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ALEKSANDER STAWIREJ
ZNÓW MISTRZEM EUROPY
Od 25 do 29
sierpnia w
San
Sebastian (Hiszpania) odbywaáy siĊ
Mistrzostwa Europy
Juniorów i Kadetów w Kickboxingu.
Aleksander Stawirej z KS ZIĉTEK
Team (kat. wagowa
+91 kg) po raz drugi w swojej karierze
zostaá
Mistrzem
Europy, pokonując
przez nokaut w drugiej rundzie przeciwnika z Rosji.
Mariusz ZiĊtek
Mistrz z mamą.

POMOC TERAPEUTYCZNA:
• terapia rodzin,
• terapia indywidualna,
• terapia małżeństw,
• terapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe
objadanie się).
Teresa Kubera
Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 31
(bud. Spółdzielni Inwalidów, parter, pok. nr 6).
Zapisy telefonicznie
661 423 221
poniedziałek, środa, piątek, po godz. 20:00.

Godziny przyjęć:
wtorek, czwartek
godz. 18:00-21:00.

Szkoáa JĊzyków Obcych & Biuro TáumaczeĔ „Excellent”
w Ostrzeszowie przy ul. àąkowej 1a

ogãasza nabór na nowy rok szkolny
2015/2016 i oferuje:
•

•
•
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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.

kursy j. angielskiego dla dzieci, máodzieĪy, dorosáych na
poziomach: podstawowym, Ğrednio zaawansowanym
i zaawansowanym
kursy przygotowujące do egzaminów: gimnazjalnego,
maturalnego, FCE, TELC
moĪliwe zajĊcia indywidualne i zajĊcia w maáych grupach
Szczegóáy dotyczące zapisów są dostĊpne
pod nr. tel. 663 267 404 - Malwina KraĞnicka

Serdecznie zapraszamy!!!

KS ZIĉTEK TEAM W ZAKOPANEM
Zawodnicy KS ZIĉTEK Team
razem z klubem bokserskim Copacabana Konin od 17 do 27 sierpnia
przebywali na obozie sportowym w
Zakopanem. Celem wyjazdu byáo
przygotowanie kondycyjne i siáowe.
ûwiczenia siáowe polegaáy na pokonywaniu ciĊĪaru ciaáa swojego lub
teĪ wspóáüwiczącego.
Zawodnicy czterokrotnie wychodzili w góry: do Czarnego Stawu,
na Kasprowy z pomiarem czasu, na
Giewont, KopĊ Kondracką - najwyĪsza góra, jaką pokonali.

KS ZIĉTEK Team na zgrupowaniu reprezentowaáy sekcje:
• sekcja Opatówek: Erwin Grudziecki i Bartosz Napadáek;
• sekcja Szczytniki: Norbert i Sebastian Kusz;
• sekcja Kraszewice: Seweryn WiĞniewski;
• sekcja Godziesze Wielkie: Remigiusz Warga;
• sekcja Brzeziny: Patryk TrzciĔski i
Marina ZiĊtek;
• sekcja Brąszewice: Oliwia Wolska i Weronika Stochniaáek.

