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RANNE TRZY OSOBY, W TYM 7-LETNIE DZIECKO
30-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, kierujący samochodem marki
Mercedes, podjął manewr wyprzedzania fiata tempry na podwójnej linii ciągłej. Niestety, kierujący fiatem, 37-letni
mieszkaniec gminy Kobyla Góra, nie
upewniwszy się, czy droga jest wolna,
również zaczął wyprzedzać, przez co
doprowadził do bocznego zderzenia

z mercedesem oraz uderzył w tył jadącego przed nim citroena berlingo (kierował nim 43-letni mieszkaniec powiatu
kępińskiego).
Kierowca fiata wjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazd dachował. 37-latek doznał obrażeń ciała,
został przewieziony do szpitala w Kępnie. W wypadku ucierpieli również
jego pasażerowie - kobieta i 7-letnie
dziecko, których przewieziono do szpitala w Ostrowie.
Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.
A. Ł.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS lub niespodzianka!
MECHANIKA POJAZDOWA
MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY, FELGI - NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE - SPRZEDAŻ, WYMIANA GRATIS
PRZEWOZY AUTOKAROWE

Fot. Robert Pala

Trzy osoby, w tym 7-letnie dziecko,
trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielny wieczór, 10
stycznia, na krajowej „11” w Rogaszycach - na prostym odcinku drogi zderzyły się tu trzy auta osobowe.

Królewskim orszakiem przez
królewski Ostrzeszów

PROMOCJA kat. B, C

L - nauka jazdy
kat. A, B, C, D, E,
rozpoczęcie kursu
20 stycznia

A
W YMIAN
OPON

Promocja na kategorię B - 15 % zniżki
Kurs dla kierowców - przewóz rzeczy i osób - 20 stycznia

Tomasz Wójcik

Ostrzeszów, ul. Powst. Wlkp. 37A
tel. 609 502 843; 62/ 732-00-98

POŻAR WARSZTATU
NA KOŚCIUSZKI
We wtorkowy wieczór, 4 stycznia,
doszło do groźnego pożaru w warsztacie przy ul. Kościuszki w Ostrzeszowie. W pożarze ucierpieli dwaj mężczyźni - jeden z nich doznał poparzeń
ponad 80% powierzchni ciała…
- 4 stycznia, tuż po godz. 19.00,
dyżurny policji otrzymał zgłoszenie,
że przy ul. Kościuszki pali się warsztat samochodowy. Jednostki straży
pożarnej prowadziły już akcję gaśniczą - mówi Ewa Jakubowska, rzecznik
policji. - Policjanci ustalili, że w warsztacie, z nieustalonej przyczyny, doszło
do zapłonu samochodu marki Renault
Kangoo. Spaleniu uległ samochód
oraz pomieszczenie warsztatowe dodaje Jakubowska.
W chwili zdarzenia w budynku przebywali dwaj 21-letni mężczyźni. Jeden
z nich doznał poparzeń ponad 80%

Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam trzej królowie, chcecie widzieć Dziecię?
Liczne zastępy pastuszków i aniołków, do tego rzesza
koronowanych głów, orkiestra dęta, no i oni - najważniejsi
powierzchni ciała i w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala
w Poznaniu. Drugi trafił do szpitala
w Ostrzeszowie.

bohaterowie dnia - trzej królowie, przyodziani w drogocenne, kolorowe szaty, niosący złoto, kadzidło i mirrę - oto
orszak, który 6 stycznia z uśmiechem i śpiewem przeszedł
przez Ostrzeszów.
Dokończenie na str. 13.

Policja prowadzi dochodzenie w tej
sprawie.
Dokończenie na str. 2.

SKUP ZŁOMU
METALI
ul. Dworcowa (Przejazd
kolejowy na Mikstat)

UWAGA
WYGRAJ
KONKURS!!!
TELEWIZOR!
Wygraj telewizor
- szczegóły
na
- szczegóły
na odwrocie
odwrocie
(str.
(str. 2.) 2)

TEL. 888 770 105
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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.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

POĩAR WARSZTATU NA KOĝCIUSZKI
DokoĔczenie ze str. 1.

Komunikat straĪy poĪarnej:
- 4 stycznia straĪacy udali siĊ do
poĪaru na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie. Na miejscu okazaáo siĊ, Īe
pali siĊ samochód osobowy renault
kangoo, znajdujący siĊ na podnoĞniku

kolumnowym, paliáy siĊ takĪe spadające z niego elementy. W warsztacie
panowaáo bardzo duĪe zadymienie.
Dwóch poszkodowanych pracowników
znajdowaáo siĊ juĪ na zewnątrz. StraĪacy udzielili im pierwszej pomocy - na
miejscu szybko pojawiáa siĊ karetka -

Firma FDM w związku z dynamicznym
rozwojem zatrudni:

SPECJALISTČ

DS. SPRZEDAįY I MARKETINGU
Wymagania:
•

DoĞwiadczenie w handlu, preferowane osoby z doĞwiadczeniem
w handlu internetowym
Dobra znajomoĞü oprogramowania Comarch ERP Optima
Dobra znajomoĞü pakietu Of¿ce, w szczególnoĞci Microsoft Excel
Podstawowa znajomoĞü programów gra¿cznych Photoshop
lub Corel
Bardzo dobra znajomoĞü portalu Allegro
DokáadnoĞü, sumiennoĞü i odpowiedzialnoĞü za powierzone
zadania

•
•
•
•
•

relacjonuje Patryk MoĞ, rzecznik straĪy
poĪarnej. - Z ogniem przez ponad 2
godziny walczyáo 20 straĪaków. Straty
oszacowano na 130.000 zá - spáonąá
samochód, wyposaĪenie warsztatu
oraz elementy konstrukcyjne budynku
i instalacja elektryczna.
Z podanych przez policjĊ i straĪ
komunikatów nie wynika jednoznacznie,
co tak naprawdĊ doprowadziáo do poĪaru na ul. KoĞciuszki. Nieo¿cjalnie mówi
siĊ, Īe mĊĪczyĨni próbowali „podgrzaü”
zamarzniĊte paliwo, które znajdowaáo siĊ w renault kangoo. Czy tak byáo
naprawdĊ? SprawĊ wyjaĞni Ğledztwo
prowadzone przez prokuraturĊ.
21-letni Dominik, który tra¿á do
szpitala w Ostrzeszowie (wáaĞciciel
warsztatu), jest mieszkaĔcem Przedborowa. Jego Īyciu nie zagraĪa niebezpieczeĔstwo.
W poznaĔskim szpitalu o Īycie
walczy jego kolega - stan 21-letniego Erwina z Grabowa okreĞla siĊ jako
bardzo ciĊĪki.
Rodzina i przyjaciele gáĊboko wierzą, Īe cháopak odzyska niebawem siáy
i energiĊ, której nigdy mu nie brakowaáo.
My takĪe w to wierzymy.
A. à.
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Od nowego roku
przedsiĊbiorcy rozliczą
podatki w jednym
miejscu
Od 1 stycznia 2016 r. zmienia
siĊ wáaĞciwoĞü urzĊdów skarbowych
w zakresie podatku VAT. Dotychczas,
co do zasady, adres zamieszkania lub
siedziba ¿rmy decydowaáy o urzĊdzie,
w którym przedsiĊbiorca páaciá podatek dochodowy, natomiast miejsce
prowadzenia dziaáalnoĞci okreĞlaáo
urząd, w którym regulowaá on podatek VAT.
Zmiana ta w praktyce oznacza,
Īe podatek VAT rozliczany bĊdzie
w tym samym urzĊdzie skarbowym,
co podatek dochodowy. Co waĪne,
nowe regulacje nie wymagają od
podatników skáadania jakichkolwiek
aktualizacji danych lub oĞwiadczeĔ.

Wprowadzona zmiana nastĊpuje
z urzĊdu.
Warto dodaü, Īe od nowego roku
deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów,
dotyczące okresu sprzed 1 stycznia
2016 r., naleĪy skáadaü juĪ do nowego
urzĊdu skarbowego.
Natomiast postĊpowania i kontrole podatkowe, czynnoĞci sprawdzające oraz inne sprawy w zakresie
podatku od towarów i usáug, rozpoczĊte i niezakoĔczone do 1 stycznia
2016 r., bĊdą nadal prowadzone przez
dotychczasowych naczelników urzĊdów skarbowych - wáaĞciwych przed
dniem 1 stycznia 2016 r.

„Moīna odejğý na zawsze, by stale byý blisko...”
ks. J. Twardowski

Serdeczne podziċkowania
Rodzinie, Przyjacioâom, Ksċdzu Krzysztofowi Ordziniakowi
z paraÀi w Mikstacie, SĆsiadom oraz wszystkim, którzy zamówili
y w ostatnim poīegnaniu
msze ğw., zâoīyli kwiatyy oraz uczestniczyli

Oferujemy dobre warunki ¿nansowe, pracĊ w máodym,
ambitnym zespole w miáej atmosferze.

ğp. Czesâawa
â
Pawâowskiego
P â

Miejsce pracy: okolice KĊpna
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyáaü na adres:
rekrutacja@ajkmeble.pl

skâadajĆ
pogrĆīeni w bólu
Irena z áukaszem
oraz bracia - Marian z rodzinĆ i Henryk

Firma AGROTOP KACZMAREK z siedzibą w NiedĨwiedziu 1B,
63-500 Ostrzeszów zatrudni pracownika na stanowisko

SPRZEDAĒ
JABâEK I SOKÓW
NATURALNYCH:
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

jabãkowych
jabãkowo - aroniowych
jabãkowo
- marchwiowych
pomidorowych

Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

PRZYJDđ

Z Tð
REKLAMð, A OTRZYMASZ

25% RABATU

Przesyãki
kurierskie

doĞwiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
znajomoĞü branĪy rolniczej/warzywniczej
komunikatywnoĞü, rzetelnoĞü, dokáadnoĞü
organizacja pracy wáasnej
dyspozycyjnoĞü
prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
•
•
•

pracĊ w ¿rmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
wynagrodzenie zawierające atrakcyjny system motywacji zaleĪny
od wyników pracy
moĪliwoĞü rozwoju
Osoby zainteresowane prosimy o przesáanie CV na adres
mailowy: agrotop@agrotop.com.pl
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WHO

STUDNIE

GâČBINOWE

WYGRAJ
TELEWIZOR

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa







By wziąü udziaá w konkursie,
dostarcz záom wraz z wypeánionym kuponem.

tel. 505 325 777

PRZYJMĉ
WOKALISTKĉ DO ZESPOàU
MUZYCZNEGO
tel. 530 850 216
mail: motocykl96@wp.pl

Firma Stiuk-Art

Malowanie i tapetowanie (szlifowanie
bezpyłowe) Ƈ glazura i terakota Ƈ tynki
i farby ozdobne Ƈ poddasza Ƈ stolarka
budowlana itp. Ƈ pomoc w koordynacji
pracy wykończeniowych mieszkań,
budynków
tel. 784 791 203

APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 11.01 do 17.01, tel. 730-00-76
„W Rynku” od 18.01 do 24.01, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.

NAZWISKO

Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.

NUMER TELEFONU

ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa



KUPON

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
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ROWER
NA KAēDY R

IMIĉ

PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
/ SPRZEDAWCA CZČģCI ZAMIENNYCH.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY
Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji i tekstów, nie
zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ, listów.
Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90 e-mail:

poczta@czasostrzeszowski.pl

13.01.2015

3

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

Potrójna
kolizja

RANNE TRZY OSOBY, W TYM 7-LETNIE DZIECKO

We wtorek, 5 stycznia, po godz. 14.00 na
ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie zderzyáy siĊ trzy
samochody.
Policjanci ustalili, Īe
do zderzenia aut przyczyniá siĊ 36-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego,
kierujący tirem z naczepą.
Sprawca nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci
od poprzedzającego go
peugeota i najechaá na jego tyá. W wyniku tego uderzenia peugeot przemieĞciá
siĊ i uderzyá w tyá jadącego przed nim iveco.
36-latek zostaá ukarany mandatem.

Dwa pozostaáe pojazdy uczestniczące w niedzielnym wypadku w Rogaszycach.

POLICJA
Przez nieuwagĊ czy alkohol?
Do tego zdarzenia doszáo 4 stycznia,
po godz. 9.00 w Mielcuchach. Kierujący
¿atem cc (46-letni mieszkaniec gm. Czajków) nie uwaĪaá podczas cofania i uderzyá
w zaparkowany samochód marki Mazda.
Okazaáo siĊ, Īe 46-latek byá w stanie po
uĪyciu alkohol. MĊĪczyĨnie zatrzymano
prawo jazdy.

Kolizja w Czajkowie
W tym samym czasie doszáo do kolizji w Czajkowie. Kierujący samochodem
marki Audi (29-letni mieszkaniec gm.
Czajków) podjąá nieprawidáowy manewr
wyprzedzania i doprowadziá do zderzenia
z oplem astrą, którym kierowaá 36-letni
mieszkaniec gm. Kraszewice.
SprawcĊ ukarano mandatem.

