosta. Nie obyło się bez
wątków nostalgicznych. „Byłam świadkiem tego, jak rosły mury tej fabryki, jak
budowana była kotłownia” – wspominała
pani wicestarosta.
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W symbolicznym przecięciu wstęgi, prócz wspomnianych burmistrzów,
uczestniczyli także: dyrektor dozoru Urzędu Technicznego w Ostrowie – Leszek Gliniany oraz prezes firmy Metrolog – Lech
Wojcieszyński, jak również gospodarz
całego przedsięwzięcia W. Drogi.
- W porównaniu z rokiem 2000 zmniejszyliśmy 10-krotnie zapylenie powietrza
– mówił prezes ZEC. - Nie jest to bez
znaczenia dla środowiska naturalnego.
Skończyły się też problemy z wywozem
szlaki, co dla mieszkańców pobliskich
bloków było prawdziwym utrapieniem,
bo szyby od razu stawały się brudne. Nie
buduje się tego typu obiektów w środku
osiedla. Ta kotłownia jest na obrzeżach
miasta, na wzniesieniu – z niczym nie
koliduje. Mieszkańcy mają inny standard.

W. Juszczak
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Opłatek i wybory w Kole nr 3 ZERiI w Mikstacie

Korzyści są również ekonomiczne, gdyż
sprawność zainstalowanych kotłów jest o
ok. 15% wyższa w stosunku do pozostałych kotłowni.
Pytany, czy nowa inwestycja wpłynie
na zmniejszenie cen energii cieplnej, prezes Drogi odpowiadał:
„Na pewno nie unikniemy podwyżek,
bo one są efektem wzrostu cen nośników
– energii elektrycznej, opłat za korzystanie
ze środowiska. Mogę jednak powiedzieć,
że poprzez tę inwestycję wzrosty cen są
niższe, niż gdybyśmy mieli dotychczasowe kotłownie. Po pierwsze – płacilibyśmy
kary za przekroczenie emisji zanieczyszczeń, po drugie – sprawność tamtych
kotłowni była rzędu 40-50%, u nas jest
ona na poziomie 70%. Dzięki temu mniej
spalamy paliwa, mniej zużywamy energii
elektrycznej”.
Koszt inwestycji zamknął się kwotą 7.367.000 zł (netto). 5mln pochodzi
z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
natomiast 2.367.000 zł to środki własne
spółki ZEC.
Kotłownia dysponuje dwoma kotłami
o mocy 8MW, z możliwością przesilenia
do 10MW. Na aktualne mrozy wystarcza
praca jednego kotła i to nie „na pełną
parę”. Sieć przesyłowa liczy 6,5km i woda
z kotłowni dociera do os. Zamkowego po
ok. 6 godzinach, ale przy nowoczesnych,
izolowanych rurach straty ciepła są minimalne. W tej chwili kotłownia zasila 5
osiedli bloków, 8 dużych firm, kilka szkół
oraz prywatnych odbiorców. Łącznie obsługuje 50% miasta, choć możliwości
wynoszą 90%.
Jak widać, są perspektywy, są możliwości, wszyscy są zadowoleni.
Oby tylko to zadowolenie podzielili
odbiorcy tego ciepła – mieszkańcy miasta. Bo jeśli nie, to z żalem trzeba będzie
uznać, że znów para poszła w gwizdek…
propagandy.

12 stycznia br. w Mikstacie odbyło się spotkanie
opłatkowe członków Koła nr 3 ZERiI w Mikstacie, połączone z wyborami do nowego zarządu koła.
Spotkanie poprzedziła msza św. w intencji żyjących
emerytów i rencistów oraz zmarłych członków, z wyszczególnieniem tych , którzy odeszli w 2011r. - Stefan
Jangas oraz Anna Monieta.
Po mszy św. członkowie koła oraz z zaproszonymi
gośćmi: burmistrzem Mikstatu p. Jackiem Ibronem,
proboszczem parafii ks. Krzysztofem Ordziniakiem,
wikarym ks. Jackiem Krzemińskim oraz członkami
zarządu rejonowego pp:. Jerzym Wiedemanem, Marią Roguszną i Bożeną Michalik, udali się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie.
Ze względów zdrowotnych z funkcji przewodniczącego zarządu zrezygnował p. Kazimierz Cichowicz, a z funkcji sekretarza p. Aniela Szczepaniak.
W skład nowego zarządu weszli: Krystyna Lipińska – przewodnicząca, Urszula Kałwińska – sekretarz, Maria Cichowicz – skarbnik, oraz członkowie
zarządu: Kazimierz Cichowicz, Stanisław Grzesiak,

Helena Joks, Eugeniusz Kowalczyk.
Po wyborach były życzenia noworoczne oraz wzajemne łamanie się opłatkiem, po czym firma cateringowa p. Hełki wzmocniła zebranych smacznym obiadem
i ciastem.
W czasie uroczystości rozbrzmiewały melodie polskich kolęd i pastorałek.

