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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

GMINA MIKSTAT
W STATYSTYCE - 2012
MiejscowoĞü

•
•
•
•
•

USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE

elewacje
docieplanie poddaszy i budynków
regipsy, sufity podwieszane
szpachlowanie, malowanie, gładzie
płytki
Łukasz, t. 695 236 711

2011

2012

MIKSTAT

1865

1845
K – 951, M – 894

(-20)

BISKUPICE ZABARYCZNE

660

654
K – 321, M - 333

(-6)

KALISZKOWICE KALISKIE

863

871
K – 416, M - 455

(+8)

KALISZKOWICE OàOBOCKIE

787

780
K – 395, M - 385

(-7)

KOMORÓW

767

762
K – 367, M - 395

(-5)

KOTàÓW

591

601
K – 294, M - 307

(+10)

MIKSTAT-PUSTKOWIE

285

288
K – 141, M - 147

(+3)

Ukáadanie kostki
brukowej oraz
usáugi ogrodnicze

PRZEDBORÓW

373

373
K – 181, M - 192

(0)

www.kepno-ogrody.cba.pl
691 663 770

RAZEM

6191

6174
K – 3066, M – 3108

URODZENIA
2011 - 80 (dz. – 36, chá. – 44)
2012 - 77 (dz. – 32, chá. – 45)
ZGONY
2011 - 69 (K – 29, M – 40)
2012 - 66 (K – 30, M – 36)
IloĞü zawartych maáĪeĔstw:
2011 - 53
2012 - 56
W mieĞcie i gminie Mikstat na
koniec 2012r. policzono 6174 mieszkaĔców, zameldowanych tam na
staáe. Jest to o 17 osób mniej niĪ w
analogicznym okresie roku 2011.
Spoglądając na powyĪsze zestawienie szybko dostrzeĪemy, Īe to gáównie samo miasto Mikstat przyczyniáo
siĊ do spadku liczby mieszkaĔców w
caáej gminie – zmniejszyáo bowiem
swą liczebnoĞü o 20 osób.
7 mieszkaĔców „straciáy” takĪe
Kaliszkowice Oáobockie, za to sąsiedzi „zza miedzy”, czyli Kaliszkowice

POMÓŻMY KRYSTIANOWI
I JEGO RODZICOM
Krystian Maciejewski
ur. 31.08.1999r.
Niwki Książęce 1

Nasz
synek Krystianek
ma 13 lat. Od
urodzenia jest
ciężko chory.
Wada mózgowia, schorzenia
neurologiczne,
częste
ataki
epilepsji, upo-

(-17)

Kal. powiĊkszyáy siĊ o 8 osób. Trudno
powiedzieü, czy przyczyną tego są
sąsiedzkie przeprowadzki. DoĞü
podobnie wygląda sytuacja innych
sąsiadów - Biskupice Zab. zmniejszyáy stan ludnoĞci o 6 mieszkaĔców, gdy tymczasem pobliski Kotáów
zwiĊkszyá liczebnoĞü o 10 osób, tym
samym przekraczając barierĊ 600
mieszkaĔców.
W mieĞcie i gminie Mikstat wiĊcej mieszka mĊĪczyzn niĪ kobiet (o
42). Tak jest w wiĊkszoĞci soáectw,
z wyjątkiem Kaliszkowic Oáobockich.
Kobiety mają teĪ przewagĊ, i to doĞü
zdecydowaną, w samym Mikstacie.
Patrząc na urodzenia w ostatnich
dwóch latach, przewaga mĊĪczyzn
wydaje siĊ niezagroĪona.
Liczba urodzeĔ, zgonów i osób
zawierających związek maáĪeĔski
jest na koniec 2012r. bardzo zbliĪona
do stanu sprzed roku.
K.J.

śledzenie umysłowe w stopniu głębokim to następstwa uszkodzeń okołoporodowych. Krystianek jest dzieckiem
leżącym. Nigdy nie będzie chodził i samodzielnie siedział. Nie mówi, ale słyszy.
Jest bardzo wrażliwy. Reaguje na głos
bliskich osób, kolory i dźwięki. Jego wyraz oczu, twarzy to nasz wspólny kontakt, rozmowa. Wiemy, kiedy się cieszy
i kiedy cierpi. Razem z nim przeżywamy
jego każdy dzień. Staramy się zapewnić synkowi poczucie bezpieczeństwa i
miłości. Chcemy, by czuł się szczęśliwy,
choć wiemy, że nigdy nie doświadczy
radości dzieciństwa jak jego rówieśnicy.
Ze względu na spastyczność koń-

13.02.2013

USàUGI
•
•

OdzieĪ skórzana, koĪuchy
przeróbki odzieĪy skórzanej,
futer i koĪuchów
SKÓROTIM 88
Tadeusz Strózik
ul. Hubala 4 Syców
tel. 691 982 345

Z dniem 12.02.2013r. rozpoczyna dziaáalnoĞü
Poradnia Konsultacyjna Chirurgiczna
w Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Przemysáowej 7 w Ostrzeszowie,
czynna w czwartki od 11.00 - 12.00.