DZIELNICOWY
starszy sierĪant Daniel RYBKA
Dzielnica nr 4, Ostrzeszów.
Kontakt: 732-42-41; 516 953 171

NieostroĪne cofanie

LIST DZIELNICOWEGO
Szanowni MieszkaĔcy!
W swoim liĞcie pragnĊ poruszyü temat coraz czĊĞciej powtarzających siĊ na
terenie naszej dzielnicy, niepokojących
incydentów. W trosce o wspólne dobro
oraz wzajemne relacje poniĪej pozwolĊ
sobie przedstawiü sytuacje mogące dotyczyü kaĪdego z mieszkaĔców.
Na przeáomie listopada i grudnia 2015
roku na terenie dzielnicy doszáo do kilku
przestĊpstw kradzieĪy mienia. Wiele osób,
spoglądając przez okno na termometr,
wybiera aktywnoĞü ¿zyczną i udaje siĊ do
miejsc takich jak na przykáad kryte páywalnie czy teĪ hale sportowe. To wáaĞnie tam
dochodzi do coraz czĊstszych kradzieĪy
portfeli, a wraz z nimi dokumentów oraz
kart páatniczych. PamiĊtajmy, Īe nigdy nie
mamy stuprocentowej pewnoĞci, kim są
osoby znajdujące siĊ obok nas, dlatego
teĪ proszĊ o zwracanie szczególnej uwagi
na to, gdzie pozostawiamy rzeczy osobiste i czy mają do nich dostĊp inne osoby.
Kolejnym miejscem, w którym dochodzi
do coraz bardziej zuchwaáych kradzieĪy
portfeli, jest targowisko miejskie. Pogoda,
niestety, nie odstrasza kieszonkowców,

którzy, przemierzając zatáoczone alejki,
czekają tylko na chwilĊ nieuwagi klientów.
W związku z powyĪszym zwracam siĊ
z proĞbą o chowanie portfeli do wewnĊtrznych kieszeni odzieĪy wierzchniej oraz
o zamykanie torebek.
WaĪną sprawą, którą chciaábym poruszyü, jest wáaĞciwe zabezpieczenie
domostw przed powstaniem poĪaru lub
wytworzeniem tlenku wĊgla. Panująca
pogoda zmusza do nieustannego palenia
w piecach czy teĪ kominkach opaáem
pozostawiającym osad, którego nadmierna iloĞü moĪe siĊ zapaliü. Od początku
grudnia 2015 roku do dziĞ na terenie
dzielnicy doszáo do kilku zaprószeĔ
wylotu kominów, jednak dziĊki szybkiej
reakcji StraĪy PoĪarnej ogieĔ w Īadnym
przypadku nie rozprzestrzeniá siĊ. Dlatego zwracam uwagĊ na koniecznoĞü
sprawdzania szczelnoĞci oraz droĪnoĞci
instalacji grzewczych, w szczególnoĞci
w domach jednorodzinnych, nie tylko
przed okresem grzewczym, ale takĪe
w jego trakcie.

STRAĒ
PoĪary sadzy w kominie,
zatrzaĞniĊte klucze...
W tym tygodniu straĪacy aĪ czterokrotnie byli
wzywani, by ugasiü poĪary sadzy w kominach - 4
stycznia interweniowali na ul. WieluĔskiej w Ostrzeszowie, dzieĔ póĨniej na ul. Kolejowej, 8 stycznia na
ul. Gajowej, natomiast 9 stycznia poĪar sadzy trzeba
byáo ugasiü w Kobylej Górze. Sezon grzewczy trwa
- pamiĊtajmy o koniecznoĞci okresowego przeglądu
i czyszczenia przewodów kominowych.
5 stycznia straĪacy zostali wezwani do poĪaru
kotáowni w Gáuszynie, nim jednak przybyli na miej-

W ferie

5 stycznia, po godz. 14.00 w pobliĪu
Rynku w Grabowie kierująca samochodem marki Renault Laguna (32-letnia
mieszkanka gm. Grabów) podczas
cofania uderzyáa w volkswagena golfa,
którym kierowaá 47-letni mieszkaniec
pow. ostrowskiego.
KobietĊ ukarano mandatem.

Kierowaá pomimo zakazu
Wczesnym rankiem, 5 stycznia,
w Bukownicy policjanci zatrzymali do
kontroli kierowcĊ seata ibizy. 26-letni
Spalanie opaáu wytwarza tak zwanego „cichego zabójcĊ”, czyli tlenek
wĊgla, który jest gazem bezbarwnym
i bezwonnym, przez co trudno go wyczuü,wykonując codzienne czynnoĞci
domowe. Dlatego teĪ apelujĊ o systematyczne wietrzenie pomieszczeĔ oraz
o zaopatrzenie siĊ w czujnik tlenku wĊgla, który moĪe okazaü
siĊ inwestycją mogącą
uratowaü Īycie.
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mieszkaniec gm. Grabów kierowaá autem
mimo sądowego zakazu. Za popeánione
wykroczenie odpowie przed sądem grozi mu do trzech lat wiĊzienia.

Zderzyáy siĊ lusterkami
Do niegroĨnej kolizji doszáo 8 stycznia, po godz. 17.00 w Klonie. Kierująca
samochodem marki Audi (43-letnia
mieszkanka pow. wieruszowskiego)
oraz kierująca peugeotem (47-letnia
mieszkanka gm. Czajków) nie zachowaáy
ostroĪnoĞci podczas wymijania i zderzyáy siĊ lusterkami. Policjanci ustalili, Īe
do kolizji przyczyniáy siĊ obie kierujące.
Trwają czynnoĞci wyjaĞniające.

Pijany w sztok uderzyá
w drzewo
Miaá ponad 2 promile alkoholu
i spowodowaá kolizjĊ - mowa o 39-letnim mieszkaĔcu gm. Ostrzeszów. MĊĪczyzna, kierując vw transporterem,
straciá panowanie nad autem i uderzyá
w drzewo.
Do zdarzenia doszáo wczesnym
rankiem - 11 stycznia - w Zajączkach.
Policjanci ustalili, Īe kierujący samochodem marki VW Transporter (39-letni
mieszkaniec gm. Ostrzeszów) na áuku
drogi straciá panowanie nad autem i uderzyá w przydroĪne drzewo. Okazaáo siĊ,
Īe 39-latek byá nietrzeĨwy (ponad 2 promile). Funkcjonariusze zatrzymali mu
prawo jazdy oraz uniemoĪliwili dalszą
jazdĊ. MĊĪczyzna odpowie przed sądem.
Grozi mu do dwóch lat wiĊzienia.

PRZYĞLIJ ĪYCZENIA
DLA BABCI I DZIADKA!
Zbliīa siċ Dzieĕ Babci i Dzieĕ Dziadka (21 i 22 stycznia), w zwiĆzku z tym zapraszamy do przesyâania krótkich īyczeĕ dla swojej
ukochanej Babci i/lub Dziadka. Moīe to zrobiý kaīdy wnuczek,
niezaleīnie od tego, ile ma lat.
Īyczenia, koniecznie podpisane imieniem i nazwiskiem, moīna
przysyâaý tradycyjnĆ pocztĆ, drogĆ mailowĆ lub po prostu przynieğý
do redakcji, od dziğ do piĆtku - 15 stycznia. Opublikujemy
je (nieodpâatnie) w numerze poprzedzajĆcym te dni. Babcia
i Dziadek na pewno siċ ucieszĆ. Zapraszamy!

GâOSUJ NA NAJPIČKNIEJSZE
ZDJČCIA !!!

Przypominamy o sms-owym konkursie na fotogra¿e. Szczegóáy oraz
zdjĊcia na naszej stronie internetowej www.czasostrzeszowski.pl
WĞród uczestników gáosowania rozlosujemy nagrody.

Z wyrazami
szacunku,
Wasz dzielnicowy.
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sce, poĪar ugaszono. Ich dziaáania polegaáy gáównie
na przewietrzeniu pomieszczenia oraz wyniesieniu
nadpalonych elementów z kotáowni.10 stycznia zapaliá siĊ blaszany kontener na Ğmieci na cmentarzu
w Ostrzeszowie.
10 stycznia straĪacy zostali wezwani do... szpitala.
W jednym z gabinetów zatrzasnĊáy siĊ drzwi, a klucze
zostaáy w Ğrodku. StraĪacy weszli do pomieszczenia
przez okno i otworzyli drzwi.
Jak zawsze obecni byli teĪ przy zdarzeniach
drogowych: 5 I - Ostrzeszów, ul. Wá. Sikorskiego
oraz 10 I - Rogaszyce.

- 20%

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

na zakup

CAâEJ KOLEKCJI ODZIEĒY ORAZ
OBUWIA ZIMOWEGO DLA DZIECI
I MâODZIEĒY
Sklep MINI-MAXI

Doruchów ul. Ostrzeszowska 1

BUKOWNICA, OSIEDLE GRABOWSKIE 11C,
MAGAZYN NR 3 NA TERENIE KÓàKA ROLNICZEGO (EKSPOZYCJA I SPRZEDAĩ)
godziny otwarcia: Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00 Sobota: 8.00 - 13.00
Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851;
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

NIE BĉDZIE WRÓG JUĩ Z POLSKI DRWIà

red. Krzysztof Juszczak

Nie bĊdzie wróg juĪ z Polski
drwiá,
Bo legnie starty w proch i pyá!
Na bój, na bój w bitewny Īar
O kaĪdą piĊdĨ swej ziemi,
By pomĞciü ból, co serca dará,
KiedyĞmy byli niemi…

tel. 695 385 509

16. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

BUDĩET GàÓWNIE NA DROGI
Sporo punktów zawieraá program
ostatniej w 2015 roku sesji Rady Gminy
Kobyla Góra. Nic dziwnego, skoro odbywające siĊ 30 grudnia obrady dotyczyáy
przede wszystkim budĪetu na 2016r.
- To budĪet kompromisowy, skrojony
na miarĊ moĪliwoĞci gminy. Wszystko
krĊci siĊ wokóá dróg, choü są teĪ inne
wyzwania, np. kanalizacja.

W ten sposób podsumowaá uchwaáĊ
budĪetową radny Paweá Miszkieáo i zapewne wielu mogáoby siĊ podpisaü pod tymi
sáowami. Podobnie jak pod wypowiedzią
Andrzeja Adamskiego, wg którego „budĪet
jest mocno dopiĊty i tak naprawdĊ nikogo
w peáni nie zadawala”. Radny prosiá teĪ
wáadze gminy, by z wiĊkszą tolerancją
spojrzaáy na animatorów róĪnych dziaáaĔ
wiejskich, organizatorów wieczorków czy
zabaw, aby nie musieli oddawaü gminie
pieniĊdzy zarobionych na rozwój swej maáej spoáecznoĞci. Wójt wyraziá zrozumienie
i poparcie dla takich dziaáaĔ, zastrzegając
tylko, Īe pewnych umorzeĔ gmina nie ma
prawa stosowaü, nawet gdyby chciaáa.
W dyskusji poprzedzającej gáosowanie wypowiedzieli siĊ równieĪ przewodniczący poszczególnych komisji.
Przewodnicząca komisji budĪetu - Jolanta Mamczak, stwierdziáa, Īe wszyscy
jej czáonkowie pozytywnie zaopiniowali
propozycje budĪetowe. Pozytywna byáa
teĪ opinia RIO. Opinie te potwierdziáy siĊ
w gáosowaniu radnych, którzy jednogáoĞnie
przyjĊli uchwaáĊ budĪetową na 2016 rok.
W przyjĊtym budĪecie dochody
zaprojektowano na kwotĊ 19.186.501 zá,
a wydatki mają wynieĞü 19.993.027 zá.
De¿cyt budĪetu w kwocie 806.526 zá
zostanie s¿nansowany przychoda-

mi z tytuáu zaciągniĊtych poĪyczek
i kredytów. W przyjĊtej uchwale ustalono
teĪ kwotĊ stanowiącą limit zobowiązaĔ
z tytuáu zaciąganych kredytów i poĪyczek
- 3.489.380 zá.
Zawsze najwiĊcej zainteresowania
budzą inwestycje. W budĪecie zapisano
ich sporo, gáównie są to pieniądze na
drogi, choü wójt zastrzega, Īe bĊdą re-

alizowane w zaleĪnoĞci od otrzymanych
Ğrodków zewnĊtrznych na ten cel. WĞród
planowanych drogowych inwestycji poczesne miejsce zajmują:
- droga Ignaców - ZmyĞlona Parzynowska (402.200 zá)
- droga w Ligocie - I etap (400.000 zá)
- droga w Baádowicach (343.000 zá)
- Kobyla Góra - ul. Puáawskiego, LeĞna, Strumykowa (250.000 zá)
- ulice: Konopnickiej i Tetmajera
(162.000 zá)
- droga w Mąkoszycach (190.000 zá)
àącznie na drogi planuje siĊ wydaü 1.823.310 zá. Sporym wydatkiem
inwestycyjnym bĊdzie teĪ do¿nansowanie
zakupu samochodu straĪackiego dla OSP
w Kobylej Górze, na co planuje siĊ kwotĊ
400.000 zá. Z kolei 100.000 zá przeznaczy siĊ na termomodernizacjĊ budynku
w Mąkoszycach. W budĪecie zapisano
jeszcze sporo inwestycji, na które jednak
zaplanowane są niewielkie kwoty.
Podczas sesji przyjĊto jeszcze kilka
innych uchwaá, m.in. dotyczących zmian
w budĪecie na 2015r. i planu pracy komisji
rewizyjnej na rok 2016.
K.J.

