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Demonstracja w Metz.
Ataki terrorystyczne, do których
doszło kilka dni temu w Paryżu, poruszyły cały świat. Wiele osób zaczęło
zadawać sobie pytanie, czy my, Polacy,
możemy czuć się bezpiecznie?
Ogólnopolskie media uspokajają - w
Polsce do zamachów nie dojdzie, jednak
niektórzy z nas mają obawy. Być może
słuszne...
Obawy mają również osoby, których
najbliżsi pracują i mieszkają we Francji.
Co prawda, nie w samym Paryżu, a w
Metz - czy jest to miasto również narażone na zamachy?
Łukasz, Adrian, Mariusz, Bartek i
Grzegorz pracują we Francji od ładnych kilku lat.
Jednym z tych mężczyzn jest mój
mąż. Kiedy w sobotni ranek (14 listopada) dowiedziałam się, co stało się w
Paryżu, zadrżałam! Mój mąż tak bardzo
lubi jeździć na mecze, a jeśli wybrał się
na mecz Francja - Niemcy? Odetchnęłam z ulgą, kiedy dowiedziałam się, że
jednak nie. Czy mimo wszystko czuję się
spokojna? Nie. Z pewnością więcej spo-

koju w sobie ma mój mąż i jego przyjaciele, którzy razem z nim przebywają
we Francji.
- To mogło wydarzyć się wszędzie,
a padło akurat na Francję - mówili podczas naszej rozmowy na Skype. - Nie
możemy dać się zastraszyć. O powrocie
do kraju nie ma raczej mowy, co mielibyśmy tam robić? - odpowiedzieli zgodnie na moje pytanie o przyjazd do Polski na stałe.
- Od czasu zamachów wiele się zmieniło, mniej się dzieje, Francuzi uwielbiają
spędzać popołudnia w kawiarniach,
restauracjach, teraz jest ich jakoś mniej.
Na każdym kroku, niemalże na wszystkich ulicach nie tylko Paryża, ale i miasta, w którym mieszkamy, pełno jest
policjantów, są uzbrojeni. Nie sposób ich
nie zauważyć, chodzą i legitymują każdego po kolei, zdarza się, że i kilka razy
dziennie tę samą osobę - opowiadają. Powoli staje się to już męczące, ale rozumiemy, dlaczego tak robią.
Dokończenie na str. 4.

ZWYCIĘSKIE GOŁĘBIE
DARIUSZA SKORZYBÓTA
Znany hodowca gołębi
rasowych DARIUSZ SKORZYBÓT znów odniósł znaczący
sukces. Na bardzo prestiżowym VIII Śląskim Konkursie
Garłacza Górnośląskiego
Koroniastego bezkonkurencyjny okazał się hodowany
przez niego niebieski szymel. Z kolei szymel czerwono-płowy został zwycięzcą
w kategorii „kolor”. Ponieważ
kolejne gołębie pana Dariusza też należały do najokazalszych, dlatego doruchowski hodowca, z wynikiem
385 punktów, znalazł się
w konkursie na pierwszym
miejscu w kategorii kolekcji,
do której wlicza się punkty
czterech
najlepszych
gołębi danego hodowcy.
Gratulacje
należą
się także innemu
hodowcy gołębi

z Doruchowa - Kazimierzowi Krawczykowi,
którego czarny sroczy (siodłaty) gołąb został zwycięzcą
w tym właśnie kolorze.
Sukcesy znaczące, bowiem do
wspomnianego konkursu zgłoszonych zostało 306 gołębi z kraju,
jak i zagranicy, głównie z Czech
i Niemiec.
Dokończenie na str. 22.

KARETKĄ NA PRYWATNE PORACHUNKI
Jest środowy wieczór - dochodzi
godzina 16.00. Na jedną z posesji w
Mąkoszycach zajeżdża karetka pogotowia ratunkowego.
- Czy coś się stało? - niepokoją się
mieszkający w pobliżu ludzie.
Tymczasem ratownik medyczny,
który wysiadł z karetki, nikogo nie
zamierza ratować, lecz, nieoczekiwanie
dla świadków zdarzenia, zaczyna wsz-