Cukier nie jest taki sáodki
Páatki kukurydziane zalane
niskotáuszczowym mlekiem oraz
szklanka soku pomaraĔczowego
na Ğniadanie powinny sáuĪyü zdrowiu i zgrabnej sylwetce. Gdyby
takie danie porównaü do posiáku
skáadającego siĊ z dwóch jajek,
pieczywa razowego i szklanki
1,5% mleka, moĪna zaoszczĊdziü
przynajmniej 100kcal. Ale jak siĊ
okazuje, tkanka táuszczowa wyraĨnie preferuje cukier od táuszczu.
Dlaczego...?
Odkąd dowiedziono, Īe otyáoĞü
zagraĪa zdrowiu, zaczĊto intensywnie
poszukiwaü czynników dietetycznych
odpowiedzialnych za niepoĪądany
proces tycia. MoĪna powiedzieü, Īe
wyrok zapadá bez gáĊbszego Ğledztwa - winnym otyáoĞci jednogáoĞnie
uznano táuszcz.
Z menu osób odchudzających
siĊ zaczĊáy wiĊc znikaü wszelkiego
rodzaju potrawy i przekąski bĊdące
Ĩródáem táuszczowych kalorii. W zamian rozpoczĊto intensywną kampaniĊ na rzecz promocji owoców,
soków owocowych i beztáuszczowych
produktów light.
KilkanaĞcie lat póĨniej problem
otyáoĞci nie tylko nie zniknąá, ale
z ogromną dynamiką przybraá na sile.
CzyĪby zastąpienie táuszczu cukrem
okazaáo siĊ pomyáką...?

Wszystko wskazuje na to, Īe
tak
Generalnie sam cukier doĞü opornie zamienia siĊ na táuszcz. Przemiana glukozy w tkankĊ táuszczową nie
przekracza 1% u ludzi o prawidáowej
masie ciaáa i 3% u ludzi otyáych, co
oznacza wykorzystanie glukozy do
syntezy táuszczów w iloĞci zaledwie
kilku gramów na dobĊ. Fizjologicznym
mechanizmem uáatwiającym spalanie
nadmiaru wĊglowodanów jest zwiĊkszenie produkcji ciepáa po ich spoĪyciu.
Nie naleĪy jednak uwaĪaü, iĪ nadmiar spoĪywanych cukrów nie doprowadzi do otyáoĞci. Zbyt duĪa ich iloĞü
w diecie powoduje, iĪ to wáaĞnie one
zuĪywane są jako zasadnicze Ĩródáo
energii. Organizm, mając ciągáy dopáyw áatwo przyswajalnych cukrów nie
musi trudziü siĊ z mobilizacją kwasów
táuszczowych, których metabolizm jest
znacznie bardziej skomplikowany. SpoĪywając znaczne iloĞci wĊglowodanów
chronimy po prostu zbĊdną tkankĊ
táuszczową, utrudniając tym samym
proces odchudzania. Ale to dopiero
poáowa problemu.
Jak siĊ okazuje, waĪna jest nie
tylko iloĞü cukrów w diecie, ale równieĪ
ich jakoĞü. Wszystkie wĊglowodany
w procesie trawienia metabolizowane
są do glukozy. RóĪnica polega jednak
na szybkoĞci ich trawienia. Cukier,
miód, sáodycze, jasne pieczywo trawione są bardzo szybko. Po ich spoĪyciu

LOTY GOŁĘBI MŁODYCH
- Lot nr 1 - Głogów
- Lot nr 2 - Nowa Sól

OGŁOSZENIE O LICYTACJI
LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostrzeszowie - Marek Stolarczyk
- (tel. 62/ 732-28-30, 731-16-80, fax 732-28-39)
ogáasza, Īe dnia 17-09-2015r., o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 205,
odbĊdzie siĊ

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomoĞci naleĪącej do dáuĪnika: Justyny Buáki, stanowiącej lokal mieszkalny stanowiący odrĊbną nieruchomoĞü o obszarze 40,26m2, zlokalizowany
na 4. piĊtrze w pierwszej klatce schodowej bloku. Skáada siĊ z dwóch pokoi,
przedpokoju, kuchni, korytarza, áazienki z wc, o áącznej powierzchni uĪytkowej 37,40m2. Stan techniczny lokalu Ğredni. Standard wykoĔczenia Ğredni.
FunkcjonalnoĞü dobra. Piwnica o pow. 2,86m2. NieruchomoĞü, dla której Sąd
Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ
wieczystą o numerze KW KZ1O/00038348/8, poáoĪona jest: 63-500 Ostrzeszów, Kwiatowa 7a/24.
Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zá. RĊkojmia powinna byü
záoĪona w gotówce albo ksiąĪeczce oszczĊdnoĞciowej banków uprawnionych
wedáug prawa bankowego, zaopatrzonej w upowaĪnienie wáaĞciciela ksiąĪeczki
do wypáaty caáego wkáadu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rĊkojmi. RĊkojmiĊ moĪna uiĞciü takĪe na konto komornika: PKO BP
O/KĊpno 05 10202241 2003 0000 2001 8212, najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby,
które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