13.01.2016
17.11.2010

97. rocznicĊ wybuchu Powstania
Wielkopolskiego w Ostrzeszowie uroczyĞcie uczciáa máodzieĪ ZS nr 1. Jak co
roku przed budynkiem szkoáy noszącej
imiĊ PowstaĔców Wielkopolskich licznie zabrali siĊ uczniowie, nauczyciele,
przedstawiciele wáadz miasta i powiatu,
kombatanci, aby wspólnie uczestniczyü
w rocznicowym apelu. Harcerze zaciągnĊli wartĊ honorową przy obelisku,
wmaszerowaáy poczty sztandarowe,
odegrano Mazurek Dąbrowskiego.
Zgromadzonych powitaá dyrektor
ZS nr1, Jerzy Kowalski. Pytaá teĪ,
czy to zwyciĊstwo - efekt Īarliwego
patriotyzmu i determinacji Wielkopolan - znajduje naleĪne mu miejsce
w ĞwiadomoĞci dzisiejszych Polaków?
Nawiązaá równieĪ do zbliĪającego siĊ
stulecia wybuchu Powstania, która to
rocznica jeszcze bardziej zobowiązuje
do pamiĊci o tym wydarzeniu.
Krótki program historyczno-artystyczny przedstawiáa máodzieĪ. Mówiono wiersze, Ğpiewano patriotyczne
piosenki, przypomniano historiĊ wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Ostrzeszowskiej: 7 stycznia 1919r.
z tego miejsca ruszają do walki pod
dowództwem ppor. Stanisáawa Thiela
máodzi ostrzeszowiacy, zajmując front

od Antonina do Tokarzewa i Doruchowa. Wkrótce ich liczba wzrasta do 700
Īoánierzy. Walczą pod Ligotą i Parzynowem, odpierają ataki na Rogaszyce
i Doruchów. 13 stycznia w potyczce pod
Szklarką MyĞlniewską ginie pierwszy
powstaniec - Jan Kotowicz…
W czasie Powstania Ğmierü poniosáo 2261 osób. Formalne wáączenie
Wielkopolski do Polski nastąpiáo po
podpisaniu traktatu wersalskiego - 28
czerwca 1919r.

PUNKT NIEODPàATNEJ POMOCY PRAWNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE
Ostrzeszów, ul. 21 Stycznia 2,
I. piĊtro, pok. nr 35, tel. 62 732-00-19.

W dniach ustawowo wolnych od
pracy (w tym Ğwiąt paĔstwowych) punkt
nie bĊdzie czynny.

Punkt nieodpáatnej pomocy prawnej, obsáugiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez
OkrĊgową IzbĊ Radców Prawnych
w Poznaniu oraz OkrĊgową RadĊ Adwokacką w Poznaniu.
Adwokat i radcy prawni przyjmują
naprzemiennie co drugi tydzieĔ zgodnie
z harmonogramem rocznym.

PUNKT NIEODPàATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY PRZEZ
ORGANIZACJĉ POZARZĄDOWĄ
• Grabów nad Prosną, lokal
MOGPS, ul. Kaliska 22,
• Mikstat, ul KoĞciuszki 4.

Adwokat Witold GabryĞ
poniedziaáki - piątki od 11.30 - 15.30.
Radca prawny Maágorzata
Dubis-àĊpa
poniedziaáki - wtorki od 11.30 - 15.30.
Radca prawny Radosáaw Cegáa
ĝrody: 11.00 - 15.00
Czwartki: 11.30 - 15.30
Piątki: 11.30 - 15.30

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

POPROWADZõ
KSIõGOWOćç FIRMY:
ZUS, KPiR, VAT, ryczaät,
VAT rolników

tel. 661-470-755

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

Punkt zorganizowany w Grabowie
nad Prosną oraz w Mikstacie. W tym
celu zawarto stosowne porozumienia
z gminami. Prowadzenie tego punktu
powierzone zostaáo organizacji pozarządowej, wyáonionej w konkursie ofert
zgodnie z ustawą o poĪytku publicznym
i wolontariacie.
Prowadzenie tego punktu powierzono Związkowi MáodzieĪy Wiejskiej

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

Pod obeliskiem poĞwiĊconym PowstaĔcom
záoĪono wiązanki biaáo-czerwonych kwiatów. Pierwsi
hoád bohaterom Powstania
Wielkopolskiego oddali przewodniczący ostrzeszowskiego koáa Związku
Kombatantów RP i Byáych
WiĊĨniów Politycznych, kpt.
Wacáaw Mickiewicz oraz pák
Kazimierz Lubryka. Kwiaty
záoĪyáy teĪ delegacje powiatu, ze starostą L. Janickim,
miasta i gminy - z przewodniczącym Rady E. Skrzypkiem,
harcerze i máodzieĪ szkolna.
Powstanie Wielkopolskie, jedyny
zwyciĊski zryw narodu polskiego, wciąĪ
czeka na naleĪne mu miejsce w historii Polski. Dobrze wiĊc, Īe w samej
Wielkopolsce i tutaj, na Ziemi Ostrzeszowskiej nie zapomina siĊ o tych, co
swym bohaterstwem i krwią przywrócili
te ziemie Polsce, a Wielkopolanom
dali niepodlegáoĞü.
K. Juszczak

z siedzibą w Warszawie: 00-020
Warszawa, ul. Chmielna 6/6.
W punkcie tym nieodpáatna pomoc
prawna jest Ğwiadczona przez radcĊ
prawnego oraz osobĊ, o której mowa
w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy tj. prawnika
(aplikanta radcowskiego)
Harmonogram przyjĊü
Poniedziaáki: od godz. 12.30 do
16.30, Grabów, ul. Kaliska 22,
Wtorki: od godz. 12.15 do 16.15,
Mikstat, l ul. KoĞciuszki 4,
ĝrody: od godz. 8.00 do 12:00,
Mikstat, ul. KoĞciuszki 4,
Czwartki: od godz. 12.30 do 16.30,
Grabów, ul. Kaliska 22,
Piątki: od godz. 8.00 do 12.00,
Grabów, ul. Kaliska 22.
W dniach ustawowo wolnych od
pracy (w tym Ğwiąt paĔstwowych) punkt
nie bĊdzie czynny.

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

KIEROWNIK BUDOWY
693 635 565

INSPEKTOR NADZORU
www.abcnadzory.pl

13.01.2016

5

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Jak obliczyć RRSO
RRSO to rzeczywista roczna stopa
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FHQDNUHG\WXOXESRľ\F]NL.
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3DWURQHPSURMHNWXMHVW1DURGRZ\%DQN3ROVNLNWµU\
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/HRQD .RļPLĆVNLHJR SLV]H MDN VDPHPX SROLF]\É
5562 F]\OL U]HF]\ZLVWÇ URF]QÇ VWRSÛ RSURFHQWR
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kredyt / Pożyczka
w banku lub skok

policz rrso

pożyczka chwilówka
w firmie pożyczkowej

3Rľ\F]DP\
]ĄQDURN
0XVLP\VSĄDFLÉ
]ĄNDSLWDĄXRUD]

KAPITAŁ

KONKURS
0DV]S\WDQLHGRW\F]ÇFH
ͤQDQVµZ"1DSLV]GRQDV
DX]\VNDV]RGSRZLHGļ
HNVSHUWD
pytanie@fortunaradzi.pl
1DMFLHNDZV]HS\WDQLD
QDJUDG]DP\2GSRZLHG]L
RSXEOLNXMHP\ZJD]HFLH
OXEQDVWURQLH
www.fortunaradzi.pl

3Rľ\F]DP\
]ĄQDGQL,
0XVLP\VSĄDFLÉ
]ĄNDSLWDĄXRUD]

odsetki np. 10% rocznie

]Ą

]Ą

prowizja np. 10%

]Ą

]Ą

ubezpieczenie np. 10%

]Ą

]Ą

Opłaty dodatkowe

]Ą

]Ą
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0XVLP\VSĄDFLÉ
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RRSO wynosi
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RYNEK - PARKING CZY DEPTAK?

SONDA

Michaá Zaremba
pracownik ¿rmy GFM

Nie jestem za zmianami na ostrzeszowskim Rynku - niech wszystko pozostanie tak jak do tej pory.
Rynek to wizytówka miasta, nie powinno siċ na nim parkowaý samochodu.
Niestety, niektórzy kierowcy nie stosujĆ
siċ do zakazów i parkujĆ tam, jak im
siċ podoba - niekiedy nie moīna nawet
swobodnie przejğý chodnikiem, bo jest
zastawiony przez auta. Co innego jeğli
chodzi o zaopatrzenie - trzeba przecieī
jakoğ dowieĩý towar do sklepów, dlatego
zgadzam siċ z tym, aby zaopatrzeniowcy
mogli wjeīdīaý na Rynek o dowolnej
porze.
Nie sĆdzċ, aby w Ostrzeszowie brakowaâo parkingów, jeğli ktoğ chce, to
z pewnoğciĆ znajdzie wolne miejsce i to
w pobliīu.
Przyznam, īe zdarzyâo mi siċ kilka
razy przejechaý samochodem przez
Rynek, a nawet zaparkowaý, ale odkĆd
dostaâem mandat, to juī tego nie robiċ.
Z tego co wiem, to na Rynku sĆ kamery,
straī miejska raczej nie ma problemu
z tym, aby namierzyý kierowcċ, który
tam zaparkowaâ.
W niedzielċ i ğwiċta panuje mniejszy
ruch na mieğcie - nie mam nic przeciwko, aby kierowcy, przyjeīdīajĆc w dni
ğwiĆteczne np. do koğcioâa, pozostawiali
swoje samochody na Rynku - w te dni nikomu to raczej nie bċdzie przeszkadzaý.

Regina Marek
emerytka

Rynek to Rynek - powinien estetycznie wyglĆdaý, w koĕcu jest wizytówkĆ naszego miasta, nie powinien
sâuīyý jako parking. Jest tyle innych
miejsc w pobliīu, gdzie moīna pozostawiaý swoje samochody, nie trzeba
tego robiý wâağnie tam. Dziċki temu,
īe nie wolno parkowaý na Rynku, jest
piċknie - moīna spokojnie pospacerowaý z dzieckiem, usiĆğý na âaweczce.
Latem czċsto zabieram wnuczkċ na
lody, siadamy sobie w ogródku przy
lodziarni, odpoczywamy. Gdyby wokóâ
staây zaparkowane samochody, to nie
byâoby juī tak âadnie. Owszem, czasem
zdarza siċ, īe przejedzie jakieğ auto, ale
sĆ to z reguây samochody, które przywoīĆ towar do sklepu - rozumiem tych
kierowców, muszĆ przecieī towar jakoğ
do sklepu dostarczyý. Jeğli zağ chodzi
o niedzielċ, to wtedy nie ma takiego
ruchu, ludzie przyjeīdīajĆ zazwyczaj
tylko na mszċ ğwiċtĆ, zostawiajĆ auto
na Rynku na godzinkċ i odjeīdīajĆ,
po poâudniu jest juī zupeânie pusto.
Sam burmistrz wydaâ pozwolenie, by
mieszkaĕcy parkowali na Rynku w dni
ğwiĆteczne - uwaīam, īe nie jest to
najgorszy pomysâ.

Jarosâaw Lataâa
z córeczkĆ MajĆ
kierowca

Nie powinno siċ jeĩdziý po Rynku
- Rynek to deptak i dobrze jeğli panuje na nim bezwzglċdny zakaz ruchu
samochodem. Zarówno doroğli, jak
i dzieci muszĆ czuý siċ tam swobodnie.
Dostawcy dostawcami, ale sĆ i tacy,
którzy jeīdīĆ po Rynku, bo tak im siċ
podoba. Jeīeli ktoğ jest dostawcĆ,
to nie ma innego wyjğcia, musi jakoğ
dojechaý do sklepu - jednak i to powinno mieý swoje okreğlone godziny.
Niestety, zdarza siċ, īe niektórzy wâağciciele sklepów pozostawiajĆ swoje
samochody na Rynku przez caâe dnie.
Zakaz parkowania powinien
obowiĆzywaý równieī w niedzielċ zwâaszcza latem, kiedy moīna usiĆğý
w którymğ z ogródków i zjeğý lody.
Osób, które wjeīdīajĆ na Rynek nie
karaâbym od razu mandatem - na poczĆtek wystarczy pouczenie, a jeğli to
nie pomoīe, to dopiero wtedy mandat.
Raz, drugi i czâowiek siċ nauczy. Nad
tym wszystkim powinna oczywiğcie
czuwaý straī miejska, wystarczy, īe
straīnicy przejadĆ siċ po Rynku z trzy
razy na dzieĕ - zresztĆ z tego, co widzċ,
to juī teraz tak robiĆ.