LISTOPADOWE DZIEWCZYNY

OSTRZESZOWIANIE OBOK
ZAMACHÓW WE FRANCJI

Kamila i Ada

czynać awanturę. Ludzie patrzą ze zdziwieniem, nie bardzo wiedząc, o co chodzi, być może nie wie tego nawet sam
ratownik, bo, zdaniem przyglądających
się osób, jest „w stanie wskazującym
na spożycie”.
W końcu, wezwana przez któregoś
z mieszkańców, przyjeżdża policja…
Dokończenie na str. 3.
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OSTRZESZOWIANIE OBOK ZAMACHÓW WE FRANCJI
Dokończenie ze str. 1.
Ostatnio byłem świadkiem jak
w Nancy (mieście oddalonym
60km od Metz) legitymowano
mężczyznę, który szedł chodnikiem ze swoją dziewczyną. Miał
lekki zarost. Coś im się w nim nie
spodobało, bo dziewczynę zostawili na ulicy, a jego wzięli do samochodu i odjechali - mówi Mariusz.
- Kilka dni temu widzieliśmy jak
w Metz odbywały się demonstracje, ludzie krzyczeli - koniec z tolerancyjnością! O tego typu akcjach
mówi się również w innych miastach. Z pewnością nie jest bezpiecznie i nie wiadomo, co wydarzy się za kilka dni, ale trzeba
jakoś przez to przejść. We Francji pełno jest muzułmanów, Arabów - co dzień spotyka się ich na
ulicy, w sklepie, restauracji. Francuzi czują do nich pewien dystans,
to widać, ale nie wszystkich należy
Catherine z ojcem przed meczem.
mierzyć jedną miarką. Są jednak
dzielnice miasta, do których lepiej
nie zaglądać...
jakimś czasie nad stadionem zaczęły
Catherine Datkun ma 32 lata i jest latać helikoptery. Byliśmy przekonani, że
z pochodzenia Polką. Kiedy miała dzie- zostały one wykorzystane do filmowania
więć lat wraz z rodzicami wyjechała meczu z góry. Niestety, w drugiej połodo Francji. Skończyła szkołę w Metz, wie dotarła do mnie informacja o tym,
później udała się na studia do Paryża. co się dzieje na zewnątrz, byłam przeraObecnie jest nauczycielką w jednej żona, zresztą nie tylko ja.
z francuskich szkół. Kasia, bo tak właPo meczu wiele osób zostało na staściwie brzmi jej imię, była na meczu dionie, każdy już wiedział, co się wydaNiemcy - Francja, gdy tuż obok doszło rzyło, ludzie bali się opuścić obiekt,
do zamachów...
część zeszła na murawę, niektórzy pła- To miał być niezapomniany week- kali, inni z przerażeniem w oczach spoend. Wybrałam się na ten mecz z rodzi- glądali na swoje telefony, nie dowierzali,
cami. Francja to nasz dom, mieszkamy że to dzieje się naprawdę.
tutaj od ponad dwudziestu lat, jesteśmy
Po długim czasie opuściliśmy stadion.
z tym krajem bardzo związani, nic zatem Byliśmy w szoku. Zarówno przed stadiodziwnego, że kibicujemy francuskim pił- nem, jak i na ulicach roiło się od policji
karzom - mówi Kasia. - Nic nie wska- i wojska, nie działała komunikacja miejzywało na to, że tego wieczoru wyda- ska, zapanował strach. Na rogatkach
rzy się coś bardzo złego. Pod koniec sprawdzano, kto wjeżdża lub wyjeżdża ze
pierwszej połowy meczu padł pierw- stolicy. Francja wygrała ten mecz 2:0, ale
szy gol. Strzelił go Olivier Giroud - zapa- nikt się już z tego nie cieszył. Myślę, że
nowała wielka radość, jednak tylko na to dobrze, że piłkarze grali do końca, niechwilę... To w pierwszej połowie meczu wiele by to zmieniło - relacjonuje Kasia.
usłyszeliśmy dwa potężne wybuchy, ale
Jak już wspominałam Kasia jest
na myśl nam nie przyszło, że to może nauczycielką. W naszej rozmowie opobyć zamach, sądziliśmy, że to race albo wiedziała również o tym, jak
petardy odpalone przez kibiców. Po
na wiadomość o zamachach zareago-

SONDA

wały dzieci, które uczy.
- Uczę w podstawówce dzieci
w wieku od 6-11 lat. Do tej szkoły
chodzą tylko muzułmanie. Musiałam omówić z nimi te wydarzenia.
Poszło dobrze, chociaż dzieci były
w szoku. Mówiliśmy o tym, co się
stało, dlaczego to zrobili. Nie było
to łatwe do wyjaśnienia. Zapytałam, czy lubią śpiewać, słuchać
muzyki, grać w piłkę nożną, chodzić na spacery... Odpowiedziały,
że tak, oczywiście! Powiedziałam:
ludzie, którzy to zrobili, chcą nam
tego zakazać! Wyjaśniłam, że to są
ludzie, którzy zabijają chrześcijan,
ale także muzułmanów - wszystkich, którzy nie myślą tak jak oni.
A oni nie kochają wolności. Potem
powiedziałam, że nie wolno zabijać.
Rozmawialiśmy o tym, co ludzie
czuli, jak reagowali (świece, kwiaty,
spotkania) - wszystkie kraje świata
łączą się z Francją w bólu, ponieważ jest to przestępstwo przeciwko wolności, a więc przeciwko
wszystkim. Dzieci zrobiły rysunki.
Francuzi żyją na co dzień z muzułmanami i wiedzą, że niewielu z nich staje
się terrorystami. Nie chcą dzielić narodu,
ponieważ napastnicy tylko na to czekają.
Opinie na temat muzułmanów są podzielone. Teraz powoli już wszystko wraca
do normy, ale ludzie boją się, nawet
jeśli tego nie mówią. Solidarność jest

ogromna, ofiarą mógł być każdy z nas.
Dodam, że Francuzi oczekują zdecydowanych decyzji. Uważają, że rząd tak
naprawdę nigdy nie zrobił nic, aby temu
zapobiec, a to było do przewidzenia!
Julien Sergie to przyjaciel Polaków
pracujących w Metz. W piątek, kiedy
doszło do zamachów, miał bawić się
na koncercie zespołu Eagles Of Death
Metal w paryskim klubie Bataclan.
- Planowałem wybrać się
na ten koncert ze swoją dziewczyną, bo to moja ulubiona
grupa. Paryż nie jest mi obcy,
lubię bywać w tym mieście.
Okazało się jednak, że moja
dziewczyna nie będzie mogła
pojechać, dlatego ja też odpuściłem. Nie używam raczej
słów - co by było gdyby, ale
tym razem na wieść o zamachu
w klubie po prostu mnie zmroziło, sądzę, że miałem jednak
sporo szczęścia, i choć wtedy
jak Mellisandre powiedziała, że
nie pojedzie, byłem trochę zły,
dziś jestem jej za to wdzięczny.
Francja umarła! To już nie jest
ten sam kraj, w którym się urodziłem, w którym do tej pory
żyłem i się bawiłem! Ludzie
chodzą smutni, zmartwieni,
boją się, co będzie dalej! Czy tej
tragedii można było uniknąć?
Julien Sergie.
Sądzę, że tak. Francja stała się

Czy czujemy się bezpiecznie?