C z a s y
wejĞcia na Kasprowy Wierch
zawodników
ZIĉTEK Team:
trener
Mariusz ZiĊtek - 59 minut
(wáasny rekord
poprawiony o 3
minuty); Erwin
Grudziecki - 1h
6 min; Norbert
Kusz - 1h 12
min; Seweryn
WiĞniewski,
Remigiusz
Warga, Patryk
TrzciĔski - 1h
16 min; Sebastian Kusz - 1h 24 min; Oliwia Wolska
- 1h 40 min; Weronika Stochniaáek 2h.
W pozostaáych zajĊciach uzupeániających zawodnicy üwiczyli technikĊ bokserską.
Na zaproszenie trenera Mariusza
ZiĊtka zgrupowanie zaszczycili swoją
obecnoĞcią: legenda polskiego boksu zawodowego - Andrzej Goáota, i
znany celebryta - Marcin Najman. Zawodnicy zrobili sobie z nimi pamiątkowe zdjĊcia.

Przed kilkoma tygodniami swoje loty zakoĔczyáy goáĊbie dorosáe,
teraz nastaá dla hodowców czas
sprawdzenia umiejĊtnoĞci latania
goáĊbi máodych.
Pierwszy z lotów odbyá siĊ 23
sierpnia - start nastąpiá w Gáogowie, a
goáĊbie miaáy do pokonania 132km. Z
sekcji nr 3 (Ostrzeszów 1) do lotu wypuszczonych zostaáo 1101 goáĊbi máodych, naleĪących do 25 hodowców.
W czoáowej dziesiątce uplasowaáy siĊ
goáĊbie, których wáaĞcicielami są:
Piotr Kaleja (1), Paweá Misiak
(2; 3), Wiesáaw Kempa (4; 10), Mieczysáaw Skrzypek (5; 6; 7; 8), Józef
Markiewicz (9).
TydzieĔ póĨniej, 30 sierpnia,
odbyá siĊ drugi lot - z Nowej Soli
(160km). Z sekcji nr 3 (Ostrzeszów 1)
wypuszczonych zostaáo 1048 goáĊbi,
naleĪących do 25 hodowców. Zdecydowanym zwyciĊzcą okazaá siĊ Jacek Grabarek, który miaá aĪ 13 goáĊbi
w czoáowej 20. ZaĞ w pierwszej dziesiątce jego goáĊbie zajĊáy miejsca: 1;
3; 4; 5; 7; 8; 9; 10. Do tej rywalizacji
wáączyli siĊ tylko dwaj hodowcy: Paweá Misiak (2) i Czesáaw Weszka (6).
Po dwóch lotach goáĊbi máodych w klasy¿kacji „typowanych
siódemek” czoáówka hodowców
przedstawia siĊ nastĊpująco:

1. Mieczysáaw SKRZYPEK
2. Piotr Kaleja
3. Paweá Stolpert
4. Jacek Grabarek
5. Czesáaw Weszka
6. Wiesáaw Wejchinand
7. Wiesáaw Kempa
8. Jerzy Kubiak
9. Sáawomir Jurga
10. T. i P. Lewandowscy
Po dwóch lotach goáĊbi máodych w kategorii „najlepszych 10”
kolejnoĞü w czoáówce hodowców
przedstawia siĊ nastĊpująco:
1. Jacek GRABAREK
2. Wiesáaw Kempa
3. Czesáaw Weszka
4. Piotr Kaleja
5. Jerzy Kubiak
6. T.i P. Lewandowscy
7. Mieczysáaw Skrzypek
8. Paweá Stolpert
9. Wiesáaw Wejchinand
10. Paweá Misiak
*
Z sekcji nr 6 (Ostrzeszów 2) w
pierwszym locie - z Gáogowa, wypuszczonych zostaáo 911 goáĊbi máodych, naleĪących do 23 hodowców.
Zdecydowanym zwyciĊzcą okazaá siĊ
Rafaá Krysiak, którego goáĊbie zajĊáy piĊü pierwszych miejsc. Pozostaáe