Wâadysâaw Stċpieĕ
emeryt

Nasz Rynek powinien sâuīyý ludziom raczej jako deptak, a nie parking
- by kaīdy czuâ siċ na nim bezpiecznie.
Dla mnie duīym udogodnieniem byâaby moīliwoğý zaparkowania na Rynku
- mam problemy z chodzeniem, liczy
siċ kaīdy krok, no ale skoro juī jest ten
zakaz, to trzeba siċ z tym pogodziý.
Lepiej niech Rynek pozostanie tylko
dla pieszych i spacerowiczów.
W mieğcie powinno byý jednak
wiċcej parkingów, niekiedy jest problem, aby znaleĩý jakieğ wolne miejsce
blisko centrum - zwâaszcza w sobotċ
czy w okolicy ğwiĆt.
Jeīeli ktoğ zaparkuje na Rynku
tylko na chwilċ, to nie naleīy go od
razu karaý - moīe musiaâ podjechaý
do apteki albo szybko coğ zaâatwiý.
Co innego z takimi kierowcami, którzy
zostawiajĆ na Rynku swoje samochody
na dâuīszy czas.
Zaopatrzenie? Wiadomo, īe takie
osoby nie bċdĆ dĩwigaý towaru z oddalonego o kilkaset metrów samochodu i muszĆ na ten Rynek wjechaý
- trzeba ich zrozumieý.

Rozm. A. áawicka
Fot. A. Pisula

Marta Koâaczek
Marika Pauğ
uczennice ZS nr 1

Rynek to nie miejsce dla samochodów. Jakby na to nie patrzeý, stanowi
wizytówkċ naszego miasta, a zaparkowane samochody tylko by jĆ psuây.
Z pewnoğciĆ kaīdy, kto przechodzi
przez Rynek, chce siċ czuý na nim
swobodnie - bez koniecznoğci omijania
aut. Nam kojarzy siċ przede wszystkim z tym, īe moīna usiĆğý sobie na
âaweczce, latem zjeğý pyszne lody.
Tych letnich kawiarenek mogâoby byý
u nas wiċcej. Owszem, sĆ dostawcy
i oni muszĆ dowieĩý towar do sklepów,
ale takie osoby teī powinny mieý na
to okreğlone godziny. Tak byâoby najlepiej. Poza dostawcami nikt inny nie
powinien mieý moīliwoğci zaparkowania na Rynku, zakaz powinien obejmowaý równieī niedziele i ğwiċta. Rynek
ma byý przede wszystkim dla ludzi.
Tych, którzy nie potraÀĆ przestrzegaý
przepisów, naleīy ukaraý mandatem.
Dobrym rozwiĆzaniem byâaby czċsta
kontrola tego miejsca przez straīników
miejskich i policjċ.

6
imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

XVII Bal Starosty
23 stycznia 2016 roku, godz. 19.00
2
Restauracja ELDORADO

Zagra zespóá ASPIRA
Caákowity dochód z balu przeznaczony zostanie na cele spoáeczne
i charytatywne.
Zapisy przyjmowane w sekretariacie Starostwa Powiatowego (pok. nr 61),
tel. 732-00-40

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓàZIEMI
OSTRZESZOWSKIEJ KLUB W POZNANIU
serdecznie zaprasza Czáonków i Sympatyków
na spotkanie klubowe - 16 stycznia 2016 r. (sobota), godz. 11.00 do sali nr 118 Instytutu Historii
UAM, PoznaĔ, ul. Ğw. Marcin 78.
Spotkanie poĞwiĊcamy tym razem najbliĪszym
okolicom Ostrzeszowa.
W programie:
- prelekcja mgr. Sáawomira Mrugalskiego, nauczyciela historii w gimnazjum w Kobylej Górze
pt. „Kobylogórskie szkice historyczne”,
- prezentacja najnowszej ksiąĪki wiceprezesa
Klubu prof. Romana Dziergwy pt. „Dziedzictwo wielokulturowego pogranicza
a toĪsamoĞü. Obraz poáudniowych rubieĪy Wielkopolski w literaturze polskiej
i niemieckojĊzycznej XIX i XX wieku”.
- dyskusja przy kawie, herbacie i ciastkach.
Z okazji Nowego Roku caáej spoáecznoĞci byáych mieszkaĔców ziemi
ostrzeszowskiej, skupionych w PoznaĔskim Klubie TPZO, przesyáamy
najlepsze Īyczenia.
Józef Moczko
sekretarz Klubu

Marek Makieáa
prezes Klubu

Adres do korespondencji: 60-401 PoznaĔ, ul. Bystrzycka 2,
tel. 61 841 17 12, tel. kom. 604 269 663
Internet: www.tpzopoznan.cba.pl, email: marekmakiela@tlen

PZERiI Koáo nr 1 w Ostrzeszowie
zaprasza dnia 20 stycznia 2016 r. do sali „StraĪak”
na spotkanie wigilijno-noworoczne
OdpáatnoĞü: 45 zá - czáonkowie koáa; 50 zá - pozostali.
Wpáaty, do 18 stycznia 2016 r., przyjmujemy w Biurze Zarządu,
p. nr 2 (UMiG Ostrzeszów).
Początek spotkania - godz. 17.00.
Zarząd
PS JednoczeĞnie informujemy, Īe tegoroczne wczasy planujemy w dniach
25.05. - 5.06.2016 w Grecji (Leptokaria);
tel. inf. 601 677 683

PODZIĊKOWANIA
DLA OSTRZESZOWIAN!
Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2016 roku przeszedâ ulicami Ostrzeszowa i jednoczeğnie przeszedâ
do historii naszego miasta. Mâodzieī z ZHR rozdaâa
ponad 2300 naklejek, a to oznacza, īe wâağnie tyle
osób wyszâo na ulice Ostrzeszowa, by ğwiċtowaý Objawienie Paĕskie.
Wszystkim bardzo dziċkujemy za udziaâ w radosnym korowodzie - bez Was nic by siċ nie udaâo.
Pomimo zimna wyszliğcie ze swoich ciepâych domów
i mieszkaĕ, by razem z mċdrcami iğý do DzieciĆtka,
które spoczywaâo w ramionach swej Matki, pod czujnym okiem Józefa.

Dziċkujemy za WaszĆ obecnoğý!
Dziċkujemy Rodzicom za przygotowanie strojów dla swoich dzieci
- nie zabrakâo anioâków i pasterzy. Drodzy Rodzice! To dziċki Wam,
Wasze dzieci przeīywajĆ coğ piċknego i uczĆ siċ codziennej radoğci!
Ale nie byâoby ulicznych jaseâek, gdyby nie aktorzy. burmistrz p.
Mariusz Witek wcieliâ siċ w rolċ króla Kacpra, p. Ziemisâaw Szmaj
zostaâ Melchiorem, a p. Andrzej Manikowski Baltazarem. Pan Marek
Drzazga zagraâ króla Heroda
Dziċkujemy, Panowie! Byliğcie ğwietni!
W role anioâów obwieszczajĆcych dobrĆ nowinċ wcieliây siċ uczennice
SP nr 3 - Antonina Manikowska i Aleksandra Sauer. Pasterze, którzy
jako pierwsi przybiegli do Betlejem, to absolwenci SP nr 3: Maciej Pelka,
Paweâ Pukownik i Nikodem áawicki.
Dziċkujemy!
NajwaīniejszĆ rolċ w tym dniu, czyli rolċ ğw. Rodziny zagrali Paĕstwo
Graīyna i Maciej Wypchâowie ze swoim synkiem Bartusiem (drugi
synek Olinek czuwaâ jako najmâodszy pastuszek)
Dziċkujemy Wam z caâego serca!
Bardzo serdecznie dziċkujemy tym, którzy wâĆczyli siċ w przygotowanie Orszaku Trzech Króli, a sĆ to: UrzĆd Miasta i Gminy
Ostrzeszów, Mâodzieī z ZHR, Ostrzeszowskie Centrum Kultury i chór
Joyful Gospel, Policja, Straī Miejska, Straī Poīarna, Orkiestra Miejska.
Pani Krystyna ze swoimi kucykami i wierny Pan Marek Kossok, Panie kucharki ze Szkoây Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, ostrzeszowskie paraÀe.
Wszystko, co 6 stycznia dziaâo siċ na ulicach Ostrzeszowa, byâo
na chwaâċ Pana!
Jeğli coğ nam siċ nie udaâo, to przepraszamy! W nastċpnym roku,
mamy nadziejċ, bċdzie jeszcze lepiej.
Komitet Organizacyjny
ostrzeszow.orszak.org

13.01.2016
17.11.2010

ZAPROSZENIE NA ZABAWĉ!
Rada Rodziców przy Przedszkolu Sióstr Nazaretanek
im. Dzieciątka Jezus w Ostrzeszowie
SERDECZNIE ZAPRASZA NA

ZABAWĉ KARNAWAàOWĄ
30 stycznia 2016r., godz. 19.00.
Miejsce: sala bankietowa Eldorado w Ostrzeszowie.
Graü bĊdzie
bĊdzie:: DJ Andrzej.
Oferujemy: dobrą muzykĊ, dania gorące, zimne przekąski, ciasto, kawĊ, herbatĊ, zimne napoje, soki, wiele
atrakcji, miáe niespodzianki.
Koszt: 220zá/para
Informacje i zapisy:
Justyna, t. 512 129 916;
Marta, t. 605 825 140.

ZAPRASZAMY!!!
Dochód z zabawy zostanie przekazany na potrzeby przedszkola.

W ramach cyklu spotkaĔ „Przekroczyü granice”

zapraszamy
na spotkanie z wybitnym himalaistą.
Przeniesiemy siĊ do Ğwiata piĊknych i groĨnych
jednoczeĞnie biaáych wierzchoáków gór

Zaproszenie na bal w Marszaákach
Rada Para¿alna Para¿i pw. Chrystusa Króla
w Marszaákach wraz z ksiĊdzem proboszczem
zaprasza na

15 stycznia 2016r., godz. 19.00.
Sala klubowa OCK,
wstĊp wolny!

BAL KARNAWAàOWY 2016,
który odbĊdzie siĊ 30 stycznia 2016r.,
o godz. 19.00 w sali OSP w Marszaákach.
Bawiü siĊ bĊdziemy przy rytmach
zespoáu COMANDOR.
RĊczymy, Īe stóá suto zastawiony bĊdzie, przeróĪne
smakoáyki i delicje znajdowaü siĊ na nim bĊdą,
ą, a i zabawy przedniej nie zabraknie.
Zapisy na bal u pana Bogdana Makieáy,
áy,
tel. 605 065 316 lub 730-59-61.
Cena - 140 zá od pary.
Dochód z balu przeznaczony zostanie na potrzeby
koĞcioáa w Marszaákach.

WIECZOREK KARNAWAàOWY W KORPYSACH
MieszkaĔcy Korpys serdecznie zapraszają na

WIECZOREK
KARNAWAàOWY
16 stycznia 2016r. o godz. 19.000
Bilet wstĊpu - 150 záotych od pary
ns”
Do taĔca bĊdzie przygrywaá zespóá „Trans”
Zapisy:
Zdzisáawa àopata - 62 730-75-69
Zo¿a Kubczak - 62 730-75-63

na góralską nutĊ
17 stycznia 2016r., godz. 16.00,
koĞcióá Chrystusa Króla
PROGRAM KOLĉD I PASTORAàEK na góralską
nutĊ w wykonaniu zespoáu Turnioki to nawiązanie do
boĪonarodzeniowych tradycji polskich gór, poáączenie liryki znanych tematów z ¿nezyjną i zaskakującą
aranĪacją, wirtuozowskim wykonaniem. Ciekawym
elementem programu są autorskie pastoraáki Arkadiusza
Wiecha, przywoáujące w swej narracji magiczny klimat
ĝwiąt BoĪego Narodzenia, skomponowane w oparciu
o liryczną estetykĊ ballad muzyki popowej i rockowej.
WstĊp wolny

Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá; wtorek
- 12zá
Seanse o godz. 11.00 - 12zá.
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

HYDRAULICZNE
USàUGI
wod. - kan. - C.O.
tel. 505 817 550

Sáaba páeü?
Polska, komedia, 100 minut.
Wtorek - 12 I, godz. 17.45 i 19.45
ĝroda - 13 I, godz. 19.00
Czwartek - 14 I, godz. 19.30
Piątek - 15 I, godz.19.30
Sobota - 16 I, godz.19.30
Niedziela - 17 I, godz.19.00
Wtorek - 19 I, godz.19.30
ĝroda - 20 I, godz.19.30

Bella i Sebastian 2
Francja, familijny, przygodowy, 98 minut.
Wtorek - 12 I, godz.16.00
ĝroda - 13 I, godz.17.00
Czwartek - 14 I, godz.17.30
Wtorek - 19 I, godz.11.00

Moje córki krowy
Polska, komedia, dramat, 89 minut.
Piątek - 15 I, godz. 17.45
Sobota - 16 I, godz.17.45
Niedziela - 17 I, godz.17.15
Wtorek - 19 I, godz.17.45
ĝroda - 20 I, godz.17.45