Rozm. i fot. A. Ławicka i A. Pisula

Mariusz Koch

Władysław Mielczarek

Piotr Golański

Aleksandra Nasiadek

Maria Kałkus

operator wózków widłowych

emeryt

historyk

sprzedawca

opiekunka

Na szczęście do nas terroryści jeszcze nie dotarli i miejmy nadzieję, że tak
już zostanie. Słyszałem, że w Mikstacie
szykują jakieś miejsca dla uchodźców,
ale nie wiem, czy to prawda. Uważam, że
wśród nich mogą być terroryści - jeden
na tysiąc, ale może się zdarzyć. Podobno
jak ktoś w Polsce przyjmie uchodźcę, to
dostanie 500 euro „za głowę”
Nie bywam na żadnych imprezach
masowych, czas mi na to nie pozwala.
Miejsca, w których przebywa duża liczba
osób naraz, nie są bezpieczne.
Na pewno nie pojechałbym teraz do
Paryża, nawet za darmo - po co kusić
los. Ludzie będą się z pewnością obawiać wyjazdów do Francji - ciekawe, jak
to będzie z Euro 2016, przecież to Francja
ma być gospodarzem tej imprezy.
Władze muszą podjąć odpowiednie
kroki, by było bezpieczniej. Może należałoby pozamykać wszędzie granice, przeprowadzać częstsze kontrole?
Słyszałem w telewizji o bombie na
pokładzie samolotu, który leciał z Warszawy do Egiptu - oczywiście był to głupi
żart starszego mężczyzny, podejrzewam,
że będzie go to drogo kosztowało.

Co prawda, w mediach przekonują nas,
że Polsce zamachy nie grożą, ale ja nie
byłbym tego taki pewien. Nie tak dawno
mówiono o zatrzymaniu 23-latka z Norwegii, znaleziono przy nim cały arsenał
broni, włącznie z kałasznikowami - jak
widać Polak też potrafi.
Takie miasta jak Ostrzeszów nie są
chyba zagrożone, brałbym pod uwagę
raczej te duże - Warszawę, Poznań,
Wrocław.
Wydaje mi się, że Unia Europejska
popełniła błąd, jeśli chodzi o tych uchodźców. Pokazują nam to ostatnie wydarzenia we Francji. Z biegiem czasu może dojść
nawet do tego, że Unia się rozpadnie, tak
jak mówią przepowiednie. Wśród uchodźców mogą być terroryści - dlatego nie
jestem za tym, aby ich przyjmować.
Zdarzało się, że uczestniczyłem w różnych imprezach masowych - ale po tym,
co się stało, to ani do Paryża, ani na Euro
2016 na pewno bym nie pojechał. Nie
wybrałbym się nawet na mecz rozgrywany w Polsce, wolę obejrzeć go w telewizji. Lepiej nie ryzykować. Nie możemy
dać się zastraszyć, ale trzeba być ostrożnym. Czy w Polsce będzie dobrze? - to
wszystko zależy od naszych służb.

Każdego z nas z pewnością zmartwiły te zdarzenia z Francji. Tutaj w okolicy możemy czuć się bezpiecznie - nie
sądzę, by mogły grozić nam jakieś
zamachy. Co innego w większych miastach. Gdybym miał okazję pojechać
teraz na jakiś duży koncert, mecz np. do
Warszawy, to najpierw dwa razy bym
się zastanowił, ale raczej nie odważyłbym się, nawet gdyby taki wyjazd był
za darmo. Nie mówiąc już o Paryżu, nie
chciałbym tam teraz jechać.
Trudno powiedzieć, co będzie za rok
czy dwa, ale być może kiedyś zmienię swoje nastawienie. Polacy muszą
czuć się bezpiecznie - nasze państwo
powinno współdziałać z innymi państwami Unii Europejskiej, ze służbami,
które pilnują porządku. Teraz jest fala
uchodźców - należy ich szczegółowo
prześwietlać, bo mogą być wśród nich
jacyś terroryści. Chociaż na pewno nie
będzie to łatwe, bo są ich setki tysięcy.
Nie możemy jednak dać się zastraszyć - życie Francuzów pomimo tych
zamachów też toczy się dalej.
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dla państwa islamskiego wrogiem numer
jeden. Zamachy można było zatem przewidzieć... Nie wiem, jak będzie dalej, ale
mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy.
Pozdrawiam wszystkich Polaków, przyznam, że nigdy nie byłem w Polsce, ale
wierzę, że moi koledzy kiedyś pokażą mi
ten kraj.
W zamachach we Francji zginęło 129
osób, rannych jest ok. 350. Wśród ofiar
nie było Polaków. To najbardziej krwawe
zamachy w historii Francji...
A. Ławicka