Konsultacji udzielają:

AVIVA

dr n.med. Jerzy Cegielski,
lek. med. specj. Mariusz Lidawski

COMMERCIAL UNION
BIURO OBSãUGI KLIENTA

PrzyjĊcia bez skierowania
(Poradnia nie wykonuje zabiegów na miejscu)
nr tel. 62/726 24 03; 508 512 817

www.doradca.aviva.pl/anowak

BEZPŁATNE BADANIA
W LUTYM!

ul. Powstaþców Wlkp. 12, Ostrzeszów
tel. biuro: 730-09-48
tel. kom. 601 554 989

Oferujemy:
• Ubezpieczenia na ēycie
• Ubezpieczenia szpitalne
• Ubezpieczenia Nastõpstw
Nieszczõćliwych Wypadków
• Ubezpieczenia inwestycyjno –
emerytalne
• Ubezpieczenie domów
• Ubezpieczenia podróēne
• Fundusze Inwestycyjne
• Ubezpieczenia grupowe

czyn i wiotkość mięśni Krystianek musi
korzystać z systematycznej rehabilitacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazując
wielkie serce i przekazując 1% swojego
podatku, pomagają nam w finansowaniu zabiegów i specjalistycznego leczenia.
Rodzice

Usługi
blacharsko – dekarskie
krycie dachów (papa, blacha,
dachówka), więźby, podbitki.
C E N Y KO N KU R E N C YJ N E
tel. 62 730-00-69 lub 605 996 679

WykaĔczanie wnĊtrz
i elewacje

malowanie, szpachlowanie,
regipsy, panele, páytki, adaptacja
poddaszy, systemy dociepleĔ,
tynki strukturalne
tel. 667 520 262

SFB Polska Sp. z o.o | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500
Ostrzeszów

1% swojego podatku możesz
przekazać na Stowarzyszenie Pomocy
Potrzebującym „Patrz Sercem” z dopiskiem „dla Krystiana”
Myślniew 73, 63-507 Kobyla Góra
Numer KRS: 0000130466
Nrkonta: 07124069281111000056060409

SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego nowego zespoáu poszukujemy:

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
TECHNICZNYCH

PRZYJMĉ
máodego,
ambitnego
pracownika
ze znajomoĞcią
BRANĩY

Opis stanowiska:

•
•
•
•
•
•

OGÓLNOBUDOWLANEJ

Twoja praca polegaü bĊdzie na:
poszukiwaniu nowych dostawców,
rozwiązywaniu problemów z dostawcami,
negocjacji cen i terminów z dostawcami,
ciągáej wspóápracy z dziaáem jakoĞci,
prowadzeniu projektów optymalizacyjnych koszty zakupów.

Wymagania:

t. 603 842 573
OSTATNI DZWONEK

PoĪyczki
gotówkowe
OD 300 DO 5000 Zâ
ZadzwoĔ
609 930 630

Ksztaácenie dzieci i máodzieĪy
Ostrzeszów
opedyczne
log
ia
õc
Zaj
noszkolne
Nauczanie wczes
istyczne
lon
po
wie
oto
Pog
YKI OBCE
Przedmioty ćcisãe JôZ

•
•
•
•
•
•

znajomoĞü rysunku technicznego,
dobra znajomoĞü pakietu MS Of¿ce,
dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego w mowie w piĞmie,
pracowitoĞü, pomysáowoĞü i odpowiedzialnoĞü,
umiejĊtnoĞü pracy w zespole,
odpornoĞü na stres.

Mile widziane:
•
•

doĞwiadczenie w dziale przygotowania produkcji,
doĞwiadczenie w dziale kontroli jakoĞci.

MoĪliwoĞü dojazdu do domu
ucznia!
Doáącz do nas!

JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij
swoje CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl w temacie
wpisując nazwĊ stanowiska, na które aplikujesz.

Tel. 506 319 800/ 661 483 940
(po godz. 15.00)
ostatnidzwonek12@o2.pl
www.facebook.com/ostatnidzwonek

DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