Sawa. Maáy wielki bohater
Rosja, animacja, 95 minut.
Piątek - 15 I, godz.16.00
Sobota - 16 I, godz.16.00
Niedziela - 17 I, godz.15.30
Poniedziaáek - 18 I, godz.11.00
Wtorek - 19 I, godz.16.00
ĝroda - 20 I, godz.11.00 i 16.00

ZATRUDNIČ
OPERATORÓW
MASZYN CNC
- BIESSE ROVER
centrum z oklejaniem

- HOLZMA
piáa panelowa

Wynagrodzenie
od 13 zá/h
tel. 883 111 777
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Koncert Full-X - święto muzyki
improwizowanej w „Baszcie”

W niedzielę 27 grudnia w „Baszcie”
odbył się koncert Full-X w składzie: Adam
Fulara (gitara), Tomasz Fulara (bas),
Michał Bednarz (perkusja).
W czasie koncertu usłyszeliśmy
utwory z dwóch poprzednich płyt, jak
i kompozycje z nowej płyty „Triple Timig”,
która, jak opowiadał leader zespołu Adam
Fulara, będzie bardziej dojrzała, koncepcyjna, zupełnie inna od wydanych
dotychczas „Doubleshred” oraz „An
introduction to counterpoint”. Nowy krążek ma pojawić się niebawem.
Na koncercie gościnnie wystąpiła również młoda, utalentowana ostrzeszowska
wokalistka - Aleksandra Danielska, która
wraz z Adamem Fularą wykonała dwa
utwory: „Krwawa sobota” oraz polifoniczną improwizowaną, trzygłosową wersję standardu Gershwina „Summertime”.
Koncerty Full-X są z wielu względów
wyjątkowe: prócz bardzo oryginalnego
charakteru muzyki, która nie jest kopią
żadnego zespołu na świecie, charakterystyczne jest to, że tworzą go trzy indywidualności, a każda z nich ma inną osobowość. Żywiołowe, szybkie, pełne ekspresji improwizacje basowe wykonywane
były na przemian z polifonicznymi improwizacjami gitarowymi na bachowską
nutę i rytmami perkusyjnymi, kojarzącymi się niemal ze wszystkimi gatunkami
od drum’n’bass, r’n’b aż do heavy metalu.

MIEJSCE:
Ostrzeszowskie Centrum
Kultury
Ostrzeszów,
ul. Gorgolewskiego 2

Koncert przewidziany był na nieco
ponad godzinę, ale fantastyczna muzyka,
atmosfera oraz reakcja ostrzeszowskiej
publiczności sprawiły, że trwał niemal
120 minut. Słuchacze nie dali zespołowi
szybko zejść ze sceny, gromkimi brawami i okrzykami udało się namówić
Ful-X nie na jeden, a na dwa „bisy”.
Wszystko to świadczy o tym, że mieszkańcy Ostrzeszowa nie tylko znają się na
dobrej, ambitnej muzyce, ale również
potrzebują nowych muzycznych doznań,
a spora dawka improwizacji w wykonaniu
zespołu Full-X zapewne w znacznej części zaspokoiła ich muzyczne pragnienia.
Co więcej, dzięki temu, że w przerwach
między utworami Adam Fulara opowiadał o tym, czym jest kontrapunkt, na
czym polega improwizacja oraz co łączy
niektóre utwory Full-X z muzyką Armina
van Buurena (holenderskiego DJ i producenta muzyki trance), można było poczuć
się jak na wyjątkowej lekcji muzyki. Niestety nie wszyscy mogli wziąć w niej
udział, ponieważ bilety na koncert zostały
wyprzedane przed świętami Bożego
Narodzenia.
Koncerty tego zespołu od lat są jedyną
okazją, aby posłuchać na żywo muzyki
improwizowanej w Ostrzeszowie. Można
mieć nadzieję, że występy Full-X będą
stałym punktem muzycznych wydarzeń
w naszym mieście.

DATA i GODZINA:

29 stycznia
2016r.

godz. 19.00

BILETY

50 zł

do nabycia w:
Ostrzeszowskim Centrum
Kultury
ul. Gorgolewskiego 2
tel. 62/730-25-76; 730-19-47
Ilość miejsc ograniczona
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Godziętowy

NOWOROCZNE SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
W święto Trzech Króli - 6 stycznia, sala
OSP w Godziętowach wypełniona była po
brzegi - to właśnie tego dnia odbywało się
tam noworoczne spotkanie z Mikołajem.
Jak zwykle, a to już po raz siódmy,
Mikołaj przywiózł dzieciom paczki ze słodyczami. Miał co dźwigać, bowiem obdarował aż 67 dzieci.
W spotkaniu wzięły udział całe rodziny,
nie tylko z Godziętów, ale również z sąsiadujących miejscowości. Organizatorem
wspaniałej zabawy był sołtys wsi - p.
Eugeniusz Janicki.
Mijają chwile oczekiwania i nagle pojawia się - radosny, uśmiechnięty, ale i z
rózgą - Święty Mikołaj. Siada na honorowym miejscu i zaczyna się wielkie obdarowywanie. Większość dzieci odważnie
podchodzi do Mikołaja, który nie szczędzi im serdeczności, ale są i takie, które

się trochę boją, przecież to niecodzienny
gość, w dodatku z tak daleka. Gwiazdor czasami tylko pogroził trochę rózgą,
widocznie dzieci były grzeczne. Kto chciał,
mógł sobie zrobić z nim zdjęcie, przytulić
się, powiedzieć wierszyk. W rolę przybysza z dalekiego kraju wcielił się p. Sławo-

STRAŻACKI OPŁATEK
Ochotnicze straże pożarne
są służbami cieszącymi się największym zaufaniem wśród
społeczeństwa i są najliczniejszymi organizacjami - stowarzyszeniami działającymi na terenach wiejskich.
Naczelnym celem ich działalności jest dobro człowieka,
ratowanie życia i zdrowia, mienia ludzkiego, niesienie pomocy
tym, którzy jej najbardziej
potrzebują i to jest wpisane
w codzienną, strażacką służbę. Dziś strażacy to ochotnicy spieszący z pomocą,
często z narażeniem zdrowia i życia ofiarom pożarów, ale też coraz częściej ofiarom powodzi, wichur, wypadków drogowych, katastrof (...)
Tymi słowami dh Mieczysław
Mądry, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, rozpoczął spotkanie opłatkowo - noworoczne, które odbyło się w czwartek - 7
stycznia, w lokalu „Strażak”. W imprezie
wzięli udział przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z miasta i gminy
Ostrzeszów oraz zaproszeni goście.
Zebranie było okazją do podsumowań.
Mieczysław Mądry omówił najważniejsze
wydarzenia, jakie miały miejsce w minionych dwunastu miesiącach.
Jak wynika ze statystyk, w ubiegłym
roku na terenie gminy działało 12 jednostek OSP, w tym 4 typu „S” i 8 typu „M”.

Liczyły one 532 członków, którzy zmagali się ze skutkami 422 zdarzeń - 86
razy wyjeżdżali do pożarów, 336 razy do
wypadków lub na inne interwencje.
Istotne było także uczestnictwo
w zawodach sportowo - pożarniczych.
W zawodach powiatowych w Marydołach
bezkonkurencyjne okazały się drużyny ze

mir Pustkowski.
Dodatkową atrakcję tego popołudnia stanowił występ zespołu teatralnego „Chaos”, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie.
Młodzi artyści wykonali przedstawienie pt. „Zaklęci w kominku” - dzięki temu
mieszkańcy Godziętów mogli jeszcze raz
poczuć przez chwilę
magię świąt Bożego
Narodzenia.
Spotkanie
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze
- nie zabrakło na nim
kawy, herbaty i pysznego,
domowego
ciasta, które serwowały mieszkanki
Godziętów.
Do zobaczenia za
rok!
A. Ławicka
Szklarki Myślniewskiej i z Zajączek.
W ubiegłym roku jubileusz 70-lecia
obchodziła OSP w Korpysach - była to
jedna z ważniejszych uroczystości strażackich, jaką zorganizowali strażacy
ochotnicy.
M. Mądry skierował wyrazy podziękowania do władz samorządowych, które
wspierają strażaków środkami finansowymi, umożliwiającymi rozwój i właściwe
funkcjonowanie.
Podczas spotkania nie zabrakło też
noworocznych życzeń - od zaproszonych
gości, ale i tych, które strażacy składali
sobie nawzajem.
Warto podkreślić, że w tym roku OSP
w Ostrzeszowie obchodzić będzie 140 lat
swojego istnienia.
Wszystkim strażakom w nowym roku
życzymy bezpiecznych wyjazdów do akcji
oraz szczęśliwych powrotów.
A. Ł.
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ODDALILI PRZYSTANEK
- NIEBEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Od tygodnia sprawa nowego przystanku w Pisarzowicach, na którym
wsiadają i wysiadają dzieci szkolne
i przedszkolne, stała się głównym
tematem rozmów mieszkańców tej
miejscowości. Liczyli na to, że przystanek będzie, jak obiecywano, blisko ich
domów, tymczasem teraz muszą prowadzić dzieci na autobus jeszcze dalej
niż dotychczas.
Zbliża się 14.36 - o tej godzinie jadący
do Sycowa autobus PKS powinien być
na przystanku. Trochę się spóźnia, no
cóż, jeździ dość okrężną drogą - bierze
przedszkolaki i dzieci szkolne z Mąkoszyc i przyjeżdża do Pisarzowic, po drodze zostawiając czwórkę mieszkających
na obrzeżach wsi Mąkoszyce.
- Nareszcie jedzie! - jedna z kobiet
dostrzega wyłaniający się z oddali
pojazd. Z autobusu wysiada gromadka
dzieciaków. Chwilę później pod opieką
rodziców idą brzegiem drogi do swoich
domów.
- Czy to jest normalny przystanek dla
Przygodzicki GOK pomógł w zbiórce
pieniędzy dla chorej na raka Darii
Fabrowskiej, organizując charytatywne
jasełka. Wystawiono je w sobotę (9
stycznia) w sali wiejskiej w Czarnymlesie. Ta inicjatywa była przygrywką przed
finałem WOŚP, a jej uczestnikami stali
się mieszkańcy i artyści biorący udział
w przedstawieniu. Zebrano tam ponad
7,5 tys. zł.
Choroba nie daje mi wyboru, na
początku wstydziłam się prosić innych
o wsparcie - mówi Daria Fabrowska. Jestem mile zaskoczona solidarną reakcją społeczeństwa i skalą ofiarowanej mi
pomocy. Właśnie ona, wysiłki lekarzy
i to, że mam dla kogo żyć, dodają mi sił
i wiary w siebie. Wiem, że w tym wszystkim nie chodzi już o wyzdrowienie, ale
żebym mogła żyć jak najdłużej.
28-letnia Daria Fabrowska ze Szklarki

dzieci? - pyta jedna z matek, wskazując
na nowo postawioną wiatę. Jest za mała
i wszystkie dzieci oczekujące rankiem
na autobus nie mają szans schronić
się pod nią w razie deszczu czy śnieżnej zawiei. A tam, od pola, mocno wieje.
Dotąd nasze dzieci wysiadały w centrum wioski, przy szosie. Teraz oddalili
nam przystanek i do domu idziemy blisko kilometr brzegiem ruchliwej drogi.
Boli nas trochę, że dla dwójki czy trójki
dzieci autobus może jechać okrężną
drogą przez parcele, a dla kilkunastu
naszych dzieci nie pozwolono zrobić
przystanku w pobliżu bloku, w którym
mieszkamy. Powinno się równo traktować wszystkich.
W tej sprawie zaraz po święcie Trzech
Króli wystosowano pismo do wójta W.
Berskiego, które podpisało ponad trzydziestu mieszkańców Pisarzowic. Czytamy w nim m.in.:
- Bardzo prosimy o przywrócenie nam
autobusu o godz. 7.15 i 14.36 (oraz przystanku), który odwozi i przywozi nasze

dzieci do szkoły, przedszkola i gimnazjum, aby jeździł tak jak dotychczas, czyli
z przystanku głównego w Pisarzowicach, a nie jak od dnia 4 stycznia 2016r.
- z nowego, gdzieś w polach, gdzie dzieci
nasze muszą stać w wietrze…
- Codziennie rano idę z piątką dzieci
- mówi p. Anna. - Nie ma chodnika,
choć od lat nam go obiecywano. Dzieci
samych posłać nie sposób, bo to przecież droga wojewódzka 449 - samochody jeżdżą jeden za drugim.
- Przystanek dla dzieci miał być blisko
naszego osiedla, zaraz przy wjeździe do
Pisarzowic (po lewej stronie). Był już
geodeta, robiono mapki. Tymczasem
wszystko ucichło, ani przystanku, ani
chodnika, na który też od kilku lat czekamy. Dopiero jak zdarzy się jakieś nieszczęście, a przecież przy tak ruchliwej
drodze o wypadek nietrudno, zacznie
gmina starać się o chodnik - mówi rozżalona kobieta. Nie wyobrażam sobie,
by któreś z moich dzieci szło tutaj samo.
A niech jeszcze przyjdą śniegi, to nawet