Nawet w Polsce nie możemy czuć się
bezpiecznie. Ostatnio widziałam w jakimś
sklepie Afroamerykanina, nie jestem
rasistką, ale poczułam jakąś obawę.
Czytałam w Internecie, że kilka dni
temu w Zielonej Górze zatrzymano do
kontroli autobus, którym podróżowali
islamiści - nie brakuje ich nawet w Polsce.
Rzadko uczestniczę w imprezach
masowych - jestem typem domatora,
wolę spędzać czas wolny w domu. Czasem zdarza mi się pojechać do galerii, do
Ostrowa - w takich miejscach jak centra
handlowe też może się coś złego wydarzyć, bo przebywa tam wiele osób jednocześnie.
W Paryżu byłam trzy lata temu i bardzo
mi się podobało, ale teraz, po tych zamachach, nie wybrałabym się tam ponownie.
Jeśli miałabym zamówioną wycieczkę, to
na pewno bym ją odwołała.
Co zrobić by było bezpieczniej? Przede
wszystkim pozamykać granice. Na ulicach powinno też pojawiać się więcej
policji. Polska nie powinna dać się zastraszyć, musi pokazać, że sobie nie pozwoli.

Czuję się raczej bezpiecznie, nie
sądzę, by groziły nam jakieś zamachy. Nie możemy dać się zastraszyć.
To, że terroryści uderzyli we Francję,
nie oznacza, że za kilka dni przyjdą do
Polski. Ale jeśli tak miałoby się stać,
to państwo powinno być na to odpowiednio przygotowane. Należy wzmocnić granice, wprowadzić częstsze kontrole, nie przyjmować uchodźców,
a będzie dobrze. Przecież wśród nich
mogą być terroryści. Chociaż Polacy
też mają różne, dziwaczne pomysły.
Ostatnio mówili w mediach o mężczyźnie, który zadzwonił poinformować o tym, że w samolocie lecącym
do Egiptu jest podłożona bomba - okazało się, że był pijany i chciał sobie
zażartować. Ale ile on strachu napędził ludziom, nie chciałabym być wtedy
w tym samolocie.
Na mecze raczej nie jeżdżę, ale
w festynach chętnie uczestniczę - nie
obawiam się, że może wydarzyć się
coś złego, nie sądzę. Mimo wszystko
do Paryża nie pojadę, aż taka odważna
to nie jestem.
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W Parzynowie budują

kiem kolportera
Remont chodnika wskazany

Drzewa strzyżone - idą święta!

Kolejny odcinek chodnika budowany jest w Parzynowie. Piesi w tej miejscowości mogą się czuć coraz bezpieczniej.

Zdrowe i pyszne polskie jabłka

Chodnik przy ul. Kolejowej w Ostrzeszowie może do
najgorszych nie należy, ale byłoby dobrze pomyśleć
o jego remoncie. Choćby dlatego, że wielokrotnie łatany
asfaltową wylewką, w wielu miejscach ma zagłębienia,
a nawet spore dziury, o które już nieraz potykali się przechodnie. Poza tym mieszkańcy nie bez racji pytają - jak
to się stało, że starczyło kostki brukowej, by położyć
chodnik po drugiej stronie ulicy, gdzie natężenie ruchu
pieszych jest niewątpliwie mniejsze, a zabrakło jej, by
przeprowadzić remont ok. 150m chodnika, wiodącego od ronda w kierunku ul. Dworcowej? Może jednak
doczekamy się tego remontu?

Postrzyżyny korony drzew to widok, jaki możemy
napotkać każdej jesieni. Estetyka ma swoje prawa także
w przyrodzie, tym bardziej że wiele z tych koron zostanie
wkrótce udekorowanych świątecznymi lampkami.

SZLACHETNA PACZKA PO RAZ TRZECI
W OSTRZESZOWIE

Najmłodszym rozdawali kolorowe
balony, tym nieco starszym wręczali
ulotki - w ten sposób wolontariusze Szlachetnej Paczki zachęcali mieszkańców
Ostrzeszowa do wzięcia udziału w pięknej, świątecznej akcji, jaką jest pomoc
rodzinom najuboższym i ofiarowanie im
bożonarodzeniowego prezentu.
To właśnie w piątkowe popołudnie - 20
listopada, w Galerii Borek, ale i dookoła
niej odbywał się happening promujący
akcję. Warto dodać, że podobne happe-

ningi, odbyły się również w wielu innych
miastach w Polsce.
Czym tak właściwie jest Szlachetna
Paczka? To projekt, który zakłada przygotowanie prezentów na święta dla rodzin
i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W naszym mieście już po
raz trzeci zachęcano do włączenia się do
akcji. W ubiegłym roku udało się u nas
pomóc aż 20 rodzinom. Dzięki darczyńcom ludzie ci otrzymali odzież, żywność,
sprzęt gospodarstwa domowego.