Zarząd Koła

K. Juszczak

Moda na karnawał 2012
Dokończenie ze str. 5.
Obecnie bardzo modnym dodatkiem
są spinki, kryształy, ozdobne wsuwki,
kwiaty, opaski – ogólnie wszelkie dodatki, które podkreślą stylową fryzurę.
Jeśli chodzi o krótkie włosy, to bardzo modne są obecnie ostre i asymetryczne cięcia oraz uczesania na chłopczycę. Znów do mody wracają cieniowane pazurki i geometryczne grzywki.

Karnawałowy makijaż 2012
Porady udzieliła nam p. Emilia Roguszna (salon „Beata”, Powstańców
Wielkopolskich 1 w Ostrzeszowie - Rynek)
Z roku na rok trendy w makijażu nabierają na sile – makijaż w 2012 będzie
więc dyktował jeszcze dłuższe rzęsy,
jeszcze mocniejsze kolory na ustach
– efekt ma być piorunujący. Czerwień
oczywiście pozostaje! Najmodniejszymi kolorami cieni do powiek są: złoto,
granat, pomarańcz, miedź. Polecam
sięgnąć po metaliczne pigmenty,
które są bardziej trójwymiarowe od
tradycyjnych. Dominują makijaże monochromatyczne lub kolor połączony
z czernią. Cienie powinny być dobrze
roztarte i połączone w miękki sposób
tak, aby oko nabrało tajemniczości i
zmysłowości.
Młode dziewczyny mogą również
pozwolić sobie na graficzny makijaż
w postaci kolorowych, brokatowych
kresek, a także doczepienie modnych

ostatnio, koronkowych rzęs. Na ustach
królują matowe pomadki, dobierane w
zależności od reszty makijażu odcienie
nude, czerwonego wina, pomarańczy
lub nawet śliwki. Hitem tego sezonu są
jagodowe usta i przedłużane rzęsy.
O ile młode dziewczyny w zasadzie
nie mają ograniczeń w makijażu, kobiety dojrzałe powinny pamiętać o tym,
aby makijaż podkreślił urodę, dodając
uroku, a nie lat. Przede wszystkim
należy skupić się na unikaniu nadmiaru rozświetlaczy, które podkreślają
zmarszczki, a także perłowych cieni
i wyrazistych kresek eyelinerem. Postawmy na klasykę (np. delikatny smoky eyes), która sprawdzi się zawsze.
Warto postawić na mocniejsze podkreślenie ust i delikatniejsze podkreślenie
oczu.

O tym, jak ważne są babcie i dziadkowie,
nie trzeba przekonywać nikogo. W podziękowaniu za ciepło, dobre słowo, opiekę
podczas chorób, a także pyszne ciasteczka, uczniowie z klasy 2a i kółka teatralnego,
działającego przy Szkoły Podstawowej w
Kobylej Górze przygotowały piękne występy artystyczne, które odbyły się w sobotnie
popołudnie 21 stycznia w restauracji „Jantar”.
Dzieci recytowały wiersze, śpiewały
piosenki, tańczyły i przedstawiały skecze.
Trud, jaki włożyły w przygotowania, został
nagrodzony gromkimi brawami, a niejednej
babci i dziadkowi ze wzruszenia łezka zakręciła się w oku. Oprócz występów członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
z Kobylej Góry – bo to głównie dla nich zorganizowane było to święto, wzięli udział w

Co roku moda karnawałowa jest pełna różnorodnych propozycji, jeśli chodzi o kreacje czy dodatki. Dzięki temu
każda kobieta może wybrać coś, w
czym będzie się naprawdę dobrze czuła i pięknie wyglądała. Kiedy kreacja
zostanie wybrana, podobnie zresztą
makijaż i fryzura, nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na karnawałowe
przyjęcie. Potem powinna liczyć się już
tylko dobra zabawa.
Przypomnijmy, że tegoroczny karnawał kończy się 21 lutego.
A. Pisula