nie będzie pobocza, by tamtędy przejść.
Obecnie nie pracuję, więc to nie jest
dla mnie problemem, a jakbym podjęła
pracę…?
- Chcemy, by autobus zatrzymywał
się koło nas. Po co tam karczowano
drzewka? Po co te obietnice, geodeta?
- pytają mieszkańcy.
Podchodzę do miejsca, o którym
mówią - placyk kilkadziesiąt metrów
kwadratowych, jak twierdzą miejscowi, należący do gminy. Tutaj autobus mógłby spokojnie zjechać z głównej
drogi i bez kłopotu nawrócić.
Wszystko wydaje się dość klarowne,
dziwi zatem, dlaczego mimo poczynionych prób przygotowania miejsca, władze gminy zrezygnowały z postawienia
wiaty przystankowej właśnie tutaj. Dlaczego tak się stało i czy jednak istnieje
szansa, aby przystanek był tu, gdzie
chcą rodzice uczniów?
Z tymi pytaniami zwróciłem się do
wójta gminy Kobyla Góra, Wiesława
Berskiego.
Autobus, który jedzie od strony Mąkoszyc, zabiera dzieci, mieszkające tam
w głębi wioski. Przedtem po te dzieci
gmina wysyłała busa, bowiem do szkoły
jedne mają dwa, inne cztery kilometry. Teraz te dzieci zabiera PKS. Nowy

przystanek jest tylko kawałek dalej niż
poprzedni - będzie tam jeszcze dostawiona wiata i zrobione zabezpieczenie przed wiatrem. Jeśli chodzi o miejsce w pobliżu bloku, gdzie wcześniej
planowany był przystanek autobusowy,
sprawa upadła, bo PKS nie zgodził się
na to. Chcemy, by jeszcze w tym miesiącu, a najdalej w lutym, przyjechał do
nas marszałek Jankowiak - odpowiedzialny za drogi wojewódzkie, i na własne oczy zobaczył, że wzdłuż drogi 449
konieczny jest chodnik. Będziemy starać
się o to, by urząd wojewódzki sfinansował budowę tego chodnika - od bloków
aż do przystanku. Gmina zabezpieczyła
na ten cel w budżecie 30 tys. zł i wierzymy, że zarząd województwa poprze
nasze starania.
Zatem na przystanek w pobliżu miejsca zamieszkania, póki co, mieszkańcy
bloku w Pisarzowicach nie mogą liczyć.
Jest jednak nadzieja, że droga ich dzieci
do szkoły, czyli do nowo ustawionego
przystanku, będzie bezpieczna, oczywiście pod warunkiem, że zarząd województwa weźmie sobie do serca bezpieczeństwo uczniów z Pisarzowic i wysupła środki na budowę chodnika. Oby
stało się to jak najprędzej.
K. Juszczak

- dzieci i młodzież, twórców i pomysłodawców spektaklu.
Życie w małych, wiejskich społecznościach ma wielką zaletę - przypomniał
wójt Krzysztof Rasiak. - Znamy się tu
wszyscy i gdy dzieje się coś niepokojącego, spontanicznie reagujemy: poma-

gamy, solidaryzujemy się z naszymi
sąsiadami i przyjaciółmi. Dziękuję za to
przedsięwzięcie i dar wielu serc, a Darii
życzę zdrowia i pomyślności w zmaganiu się z chorobą.
Tomasz Wojtasik
www.przygodzice.pl

JASEŁKA DLA DARII
Przygodzickiej samotnie wychowuje
syna Fabiana. Obecnie znajduje się pod
opieką hospicjum domowego. Koszty
leczenia wielokrotnie przekraczają jej
dochody. Mam całkowite orzeczenie
o niezdolności do pracy. Nie mogę podjąć żadnej pracy nawet tej najlżejszej, bo
i na nią brak mi sił - mówi. Choruje od
7 lat.
Kobieta uważa, że każdy ma potrzebę
nie tylko brania, ale i dawania. Przekonana o tym, jak ważna jest taka pomoc
dla wszystkich ciężko chorych, zadeklarowała, że odwdzięczy się wsparciem
fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

Zebrani w Czarnymlesie wspólnie pomodlili się
za jej zdrowie. Tej modlitwie przewodniczyli proboszcz: ks. kan. Grzegorz
Zamelek i wikariusz ks.
Radosław Talarski.
Hojni, wrażliwi, solidarni - Czarnylas jest
wspaniały! - podsumował całą akcję, jeszcze ze
sceny, kierownik Zespołu
Pieśni i Tańca Przygodzice Zygmunt Paszkowski. Owacjami na stojąco nagrodzono aktorów

.27â<&2





QDHNRJURV]HN]SRGDMQLNLHP
FDáRGRERZHPLDáRZH
ZĊJORZH
PRĪOLZ\PRQWDĪ

tel. 732 631 560



„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

13.01.2016

W KOBYLEJ GÓRZE ORKIESTRA ZAGRAŁA PERFEKCYJNIE!

10 stycznia w całej Polsce, a nawet
poza jej granicami, znów – jak co roku
– zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym roku Orkiestra grała już
po raz 24., przeznaczając ugrane pieniądze na pomoc dla oddziałów pediatrii i pomoc dla seniorów. I tym razem
wraz z Jerzym Owsiakiem, od początku
kierującym tym przedsięwzięciem,
możemy mówić o sukcesie wynikającym z wielkiej ofiarności rodaków. W
tym sukcesie swój maleńki udział miała
także impreza zorganizowana w Kobylej Górze.
W Kobylej Górze Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała po dwuletniej przerwie, zagrała jak z nut, osiągając
dzięki ofiarności kobylogórzan i ich gości
- 46.468 złotych. Tak pokaźna suma to
wynik wspaniałej organizacji oraz wielu
atrakcji - brawa dla organizatorów.
Imprezy na rzecz Orkiestry zaczęły
się tu jeszcze w sobotę. Pieniądze zbie-

rano na dyskotece w „Epoce” (925,21zł),
na turnieju piłki nożnej (420zł) i podczas trwającej prawie do rana zabawie
w „Jantarze” (6150zł).
Główna impreza zaczęła się jednak
w niedzielne popołudnie. Po powitaniu
przez wójta i starostę, nadszedł czas na
artystyczne popisy. Sceną zawładnęli
przedszkolacy, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum z gm. Kobyla
Góra oraz podopieczni DPS. Dzieci nie
tylko występowały, przygotowano też
dla nich szereg atrakcji. Dla tych najmniejszych był zamek dmuchany, a dla
małych, większych, a nawet dorosłych turniej strzelecki, przejazd samochodem
terenowym, kurs pierwszej pomocy.
Niewątpliwą radość dzieci budziła
możliwość zrobienia sobie fotografii
w tzw. fotobudce. Koszt czterech zdjęć
wynosił raptem 10 złotych - zebrana
suma została oczywiście przekazana na
WOŚP!
Dużo śmiechu i radości wywo-
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Królewskim orszakiem przez królewski Ostrzeszów
Dokończenie ze str. 1.
Już po raz drugi nasze miasto znalazło się wśród ponad czterystu polskich miast, obchodzących w ten
sposób święto Trzech Króli. Tym
razem jednak było to dużo większe
przedsięwzięcie niż przed rokiem, bo
to już nie jedna, lecz wszystkie trzy
ostrzeszowskie parafie współtworzyły orszak, którego trasa wiodła
sprzed kościoła św. Jadwigi Królowej
aż na ostrzeszowski Rynek. Każda
z parafii miała swój kolor i swoje
zawołanie, choć przyznać należy, że
pierwsze skrzypce w tym królewskim
marszu odgrywali jego inicjatorzy,
czyli parafianie od św. Jadwigi Królowej z proboszczem Piotrem Kowalkiem na czele i animatorką przemarszu p. Agatą Leszkiewicz.
Ale w orszaku Trzech Króli najważniejsi są królowie. Królewskie
insygnia od organizatorów otrzymały osoby powszechnie znane: burmistrz Ostrzeszowa - Mariusz Witek
(król Kacper), związany z harcerstwem za-ca dyrektora ZS nr 2 - Ziemisław Szmaj (król Melchior) i przewodniczący ostrzeszowskiego koła
PiS - Andrzej Manikowski (król Baltazar). Wszyscy trzej z pełnym dostojeństwem swoje role odegrali. Nie
tylko oni, bo przecież w orszaku dziel-

łał turniej na „najsilniejszą rękę w gminie Kobyla Góra”. Chętnych do udziału
w zabawie nie brakowało, najlepszym
okazał się p. Kaźmierczak z Kobylej Góry.
Przez cały czas można było nabywać
losy w loterii fantowej. Trzeba zaznaczyć,
że w tej loterii nie było przegranych,
każdy los był pełny, na każdego czekała
nagroda. Dodatkowo na koniec wszystkie losy brały udział w losowaniu nagród
głównych: dwóch laptopów, roweru górskiego, komody, biurka. Dochód z loterii
wyniósł 8440zł.
Jeżeli ktoś zgłodniał w czasie „wiel-

kiego grania”, nie miał najmniejszego
problemu, kuchnia serwowała wiele
smakołyków - barszcz, gołąbki, bigos
oraz smażone kiełbaski i kaszanki dochód z ich sprzedaży (ok. 3000zł)
także zasilił konto WOŚP.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
pokaz tancerzy ognia. Grupa młodzieńców z Wrocławia przedstawiła ogniste
show, polegające na prawdziwie profesjonalnym igraniu z ogniem.
Zarówno pokaz, jak i występ zespołu
„Quest” rozgrzał już trochę zmarzniętą
publiczność.
Dobrej zabawy nie zabrakło też podczas koncertu gwiazdy wieczoru zespołu Top One. Któż z nas nie pamięta
bowiem takich przebojów jak „Biały miś”
czy „Rajski ptak”.
Nieodłącznym elementem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy jest licytacja - nie zabrakło jej także w Kobylej
Górze. Najlepszą cenę - 4000zł, osiągnęło złote serduszko oraz koszulka
z autografami naszych piłkarzy - 670zł.
Dochód z całej licytacji to ponad
12 tys. zł. Natomiast 30. wolontariu-

szy zebrało do swoich puszek prawie
12.000zł.
O godz. 20.00 w Kobylej Górze, jak
w wielu miastach, odbył się pokaz
sztucznych ogni - światełko do nieba
połączyło Kobylą Górę z całą Polską.
I tak „wielkie granie” dobiegło końca,
teraz już z radosnym sercem i szerokim uśmiechem można było pójść do
domu. Z radosnym sercem - ponieważ
dzięki naszej pomocy na wielu twarzach
zagości radość, z szerokim uśmiechem ponieważ po tak licznych atrakcjach nie
sposób się smucić.
Wielka Orkiestra zagrała w Kobylej
Górze po raz 11. i na pewno nie ostatni.
Warto dodać, że podczas Orkiestry
zbierane były również pieniążki na chore
na mukowiscydozę rodzeństwo z Bierzowa - Darię i Mateusza Kowalskich.
Rodzeństwo otrzyma 6330 złotych. Na
ten cel licytowano m.in. tort, który został
ostatecznie kupiony za kwotę 2500 złotych, sprzedawano różyczki, a jeden
z mieszkańców Kobylej Góry przekazał
rodzeństwu 2000 złotych.
A. Ławicka


jący w tej roli Marek Drzazga). Byliśmy świadkami inscenizacji znanych
z ewangelii rozmów Heroda z królami
ze Wschodu.
W końcu mędrcy wraz ze swoją
barwną asystą ruszyli w dalszą drogę
- do ostrzeszowskiej „Lilijki”, tu przy
ognisku zasiedli pastuszkowie, by po
chwili pójść ze wszystkimi powitać
Dziecinę.
Królewski orszak dotarł do Rynku,
to już kres wędrówki. Betlejemska
gwiazda przyprowadziła monarchów
do Józefa i Maryi tulącej swoje Dziecię. Każdy z królów oddał hołd i uroczyście złożył dary przed maleńkim Jezusem. Maleństwo zaś uśmiechało się do nich, machając rączkami. Tak było rzeczywiście, bo w roli
Dzieciątka wystąpił 14-miesięczny
Bartoszek, zaś postacie w Maryi
i Józefa wcielili się jego rodzice - państwo Grażyna i Maciej Wypchłowie
z Ostrzeszowa.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
zakończyło błogosławieństwo udzielone zgromadzonym przez ks. prałata S. Szkaradkiewicza z parafii farnej. Ale przed ratuszem wciąż rozbrzmiewały kolędy, tym razem śpiewane przez chór Joyfull Gospel. Zaś
trochę zmarznięci, przyprószeni śniegiem uczestnicy korowodu mogli roz-

nie maszerowali aniołowie, pastuszkowie czy też czuwający nad jego przebiegiem harcerze oraz młodzież z organizacji katolickich. A jak tu nie wspomnieć
o Miejskiej Orkiestrze Dętej, która nie tylko
wybijała rytm przemarszu, lecz i przygrywała melodie kolęd? Tuż za orkiestrą - ku
radości najmłodszych - maszerowały trzy
sympatyczne kuce, prowadzone przez ich
właścicielkę, panią Teresą, której dzielnie

pomagała młodzież i pasterz Marek.
Co jakiś czas wznoszono hasła nawiązujące do ogłoszonego przez papieża
Franciszka Roku Miłosierdzia, a nad
maszerującymi powiewały chorągwie
przypominające o tegorocznym Światowym Dniu Młodzieży.
Z kolędą na ustach, sztandarami i kolorowymi wstążeczkami, kilkusetosobowy tłum dotarł przed Urząd Miasta
i Gminy. Tam z okna swego pałacu powitał mędrców król Herod (bardzo przekonu-

grzać się gorącym barszczem.
Tak oto królewski orszak przeszedł
przez królewski gród. Z kolędą na ustach,
z uśmiechem na twarzach szli i ci najstarsi, i młodsi, i całkiem maleńcy mieszkańcy miasta. Przecież święto Trzech Króli
zdarza się raz w roku i dobrze, że staje się
świętem wszystkich rodzin, zachęcającym do radości, śpiewu i spaceru w tak
doborowej, barwnej gromadzie.
K. Juszczak