W sobotę - 21 listopada, otwarta została
tzw. Baza Rodzin. Od tego dnia na stronie www.szlachetnapaczka.pl przedstawione są historie rodzin, m.in. z naszego
powiatu, które borykają się z różnymi problemami. Możemy sami zdecydować,
kogo chcielibyśmy wesprzeć.
- Główną zasadą Szlachetnej Paczki jest
pomaganie rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację, ale z różnych powodów im to nie wychodzi. Chcemy pomóc
tym, którzy gotowi są na podjęcie wyzwania, na zwalczanie przeciwności, próbują
sobie poradzić w życiu. Ich historie inspirują, ponieważ mimo trudnej sytuacji są
dzielni, w ich postawie widać wartości
bohaterstwa, to osoby, które nie uczyniły
z biedy sposobu na życie. Chcemy, żeby
te rodziny wiedziały, że nie są same, że
należy walczyć o lepsze jutro, ale można
ten impuls do działania otrzymać od kogoś
całkiem obcego - mówił podczas happe-

40 ton jabłek dotarło w piątek do Mikstatu. Owoce zostały rozdysponowane na wszystkie sołectwa i są do odbioru u sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców Mikstatu. Jabłka wydawane są za darmo, do
wyczerpania zapasów.
Podobnie jak w Mikstacie, jabłka rozdawano w ostatnich dniach w gminach Grabów i Doruchów. Zatem, jak widać, jabłek u nas dostatek, jedzmy
więc je, bo to samo zdrowie.
red.

ningu Dawid Olek, lider Szlachetnej Paczki.
W tym roku na pomoc czeka aż 30

rodzin z naszego powiatu.
Każdy może sprawić, by ludzie ci,
poczuli się szczęśliwi w święta.
- Gest, miłe słowo, błysk
w oku. Czasem jedno słowo
wystarczy, by ktoś poczuł się
ważny. Jedna chwila spędzona
razem może sprawić, że ktoś
uwierzy w siebie. Właśnie dzięki
takim drobiazgom ludzie odzyskują siłę i nadzieję. I Ty możesz
pomóc rodzinom w potrzebie!
W Paczce zrobisz to na wiele
sposobów. Wystarczy odwiedzić
stronę Szlachetnej Paczki w Internecie - przekonują wolontariusze.
Tuż po spotkaniu w niebo
pofrunęły kolorowe balony - to
znak, że akcja na dobre się rozpoczęła. Finał przewidziano na
13-14 grudnia.
A. Ł.
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Piłka nożna

Zakończyła się runda jesienna
klasy okręgowej

ZEFKA KOBYLA GÓRA
na MIEJSCU SZÓSTYM.
PELIKAN GRABÓW
zamyka tabelę.
Wyniki 16. kpolejki
Raszkowianka Raszków - Pelikan Grabów
Czarni Dobrzyca - GKS Żerków
Barycz Janków Przyg. - Victoria Skarszew
LKS Gołuchów - Stal Pleszew
Zefka Kobyla Góra - Odolanovia Odolanów
Gorzyczanka Gorzyce W. - Pogoń Trębaczów
Astra Krotoszyn - Pogoń N. Skalmierzyce
KS Opatówek - Piast Czekanów

2-0
3-0
1-4
3-1
2-0
2-1
0-2
2-1

ZWYCIĘSKIE GOŁĘBIE DARIUSZA SKORZYBÓTA
Dokończenie ze str. 1.
Konkurs
garłacza
górnośląskiego koroniastego odbywał się 14
i 15 listopada 2015r. w miejscowości Kozy koło Bielska Białej i stanowił część XXII Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików.
Właśnie tam, na Śląsku, szczególnym wzięciem hodowców cieszy
się konkurs garłacza górnośląskiego
koroniastego. Ponieważ ta rasa stała
się p. Dariuszowi najbliższa, to i te
konkursy ceni najbardziej. Wystartował tu po raz trzeci z rzędu, zdobywając trzecie, czwarte i teraz pierwsze
miejsce za kolekcję.
W przypadku garłacza górnośląskiego koroniastego w punktacji obowiązuje wzorzec stosowany w całej
Europie. Każdy gołąb jest bardzo

Pan Kazimierz Krawczyk również odnosi sukcesy w tej dziedzinie.

Bramki dla Zefki: Kamil Kozłowski (63), Dawid
Ponitka (85).

dokładnie oglądany przez sędziego
i nawet najdrobniejsze odchylenie
od wzorca powoduje ujemne punkty
z puli 100 pkt. Gdy gołąb dostanie
91-92 pkt. - otrzymuje ocenę dobrą,
93-95 pkt. - bardzo dobrą, 96 pkt. wybitną, 97 pkt. - doskonałą. Właśnie taką doskonałą ocenę otrzymał
zwycięski gołąb D. Skorzybóta. Trzy
inne jego gołębie oceniono na 96 pkt.,
stąd też bezapelacyjne zwycięstwo
w tzw. kolekcji.
Na wystawie przyznaje się również
zwycięstwa w poszczególnych kolorach. Ponieważ kolorów w tej rasie
wyszczególnia się 32, nie klasyfikuje
się każdego osobno, ale grupy kolorów. W dwóch takich klasyfikacjach
zwyciężyły gołębie D. Skorzybóta,
a w jednej K. Krawczyka.
Rasa garłacza górnośląskiego jest
bardzo temperamentna, garłacze to
indywidualiści i p. Dariusz bez trudu
rozpoznaje każdego z kilkudziesięciu,

Tabela końcowa
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drużyna
Pogoń N. Skalmierzyce
Stal Pleszew
KS Opatówek
LKS Gołuchów
Odolanovia Odolanów
Zefka Kobyla Góra
Victoria Skarszew
Pogoń Trębaczów
Astra Krotoszyn
Raszkowianka Raszków
Gorzyczanka Gorzyce
Barycz Janków Przyg.
GKS Żerków
Piast Czekanów
Czarni Dobrzyca
Pelikan Grabów

M.
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Pkt.
44
38
33
30
28
26
26
25
23
22
18
15
15
13
6
3

Bz.
52
38
32
43
34
30
27
34
17
26
24
14
13
29
13
10

25.11.2015

Bs.
5
16
23
20
18
25
24
25
18
26
32
44
32
46
44
38

Obu drużynom życzymy wzmocnienia kondycji podczas przerwy zimowej i powrotu na boiska
z nową energią i walecznym nastawieniem!