znacząco wzrasta poziom cukru we
krwi, a to z kolei jest gáównym sygnaáem do produkcji insuliny - hormonu
odpowiedzialnego za transportowanie
nadmiaru glukozy do komórek i obniĪanie jej poziomu we krwi.
Niestety, insulina to równieĪ najwaĪniejszy hormon odpowiedzialny za
proces rozrostu tkanki táuszczowej. Pod
jej wpáywem komórki táuszczowe nie
tylko intensywnie powiĊkszają swoją
objĊtoĞü, ale takĪe zaciekle bronią
swoich zapasów.

Cukier nie tylko
w cukierniczce

Tego, Īe sáodyczy jeĞü nie warto,
specjalnie udowadniaü nie trzeba. Mieszanka táuszczu z cukrem to prawdziwy
raj dla komórek táuszczowych. Przekonaáo siĊ o tym juĪ wielu miáoĞników
áasuchowania. Sprawa sáodyczy wydaje
siĊ wiĊc przesądzona, ale czy tylko taki
rodzaj cukru szkodzi naszemu zdrowiu i sylwetce? PrzecieĪ skáadnik ten
moĪna spotkaü nie tylko w cukierniczce
i sáodkich przysmakach, ale takĪe w napojach, sokach owocowych, owocach
i róĪnego rodzaju przetworach zboĪowych. Mimo Īe owocowe i zboĪowe
produkty wĊglowodanowe wykazują
wyraĨną przewagĊ odĪywczą nad sáodyczami, to jednak bezkarnoĞü w ich
spoĪyciu moĪe okazaü siĊ zgubna.
Poradnia Dietetyczna. Ostrzeszów, Jarocin, Krotoszyn
Piotr KaĨmierczak
tel. 603 139 239
miejsca w dziesiątce podzielili miĊdzy
sobą: Tomasz DziewiĔski (6; 10) i Dorota DziewiĔska (7; 8; 9).
Do drugiego lotu - z Nowej Soli,
przystąpiáo 25 hodowców, wypuszczając 981 máodych goáĊbi. Tym razem to goáĊbie Tomasza i Doroty
DziewiĔskich (startujących oddzielnie) zdeklasowaáy rywali, zajmując
pierwszych 17 miejsc!
Po dwóch lotach goáĊbi máodych w klasy¿kacji „typowanych
siódemek” czoáówka hodowców
sekcji Ostrzeszów 2 przedstawia
siĊ nastĊpująco:
1. Tomasz DZIEWIēSKI
2. Dorota DziewiĔska
3. Rafaá Krysiak
4. Marek Marciniak
5. Dariusz Pan¿l
6. Paweá àopata
7. Grzegorz Hyrza
8. Witold Kempa
9. Jan Gorzaáka
10. Józef Poáomski
Po dwóch lotach goáĊbi máodych w kategorii „najlepszych 10”
kolejnoĞü wĞród hodowców sekcji
Ostrzeszów 2 przedstawia siĊ nastĊpująco:
1. Tomasz DZIEWIēSKI
2. Dorota DziewiĔska
3. Rafaá Krysiak
4. Marek Marciniak
5. Paweá àopata
6. Dariusz Pan¿l
7. Witold Kempa
8. Grzegorz Hyrza
9. Jan Gorzaáka
10. Piotr i Paweá àopata
K.J.