Radośni kolędnicy

Jak zwykle, 6 stycznia, do naszych domów, z kolędą na ustach, przychodzili kolędnicy. Grupa przedstawiona na fotografii była wyjątkowa - śpiewała tak ładnie i radośnie, że nawet ponuracy musieli się rozchmurzyć i uśmiechnąć. Brawo!
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T R O C H Ę

C Z A S U

JASEàKA W SP NR 3

Pierwszaki w muzeum
W poniedziaákowe przedpoáudnie,
odpowiadając na zaproszenie pani Mirosáawy Rzepeckiej, dzieci z klasy 1d
SP nr 1 w Ostrzeszowie z wychowawczynią p. Iwoną Zawadzką udaáy siĊ
do Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. Po
wysáuchaniu
opowieĞci
p. Mirosáawy
na temat wyrobu papieru
dzieci obejrzaáy krótki
film równieĪ
o tej tematyce. NastĊpną
niespodzianką
dla dzielnych
pierwszaków
byáo samodzielne czerpanie papieru.
Dzieci z wypie-

Z

N

A

kami na twarzach tworzyáy wáasne kartki
i ozdabiaáy je wedáug swojego pomysáu.
Klasa 1d wróciáa do szkoáy z nowymi
wiadomoĞciami, doĞwiadczeniami i z
wáasnorĊcznie wykonanymi kartkami.

J

D

D L A

W Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie BoĪe
Narodzenie ĞwiĊtowano uroczyĞcie i rodzinnie.
22 grudnia wszystkie klasy uczestniczyáy w jaseákach
przygotowanych przez dzieci z kl. II b, które Ğwietnie wcieliáy siĊ w rolĊ Ğw. Rodziny, królów, pasterzy i anioáów. Nie
zabrakáo trĊbacza, obwieszczającego dekret cesarza Augu-

13.01.2016

D Z I E C I
A po jaseákach odbywaáy siĊ w salach klasowe wigilie
- dzielono siĊ opáatkiem, skáadano Īyczenia, rozdawano
upominki.
Mali aktorzy przez okres Ğwiąteczny odpoczywali, by 3
stycznia wystąpiü przed wiĊkszą publicznoĞcią w koĞciele
Chrystusa Króla.
Okres Ğwiąt BoĪego Narodzenia to czas, w którym
skáadamy sobie Īyczenia. Dlatego wáaĞnie uczniowie i nauczyciele z naszej szkoáy skáadają wszystkim czytelnikom

ĭ

UWAGA!
NAGRODA MIESIĄCA DLA DZIECI, KTÓRE
PRZYSYàAJĄ ROZWIĄZANIA
Od stycznia wprowadzamy dodatkową nagrodĊ dla dzieci, które przyĞlą do
redakcji rozwiązania szczegóáów lub innych zadaĔ, zamieszczanych na stronie
dzieciĊcej - oprócz nagrody cotygodniowej losowana bĊdzie, spoĞród wszystkich nadesáanych w ciągu miesiąca kartek - nagroda miesiąca - klocki lego (dla
dziewczynki lub dla cháopca), a na koniec roku - cenna nagroda roku.

sta, a takĪe eleganckiego konferansjera, który wprowadzaá
w uroczysty nastrój.
Rodzice stanĊli na wysokoĞci zadania - stroje, które
przygotowali, byáy przeĞliczne i bardzo realistyczne.

„Czasu” najserdeczniejsze Īyczenia - niech Nowy Rok 2016
niech bĊdzie lepszy od poprzedniego.
A. L.

Konkurs plastyczny w SP w Doruchowie

KARTKA BOĩONARODZENIOWA
JuĪ od kilku lat tradycją Szkoáy
Podstawowej w Doruchowie jest przeprowadzanie konkursów plastycznych.
Organizatorzy dbają, by róĪnorodną
tematyką przyciągaáy one uczniów, zachĊcaáy ich do twórczych dziaáaĔ oraz
rozwijaáy ich zainteresowania, ale i ta-

lenty plastyczne. Tegoroczny konkurs
związany byá ze ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia. Osobami odpowiedzialnymi
za jego przeprowadzenie i wyáonienie
zwyciĊzców byáy panie: Iwona Gąsiorek
oraz Barbara Pietrusiak. Uczniowie
mieli do wykonania, dowolną techniką,

kartkĊ boĪonarodzeniową. W konkursie
wziĊli udziaá uczniowie kl. I - III. Spora
grupa uczestników (40 uczniów) Ğwiadczy o tym, Īe ta forma rywalizacji cieszy
siĊ duĪą popularnoĞcią.
ĝwiąteczne kartki oceniono
w dwóch kategoriach: I kategoria: klasy
I; II kategoria: klasy II - III.
Poziom prac byá bardzo wysoki
i wyrównany. Dzieci, przeĞcigając siĊ
w pomysáach, stworzyáy ciekawe i niepowtarzalne kompozycje. Wyniki rywalizacji przedstawiają siĊ nastĊpująco:
klasy I:
I miejsce - Alicja Hober, kl. I c
II miejsce - Alicja àopata, kl. I b
III miejsce - Lena Garczarek, kl. I b
klasy II - III
I miejsce - Diana Szewczyk, kl. III b
II miejsce - Marta ĝmigielska, kl. II c
III miejsce - Oliwia KoĔczak, kl. II a
WyróĪnienia w kategorii klas II - III
Patrycja WitoĔ kl. III b, Fryderyk
Godek kl. II b
Nagrody i dyplomy wrĊczone
uczniom ufundowane zostaáy przez
RadĊ Rodziców.
IG

BAáWANEK
Raz grudniowym, ciepâym rankiem
staâ baâwanek gdzieğ za gankiem.
Caây dzieĕ mu sâonko ğwieci
i z baâwanka wszystko leci.
Straciâ oczy, nosek, usta,
spadâ teī garnek - gâowa pusta.
Nie ma brzucha ani gâówki
- moīe wszedâ gdzieğ do lodówki?
Kaīdy szuka wiċc baâwanka
od póânocy aī do ranka.
Gdzie siċ schowaâ, gdzie on jest?
Szuka kaīdy, nawet pies.
Na ulicy, na podwórku,
nie ma nawet go przy murku.
Tak siċ smuci maây Krzyğ,
przecieī byâ tu jeszcze dziğ.
Udaâ siċ wiċc do tatusia,
do swej babci i dziadziusia.
W koĕcu mama siċ zjawiâa,
tak Krzysiowi oznajmiâa:

ZnajdĨ 20 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki. Na rysunku dolnym
zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 22 stycznia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch,
pozornie identycznych obrazkach,
zamieszczonych w nr. 49., nagrodĊ
otrzymuje Julia Nowicka z Grabowa.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

Nie ma mrozów ani ğniegu,
wiċc baâwanek uciekâ w biegu,
bo gdy sâonko go opala,
to baâwanek siċ rozwala.
Ale Krzysiek bċdzie w szoku,
kiedy wróci w przyszâym roku...
Michaâ Z.

Aleksander, Wiktor i maleĔki Emilek
k
w Ğwiątecznym nastroju.

13.01.2016
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

WrĊczono stypendia starosty
PiĊcioro uczniów ostrzeszowskich szkóá ponadgimnazjalnych otrzymaáo stypendia starosty
ostrzeszowskiego za rok szkolny 2015/2016. Akty przyznania stypendiów na XVII sesji Rady Powiatu
wrĊczyá starosta Lech Janicki w asyĞcie wicestarosty Adama Mickiewicza. Rodzice stypendystów
otrzymali listy gratulacyjne.
Stypendia w wysokoĞci 250 záotych miesiĊcznie otrzymali: Marika Owczarek z I LO, Dominika
Nowak i Jadwiga Sip z Zespoáu Szkóá nr 1 oraz Aleksandra Bacik i Dawid Podjuk z Zespoáu
Szkóá nr 2.
Stypendia starosty, zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji oraz wspierania
szans edukacyjnych máodzieĪy przyznaje Zarząd Powiatu na wniosek dyrektorów szkóá. Otrzymują
je uczniowie szczególnie uzdolnieni, którzy uzyskali Ğrednią ocen nie niĪszą niĪ 5,0 oraz wykazują
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy (uzyskują z danego przedmiotu oceny celujące). Oprócz tego stypendyĞci powinni uczestniczyü w pracach samorządu uczniowskiego,
przyczyniaü siĊ do promocji powiatu oraz pomagaü innym.
WrĊczenie stypendiów uĞwietniá minikoncert Ğwiąteczno-noworoczny uczniów PaĔstwowej Szkoáy
Muzycznej I stopnia w Ostrzeszowie: Oli Smardz, Oliwii Bajor, Julii Cal oraz trio Star Wars, które
tworzą: Hania Pszeniczna, Natalia Zakrzewska i Nikodem Sauer. Wystąpiáa takĪe wokalistka Zuzanna
Gruchocka - absolwentka Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie.
www.powiatostrzeszowski.pl

MIKOàAJKOWA NOC W SZKOLE
A jednak… To siĊ dziaáo naprawdĊ! Po raz pierwszy w Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyáy
w Ostrzeszowie odbyáa siĊ „Mikoáajkowa noc w szkole”. Byáa
to kolejna okazja, by pokazaü
placówkĊ z innej perspektywy, nie
tylko jako budynku, do którego
trzeba przyjĞü rano z odrobionymi
lekcjami i peáną gáową wzorów,
pojĊü oraz informacji, ale takĪe
jako miejsce, gdzie moĪna zorganizowaü coĞ innego, dobrze
siĊ bawiü - ucząc, i miáo spĊdziü
czas, przy okazji poznając siĊ
nawzajem i integrując.
Od godziny 19.00 do 24.00 uczniowie sami wybierali sobie zajĊcia, w których chcieli uczestniczyü. Mogli wziąü

udziaá w zawodach sportowych, wybraü
siĊ na kurs jĊzyka angielskiego, przeprowadzaü eksperymenty chemiczne
czy posáuchaü ciekawych wykáadów
z ¿zyki. W tym celu do szkoáy przybyli

m.in. pan Piotr Duczmal oraz pan
Radosáaw Karwacki, czáonkowie
Stowarzyszenia Centrum Wiedzy
i Nowych Technologii w Parzynowie, którzy poprowadzili wykáad
z astronomii. Nie zabrakáo teĪ
zajĊü instrumentalno-wokalnych
czy gier i zabaw intelektualnych.
Znalazáo siĊ teĪ coĞ dla miáoĞników kina i gier komputerowych.
Ostatnim wydarzeniem tej
nocy miaáo byü grzeczne uáoĪenie siĊ w Ğpiworach i gáĊboki,
dáugi sen. Jednak z przyczyn
niezaleĪnych i niezrozumiaáych
(dla nauczycieli) ten punkt programu
zrealizowany zostaá czĊĞciowo, tzn.
tylko niewielka grupa máodzieĪy poszáa
spaü. No, bo jak tu spaü, gdy w gáowie
szumi tyle wraĪeĔ, koledzy Ğwiecą latarkami po
oczach, a w dodatku nad
ranem do hali sportowej
przybywa ĝwiĊty Mikoáaj
z workiem peánym sáodyczy?
Ale wszystko, co dobre, szybko siĊ koĔczy...
i tak o 7.00 rano zmĊczeni, ale i szczĊĞliwi uczniowie udali siĊ do domów.
Wszystkim, którzy
przyczynili siĊ do tego,
Īe spotkaliĞmy siĊ w tĊ
niezwykáą noc, skáadamy
serdeczne podziĊkowania.
SU

ĝWIĄTECZNE KOLĉDOWANIE W SP ROJÓW
BoĪe Narodzenie to czas miáoĞci,
spokoju i radoĞci. Na przyjĞcie Ğwiąt
czekają wszyscy, ale najbardziej wyczekują tych dni najmáodsi.
W naszej szkole juĪ od początku
grudnia czuü byáo Ğwiąteczną atmos-

ferĊ. Uczniowie i nauczyciele przygotowywali siĊ wytrwale do jaseáek,
które zgodnie z tradycją miaáy uĞwietniü
spotkanie opáatkowe dla mieszkaĔców
Rojowa.

20 grudnia w szkole zebrali siĊ
mieszkaĔcy wsi oraz zaproszeni goĞcie:
zastĊpca burmistrza Ostrzeszowa - P.
UĞcinowicz, soátys - T. Kajser, wikary
para¿i Ğw. Jadwigi Królowej - ks. P.
Kubiak, przedstawiciele Rady Soáec-

Projekt edukacyjny w SP w Szklarce Przyg.