WAGA NIE ZAWSZE MÓWI PRAWDĘ
Czy kobieta ważąca 54kg przy wzroście 158cm powinna się
odchudzać? Według powszechnie stosowanych norm i przeliczników, nie ma takiej potrzeby. Jej wskaźnik BMI wynosi 21,6, co
wskazuje na wynik idealny. W takim razie, dlaczego tak wiele
pozornie szczupłych osób usilnie walczy z bagażem kilogramów?
Fanaberia, kompleksy, wyidealizowany obraz ciała, a może rzeczywiście coś jest nie tak?

Kickbokserzy ZIĘTEK TEAM
na Mistrzostwach Świata

Anna (40 lat) jest całkowicie niezadowolona ze swojego wyglądu.
Waga niby w porządku, ale szpecący nadmiar krągłości w okolicach
pasa i pośladków wciąż nie daje jej spokoju. W obcisłych dżinsach
nie widać problemu, pod warunkiem że, siedząc, ustawicznie wciąga
brzuch i kontroluje usztywnioną postawę. Anna, przy wzroście
165cm, waży zaledwie 56kg. Jej wskaźnik BMI - 20,9 przy normie
20-25 bliżej wskazuje na niedowagę niż nadwagę, zatem nie ma żadnych podstaw, by zrzucać kilogramy. Jednak próba głębszej analizy
odsłania zupełnie nowe, wydawałoby się paradoksalne, fakty. Problem Anny rzeczywiście ma swoje uzasadnienie. Pomimo prawidłowej masy ciała poziom
tłuszczu w jej ciele utrzymuje się na poziomie 32,1% przy zalecanej dla jej wieku normie
21%, co w przeliczeniu stanowi 6kg naddatku
tkanki tłuszczowej. Czy zatem jej prawidłowa
waga powinna wynosić 50kg? Wcale nie, Anna
powinna ważyć tyle samo, zastępując nadmiar
niechcianego tłuszczu masą beztłuszczową,
czyli tkanką mięśniową. W tym przypadku nie
należy więc mówić o nadwyżce kilogramów,
lecz wyraźnie pogorszonym składzie ciała.

Fatalna strategia
Co robi osoba, dowiedziawszy się, że ma
nadmiar tłuszczu? Oczywiście, próbuje się odchudzać. W pierwszej kolejności stosuje niskoenergetyczną dietę, chociaż do tej pory
i tak za wiele nie jadła. Sumiennie więc liczy kalorie w pomidorach,
marchewce i kiełkach pszenicy, ograniczając spożycie mięsa i produktów mlecznych. Popularna dieta 1000 kcal w przewadze oparta
na warzywach i owocach powinna problem rozwiązać. Niestety,
wynik kolejnej analizy masy i składu ciała przynosi totalne rozczarowanie. Waga spadła o 1kg, jednak organizm pozbył się 1,5kg mięśni, przybierając 0,5kg tłuszczu. Paradoksalnie, pomimo ubytku
wagi ciało jeszcze bardziej otłuściło się. Co było nie tak?

Zagrożenie wyzwala tycie

Dwaj kickbokserzy z klubu ZIĘTEK TEAM - Aleksander Stawirej i Robert Niedźwiedzki, zostali powołani na Mistrzostwa Świata
Seniorów w Kickboxingu, które odbędą się w Dublinie, w dniach
21-29.11.2015 r.
Robert Niedźwiedzki jest w kadrze seniorów już od pewnego czasu,
za to Aleksander Stawirej w tej reprezentacji debiutuje. Jego wyjazd do
Dublina był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Grabowską Firmę Montażową GFM Rusztowania, która wspiera klub ZIĘTEK Team od wielu lat.
Gratulujemy naszym kickbokserom i czekamy na dobre wieści
z Dublina.
red.
Na zdjęciu (od lewej): Aleksander Stawirej i Robert Niedźwiedzki.

które posiada. Do jednych bardziej
się przywiązuje, do innych mniej, ale
w stadzie musi być rotacja, a przez to
i zmiany. Wie o tym jako wytrawny
hodowca, mający z gołębiami do czynienia już ponad 30 lat.
Choć Śląski Konkurs Garłacza
Górnośląskiego Koroniastego jest
w kraju najważniejszy, to jednak wyższy poziom reprezentują wystawy
europejskie. Obaj nasi świetni
hodowcy - Dariusz Skorzybót i Kazimierz Krawczyk - przygotowują się
do takiej wystawy, tym bardziej że
w przyszłym roku odbędzie się ona
w Polsce, w Bielsku Białej. Miejsce
jest zatem szczęśliwe, lecz konkurencja będzie dużo większa. Widać
jednak, że hodowcy i ich skrzydlaci
zawodnicy są w coraz lepszej formie
i na forum europejskim nie będą bez
szans w walce o trofea.
K. Juszczak

W warunkach zbyt niskiej podaży kalorii i składników odżywczych
organizm uruchamia specyficzne mechanizmy obronne. W pierwszej kolejności szuka wszystkich możliwych sposobów na zaniżenie tempa przemiany materii. Najłatwiej zredukować tkankę mięśniową, gdyż zużywa zbyt dużo kalorii. Jeden kilogram masy mięśniowej powoduje wydatkowanie ok. 100-200 kcal na dobę energii.
Taka rozrzutność w obliczu zaistniałego kryzysu jest nie do przyjęcia. Tak więc konstrukcja mięśniowa ciała najzwyczajniej zapada
się, a w jej miejsce wtapia się pulchny i trudny do likwidacji tłuszcz.
Pomimo ubytku wagi (bo tkanka mięśniowa nasączona wodą jest
dość ciężka), ciało w oczach traci na fizycznej atrakcyjności, przysparzając dodatkowych problemów.