NOWE WAGONY NA DWORCU PKP
Na dworcu PKP w Ostrzeszowie można od niedawna podziwiać dwa wagony towarowe, które od teraz będą stanowić
atrakcję naszej kolei. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Ostrzeszowskiej postanowiło zakupić zabytkowe maszyny, które od ponad 20 lat stały na stacji w Ostrowie Wlkp.. Właścicielem zabytków było muzeum miasta. Wagony posiadają
swoją historię, jeden z nich zdobi niespotykana już dziś budka
hamulcowa.
Przez blisko rok p. Beata Cieplik walczyła, by sprowadzić je
do Ostrzeszowa. Sprawa nie była prosta, jednak w listopadzie
ub. roku udało się nawiązać kontakt z p. Andrzejem Iwańskim
z Olszyny, który zgodził się bezinteresownie przewieźć wagony

Jasełka w ostrzeszowskiej farze

NIECH ŻYJĄ NAM BABCIE I DZIADKOWIE!

z Ostrowa do Ostrzeszowa. Przetransportowanie maszyn odbyło się pod koniec grudnia. Aby umieścić je w samochodzie
ciężarowym, potrzebny był także dźwig, którego „po kosztach”
użyczyła jedna z firm w Ostrowie. Początkowo „nowe nabytki”
postawione zostały na bocznicy przy dworcu PKP, jednak 10
stycznia wagony znalazły już swoje stałe miejsce – nieczynny
peron. Po zimie planuje się ich odrestaurowanie, być może i
szkoły z naszego powiatu pomogą w ich odnowieniu np. w ramach warsztatów. Z pewnością wagony będą stanowić jedną z
największych atrakcji V Pikniku Kolejowego, który odbędzie się
we wrześniu.
A. Ławicka

W niedzielne zimowe popołudnie - 15 stycznia
br., w ostrzeszowskiej farze odbyły się jasełka. Wykonawcami były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr.1
w Ostrzeszowie. Motywem przewodnim było pytanie: „Co jest najważniejsze w Święta”?
Na scenie pojawiły się diabły i anioły, Mały Książę, współczesna rodzina, dobro przeciwstawiało się
złu, bo miłość zawsze musi zwyciężyć. Dzieci śpiewały kolędy, mówiły z wielkim przejęciem wyuczone teksty i choć trema była ogromna, bo kościół
wypełnił się widzami, to charakter spotkania został
oddany najlepiej, jak tylko można było.
Jasełka wyreżyserowane i zagrane we współczesny sposób każdy ze zgromadzonych mógł zinterpretować według siebie i wyciągnąć odpowiednie
wnioski.
losowaniu upominków - każdy los stanowił
wygraną, a także poczęstunku – który był
okazją do rozmów i wspomnień. Nie obyło
się także bez wspólnych tańców i biesiadowania, trwających do późnych godzin wieczornych.
Stowarzyszenie powstało w 2003 roku,
należą do niego 203 osoby z całej gminy.
Często organizuje spotkania dla swoich
członków – w tym roku planowana jest wycieczka do Warszawy, wspólne ognisko, a
także już wkrótce spotkanie z okazji Dnia
Kobiet.
Jak widać, nie można tu narzekać na
nudę. Oby tak udanych uroczystości jak tegoroczny Dzień Babci i Dziadka było coraz
więcej.

A. Ławicka

W przemianie na lepsze mogą pomóc nam słowa:
„Jeden Wielki Polak, mądry, kto go słucha,
by odnowić ziemię wezwał kiedyś Ducha.
A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie
i odnowę Ziemi zacznijmy od siebie”.
Szczególne słowa podziękowania należy skierować do niezastąpionej katechetki - pani Teresy
Topolskiej, która z pomocą córki przygotowała niemałą liczbę, bo aż 42, aktorów do przedstawienia,
zdołała ich „ujarzmić” i cierpliwie pokonać wszelkie
niedogodności.
Refleksją nad tajemnicą narodzin Króla, który jest
Miłością i słowami: „Dziś Niebo się otwiera. Dziś
Bóg człowiekiem się staje. Dziś rodzi się Bóg - Miłość” - zakończono spotkanie.
I. W.