Warto ćwiczyć
Według opinii poradni dietetycznych Dobry
Dietetyk, za przyczynę pogorszonego składu
ciała u osób o prawidłowej wadze należy uznać
błędy w sposobie odżywiania oraz brak odpowiedniej ilości ruchu. Jak wynika z prowadzonych analiz, większość osób z dysproporcją
pomiędzy masą tłuszczowa a beztłuszczową
ciała posiada istotne braki ilościowe i jakościowe w diecie. Stwierdza się między innymi
niedobór kalorii, białka, witamin i minerałów
oraz nadwyżki cukru i tłuszczów nasyconych.
Organizm więc otrzymuje sporo „pustych” i
bezwartościowych kalorii, jednocześnie cierpiąc na deficyt podstawowych składników odżywczych. W efekcie
musi ustawicznie bronić się, by przetrwać w tej niezwykle trudnej
walce. Istotnym problemem jest także zbyt niski poziom aktywności fizycznej. Organizm niezbyt chętnie utrzymuje tkankę mięśniową,
to dla niego zbyt kosztowny wydatek kaloryczny. Bez odpowiedniego
pobudzenia wysiłkowego trudno więc uzyskać wzrost masy beztłuszczowej i poprawę składu ciała.
(Dokończenie za tydzień.)
Poradnia Dietetyczna
Ostrzeszów, Jarocin, Krotoszyn
Piotr Kaźmierczak
tel. 603 139 239
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Zalecane ćwiczenia siłowe
Przede wszystkim dlatego, że wyjątkowo szybko i skutecznie wzmacniają masę mięśniową. Ciało w oczach zyskuje na fizycznej atrakcyjności, staje się szczupłe, smukłe i znika cellulit. Najbardziej efektywne jest łączenie ćwiczeń siłowych z umiarkowanymi wysiłkami tlenowymi, jak jazda na rowerze, jogging, szybki marsz. Odnotowujemy wówczas podwójny zysk: ciało nabiera jędrności, spalając jednocześnie pokłady zbędnego tłuszczu. Jest to szczególnie korzystna forma ruchu dla osób w wieku średnim i podeszłym. Przeciętnie, między 30 a 75 rokiem życia poziom masy
beztłuszczowej ciała zmniejsza się o 30%, a poziom tkanki tłuszczowej wzrasta o 50%. Co ciekawe, waga ciała może nie ulegać żadnym zmianom. Jeżeli więc osoba w wieku 50 lat, nieuprawiająca dodatkowych ćwiczeń twierdzi, że jej budowa ciała jest idealna, bo waga od 20 lat stoi w miejscu, to prawdopodobnie jest w wielkim błędzie. Z tytułu naturalnego ubytku tkanki mięśniowej,
masa ciała nie powinna stać w miejscu, lecz obniżać się. Jeżeli nie zmienia się, prawdopodobnie mamy do czynienia z pogorszonym składem ciała. Jedyną możliwością przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku jest łączenie odpowiednich form ruchu z właściwą, bogato odżywczą dietą.
Jak się odżywiać?
Bez odpowiedniej jakości żywienia ani rusz. Dieta ukierunkowana na poprawę składu ciała musi zawierać odpowiednią ilość kalorii i składników odżywczych. Nie może stwarzać deficytów
pokarmowych, powinna dostarczać wysokojakościowe białko, a także potrzebne witaminy i minerały. Tylko w komfortowych warunkach organizm może wzmacniać mięśnie i gubić tkankę tłuszczową. Ogromną wagę przywiązujemy do zmiany zapatrywania na dietę. Istotne jest uświadomienie ludziom, że upatrywanie sukcesu w drastycznych, niskokalorycznych dietach jest całkowicie
błędne.
Ciekawych wniosków dostarczyły badania przeprowadzone przez poradnie dietetyczne Dobry Dietetyk. W odpowiednio zaprojektowanym eksperymencie wytypowano losowo 42 osoby, u których wskaźnik oceny masy ciała (BMI) wskazywał na nadwagę lub otyłość. U osób dotkniętych problemem nadwagi zastosowano: odpowiednio zbilansowaną dietę, uwzględniono dodatkową
aktywność fizyczną, zastosowano program edukacji żywieniowej oraz ujęto odpowiednie suplementy diety wspomagające odchudzanie. W okresie 4 tygodni zanotowano ogólny średni spadek
masy ciała na poziomie - 2,46kg/osobę, przy spadku masy tłuszczowej -2,54kg i wzroście masy beztłuszczowej +0,07kg. Co ciekawe, najkorzystniejszy wskaźnik poprawy składu ciała zanotowano w grupie osób powyżej 50 roku życia. Łączny ubytek wagi w okresie 4 tygodniowego programu wyniósł -4,4kg/osobę, w tym ubytek tkanki tłuszczowej -5,17kg oraz wzrost masy mięśniowej
+ 0,77kg. Przykład tego badania dokładnie ilustruje, jak wielkie korzyści może przynieść odpowiednio zaprojektowany program odchudzania wśród osób w wieku średnim i podeszłym. Tak więc
upływający wiek wcale nie musi oznaczać niekorzystnych zmian w budowie naszego ciała.
Najważniejsza logika i rozwaga
Sugerowanie się samą wagą często może wprowadzać w błąd. Z punktu widzenia estetyki ciała, jak też ogólnie pojętego zdrowia nie jest ważne, ile ważymy, lecz ile mamy tłuszczu. Sportowcy
dyscyplin siłowych i siłowo-szybkościowych, którzy intensywnie trenują, mają dużą masę mięśniową i bardzo niski procent tłuszczu. Według powszechnie stosowanego wskaźnika BMI, którego
wartość często wykracza poza 30, należałoby ich zaliczyć do osób otyłych. Tymczasem ich ciało jest okazem piękna, siły i sprawności.
Zatem, zanim ponownie sięgniemy po kolejną dietę cud, warto zastanowić się, czy uporczywe zbijanie wagi jest logiczną i właściwą strategią w dążeniu do upragnionego celu. Jeżeli nasza waga
jest prawidłowa, a ciało zmaga się z nadmiarem tłuszczu, najprawdopodobniej przyczyna nie tkwi w nadmiarze spożywanych kalorii, lecz błędach w zakresie częstotliwości i jakości żywienia. Organizm niszczy mięśnie i buduje tłuszcz tylko w warunkach zagrożenia. A nadmiar spożywanych kalorii wcale nim nie jest. Bunt zaczyna się wówczas, kiedy nie otrzymuje potrzebnych składników
odżywczych, a dostawa pokarmu jest chaotyczna i pozbawiona regularności. Pamiętajmy, utrata jędrności ciała to możliwie najbardziej łagodny sygnał, że organizm cierpi i doświadcza poważnego
kryzysu, którego konsekwencje mogą odbić się nie tylko na urodzie, ale także stanie naszego zdrowia.
Poradnia Dietetyczna
Ostrzeszów, Jarocin, Krotoszyn
Piotr Kaźmierczak
tel. 603 139 239
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Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że 19 września 2015 roku w kościele w Rogaszycach
na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Aneta Więcek i Radosław Krzyżostaniak

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia
i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy.
To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

fot. K. Patacz, www.krzysztofpatacz.pl

Aneta i Radosław
Koronowane głowy u Chrystusa Króla

Ślubne wspomnienie

Jak co roku w uroczystość Chrystusa Króla zaroiło się od koronowanych głów.
Odpust w parafii Chrystusa Króla już tradycyjnie uczcili w ten sposób najmłodsi.
Sumę odpustową odprawił ks. Daniel Zarębski z parafii Najświętszego Zbawiciela
w Ostrowie Wlkp., który kilka lat temu był wikarym w Ostrzeszowie.
W.J.

Bardzo duży
wybór zabawek
ul. Piekary 1, Ostrzeszów I piętro

waż dzisiaj również, tj. 17 listopada,
przypada 22. rocznica śmierci mojego
ojca Waleriana i ta fotografia sprzed
tylu lat w gazecie... Po prostu łza
zakręciła się w oku ze wzruszenia.
Z pozdrowieniami dla redakcji i czytelników
Maria R.

Niedziela handlowa
29 listopada
YJ
KC N

ATR A

roku w kościele parafialnym w Bukownicy (powyżej prezentujemy fotografię
z tej uroczystości). Zatem fizycznie
jest niemożliwe, aby zdjęcie pochodziło z roku 1958 - prawdopodobnie
chodzi o 1953 r. Mama miała wtedy
20 lat. Niestety, rodzice już nie żyją.
Naszła mnie taka refleksja, ponie-

w godz.
10.00 - 13.00

E CEN

Gdy we wtorkowy wieczór przeglądałam 46. numer „Czasu Ostrzeszowskiego”, przykuła moją uwagę stara
fotografia ślubna, na której rozpoznałam swoją mamę Irenę (stoi za mamą
pana młodego). Kiedy było robione
to zdjęcie, mama była jeszcze panną.
Rodzice ślub wzięli 7 września 1957

Y

Fotografia ślubna rodziców pani Marii - Ireny i Waleriana. Ślub odbył się 7 września 1957 roku.

Możesz osiągnąć największy sukces na świecie, lecz jeśli nie masz kogo kochać, żadna to nagroda. Poczucie spełnienia, jakie czerpiesz od
drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka, zawsze będzie istotniejsze niż to, że ludzie rozpoznają cię na ulicy. Madonna

Nadia Lidia -

córeczka państwa Dominiki i Tomasza Kubackich z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Anny i Mateusza Kurowskich z Renty,
synek państwa Emilii i Grzegorza Kurzyńskich z Ostrzeszowa,
synek państwa Anny i Jakuba Gałków z Kotłowa,
Anielka - córeczka państwa Marceli i Piotra Szczypkowskich z Ostrzeszowa,

ur. 13.11.2015r., waga 3390g
ur. 15.11.2015r., waga 3400g
ur. 18.11.2015r., waga 3630g
ur. 18.11.2015r., waga 3810g
ur. 19.11.2015r., waga 3060g

Osoby urodzone między 24 października
a 21 listopada to zodiakalne Skorpiony.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