TRADYCJE
BOĩONARODZENIOWE
W POLSCE I ANGLII
Przed ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia w Szkole Podstawowej w Szklarce
Przygodzickiej odbyáa siĊ prezentacja
projektu edukacyjnego pt. „Tradycje
boĪonarodzeniowe w Polsce i w Anglii”.
Przez kilka tygodni pracowali nad nim uczniowie klas IV-VI, pod
kierunkiem nauczycielek: pani Natalii
Fabrowskiej oraz Justyny KrzyĪanek-Mrugalskiej.

Zaprezentowali róĪnice i podobieĔstwa w obchodzeniu Ğwiąt w Polsce i w
Anglii. Pokaz wzbogacili Ğwiątecznymi
piosenkami, które Ğpiewane byáy w jĊzyku polskim i angielskim, prezentacją
multimedialną oraz wierszami. Uczniowie wraz z nauczycielkami przygotowali
równieĪ piĊkną Ğwiąteczno-zimową
dekoracjĊ, która byáa dopeánieniem
projektu.
Natalia Fabrowska

kiej, przewodnicząca Koáa GospodyĔ
Wiejskich, czáonkowie Stowarzyszenia
„Razem àatwiej”.
Dyrektor szkoáy, p. Sabina Józe¿ak,

narodowoĞci. Wszyscy oddali pokáon
Jezusowi i záoĪyli mu liczne dary.
UmiejĊtnoĞü gry na dzwonkach
zaprezentowali czáonkowie szkolnego

zaprosiáa do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez uczniów.
Najpierw na scenie pojawiáy siĊ przedszkolaki, które zaĞpiewaáy Ğwiąteczną
piosenkĊ. NastĊpnie odegrano scenĊ
narodzenia pana Jezusa w Betlejem.
W ubogiej stajence Maryja i Józef uáoĪyli dzieciątko w drewnianym Īáóbeczku
i czuwali przy nim caáą noc. Towarzyszyli im anioáowie, którzy Ğpiewali kolĊdy. Przybyli teĪ pastuszkowie, trzej
królowie oraz przedstawiciele róĪnych

zespoáu instrumentalnego „Gawroszki”, którzy wykonali najbardziej znane
kolĊdy.
Po zakoĔczeniu przedstawienia
goĞcie podzielili siĊ opáatkiem i záoĪyli
sobie Īyczenia. Uczestnicy otrzymali zrobione przez uczniów upominki.
Nadszedá teĪ czas na skosztowanie
pysznego ciasta.
Spotkanie opáatkowe wzbudziáo
wielkie emocje, a wystĊp naszych
uczniów byá dáugo oklaskiwany.
Hanna ĝmiatacz
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy rok

Dopiero w ssamym ğrodku zimy przekonaâem siċ, īe noszċ w
sob
sobie niepokonane lato. Albert Camus

BARAN

RAK

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

Ten tydzień może wystawić na próbę
Twoją cierpliwość. Niewykluczone, że
przyjdzie Ci zmierzyć się z przeszłością
raz jeszcze i może to nie być miłe i przyjemne w skutkach. Ważne, byś teraz starał
zachować się stabilność emocjonalną i nie
demonizował drobnostek, na które i tak
nie masz większego wpływu. Tak jak do
tej pory myśl po swojemu i nie oglądaj
się na innych. Miłość - nie daj się zwodzić.
Finanse - stabilnie.

W pracy będzie się dużo działo. Już od początku roku masz ręce pełne roboty i tak
szybko się to nie zmieni. Bardzo dobrze,
kreatywne i odpowiedzialne zadania naładują Cię pozytywną energią i zmotywują
do jeszcze lepszego i szybszego działania.
Uważaj jednak, by nie przesadzać z eksploatowaniem organizmu. Godziny pracy są po
to, by ich przestrzegać i staraj się nie zamienić
domu na biuro... Miłość - drobne zaniedbania? Finanse - szef będzie sprawiedliwy.

BYK

LEW

21 kwietnia - 20 maja

23 lipca - 23 sierpnia

Jeszcze przez kilka ładnych dni może pomęczyć Cię przeziębienie, którego nie należy lekceważyć. „Lekki kaszelek” też może
nieźle namieszać, jeśli się go odpowiednio
nie wyleczy. W pracy drobny przestój i Ty
także możesz odczuwać chwilowy brak
weny i energii. Pod koniec tygodnia pewne
sprawy rozwiążą się niekoniecznie tak, jak
tego oczekujesz. Miłość - dobrze czytaj
znaki. Finanse - chyba nie ma powodów
do narzekań.

Ważny dla Ciebie dzień przebiegł jeszcze
pomyślniej niż to sobie zaplanowałeś. Co za
tym idzie, dostałeś dużo zapasowej energii
i motywacji do dalszego działania. Może
warto jakoś odwdzięczyć się znajomym,
którzy tak licznie i wiernie towarzyszyli Ci
w realizacji projektu? Nigdy nie zapominaj
i nie lekceważ starych, oddanych przyjaciół
na rzecz nowego i niesprawdzonego... Miłość
- naucz się przyjmować odmowę. Finanse bywało lepiej, ale bez paniki.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
To, co sobie zaplanowałaś na zeszły tydzień,
może nie udało się w stu procentach, ale nie
masz powodów do narzekań. Ekipa z pracy
wywiązała się nadspodziewanie dobrze
ze swoich obowiązków. W czwartek mogą
odezwać się niezaleczone do końca dolegliwości, których nie możesz kolejny raz
„odkładać na bok”, pamiętaj, że praca nie
zając, nie ucieknie, a zdrowie mamy tylko
jedno... Miłość - czasem ważniejsza jest czysta
przyjaźń. Finanse - daj sobie szansę.

WAGA
23 września - 23 października
Wygląda na to, że przez styczeń przejdziesz
całkiem spokojnie. Wszelkie zawirowania,
celowo lub nie, zostawiłaś za sobą w starym roku. Ten tydzień zapowiada się wręcz
sielankowo. Jedynie na początku weekendu
możesz się spodziewać irytującego telefonu, ale nie przejmuj się plotkami i kiepskim
przepływem informacji. Postaraj się, by nic
nie zakłóciło Twoich planów. Miłość - tylko
znajomy? Finanse - odłóż trochę na „porządny” wydatek.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Ostatnio zachowujesz się bardzo dziecinnie
i kompletnie nie radzisz sobie z emocjami.
Znów wypuściłeś z rąk to, na czym Ci zależało, a teraz masz pretensje do całego

świata (tylko nie do siebie). Takie zachowanie
naprawdę nie przystoi, zwłaszcza w pewnym
wieku. Niektóre rzeczy po prostu trzeba sobie
odpuścić. W pracy trochę luźniej, będziesz
miał więcej czasu, by oddać się ukochanemu
hobby. Miłość - definitywny koniec? Finanse
- dużo zależy od Ciebie.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Nawał pracy da się we znaki i na początku
tygodnia możesz odczuwać spore zmęczenie. Nie bierz na siebie obowiązków innych
ludzi tylko dlatego, że mają lepszą wymówkę
albo są mniej uczciwi. Warto zastanowić się,
czy nie zaniedbałeś ostatnio trochę spraw
duchowych. Na zdrowie i równowagę składa
się wiele elementów, nie tylko zdrowe odżywianie i wysypianie się. Może przydałaby
się jakaś dobra książka albo koncert? Miłość
- szanse na powrót? Finanse - duży bonus!

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Kolejna ważna sprawa, która mogła Cię
podświadomie niepokoić, rozwiązana i zamknięta. Powinieneś się cieszyć i myśleć
optymistycznie, a Ty znów zaczynasz szukać
dziury w całym i marudzić... Pamiętaj, że
drobnostki składają się w jedną wielką całość
i od nas zależy, czy to będą małe radości,
czy małe smutki i niezadowolenia. Pracy
znów trochę więcej, ale to krótki, przejściowy
okres. Dla relaksu codziennie przed snem
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pomyśl o czymś pozytywnym, co spotkało
Cię danego dnia. Miłość - cieplej, cieplej.
Finanse - jest dobrze.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
To będzie dobry i pełen energii tydzień.
Chęć działania i motywacja będą Cię rozpierać. Teraz możesz spokojnie i z pełną
świadomością podejmować nowe wyzwania
i realizować dawno zaplanowane projekty.
Jedyną przeszkodą, jaką możesz napotkać
na swej drodze, mogą być... finanse. Dlatego
postaraj się gospodarować z głową i nie kupować kolejnych niepotrzebnych gadżetów...
Miłość - sama radość. Finanse - ostrożnie!

RYBY
20 lutego - 20 marca
W najbliższych dniach będziesz potrzebować
spokoju i bezpieczeństwa - zwróć uwagę, by
starannie dobierać otoczenie i spędzać czas
z ludźmi, którzy Ci właśnie to zapewnią. Nie
podejmuj ryzykownych działań i nie rób nic
pod wypływem emocji, a tym bardziej nikomu nie staraj się nic udowodnić czy zrobić
na złość. Przeczekaj ze spokojem, niedługo
znów mocniej zaświeci słońce. Miłość - cierpliwości. Finanse - nieco trudniejszy czas.
By ciepło duszy i pozytywna energia
ocieplały nawet najmroźniejsze dni zimy.
Wasza wróżka

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Ustalony rytm bardzo Ci sprzyja. Uważaj
jednak, by spokojne i powtarzające się
„partnerskie rytuały” nie przerodziły się
w stagnację i rutynę. Może warto w weekend wybrać się do ludzi, odwiedzić dawno niewidzianych znajomych czy nawet
wyjść do kina z kolegami z pracy? Może
byłoby jeszcze lepiej, gdyby Twój związek
nabrał trochę nowych rumieńców? Miłość
- potrzeba świeżości? Finanse - drobne
wydatki, niegroźne dla portfela.

Wigilia
w ogniska
blasku
Wigilia w 3 DH i 2 DSH im. PowstaĔców Wlkp. w tym roku byáa inna
i niezwykáa. UdaliĞmy siĊ w cudowne
miejsce, gdzie wspólnie z rodzicami
harcerzy przygotowaliĞmy wielką wigilijną niespodziankĊ.
Po dotarciu na miejsce od páomyka
„Ğwiateáka betlejemskiego” odpaliliĞmy
harcerskie ognisko. Podczas Ğpiewania
kolĊdy nagle pojawiá siĊ ĝwiĊty Mikoáaj,
dzwoniąc gáoĞno dzwonkiem i z daleka
pozdrawiając naszych harcerzy.

W Wielkopolsce Ğw. Mikoáaj to biskup, a nie krasnoludek zza oceanu,
staramy siĊ kultywowaü polskie tradycje
i uczyü o nich naszą máodzieĪ.
Pozdrawiamy
3 DH i 2 DSH im. PowstaĔców
Wlkp. z Mikstatu

SEROWE OPONKI

•
•

Składniki:
45 dag sera półtłustego
2 jajka
1 czubata łyżka masła
3 szklanki mąki
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka soku z cytryny
2 łyżeczki cukru waniliowego

•
•

1 kg smalcu do smażenia
cukier puder do posypania

•
•
•
•
•

Ser dwukrotnie zmielić w maszynce
do mielenia. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia (najlepiej na stolnicy),
dodać masło i posiekać nożem.
Dodać zmielony ser,
cukier waniliowy,
sok z cytryny, jajka
i zagnieść dokładnie
ciasto, tak aby powstała lśniąca, gładka
kula. Następnie rozwałkować ciasto na
grubość 0,5 cm i wykrawać krążki (dużą
szklanką), a w środku
wykrawać małym kieliszkiem otwory.

W garnku roztopić smalec - przed
smażeniem oponek sprawdzić, czy smalec jest dobrze rozgrzany: wrzucić kawałek ciasta, jeśli wypłynie na wierzch, to
oznacza, że smalec ma już odpowiednią
temperaturę i można smażyć.
Oponki serowe smażyć
z obu stron na złoty kolor.
Następnie na papierowym
ręczniku osączyć z tłuszczu
i posypać cukrem pudrem.
Podawać najlepiej od razu
po usmażeniu, gdyż jeszcze
ciepłe są najlepsze. Z porcji
powstaje 26 oponek.

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES

WIELOLETNIE DOćWIADCZENIE

WieluĔska 1B
WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

ul. Kąpielowa 4a (basen Oceanik)
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Za rok minie üwierü wieku, odkąd
gra Wielka Orkiestra ĝwiątecznej Pomocy. Nawet osoby, którym dĨwiĊki
Owsiakowej orkiestry nie zawsze
brzmią czysto, doceniają pomoc, jaka
na przestrzeni tych lat tra¿áa do szpitali
i innych placówek medycznych, przyczyniając siĊ do uratowania niejednego
ludzkiego istnienia. ĩycia ludzkiego nie
wolno przeliczaü na pieniądze, a jed-

nak miliony, setek milionów záotych,
jakie przez 24 ¿naáy WOĝP o¿arowali
Polacy, trudno przeceniü. W tej górze pieniĊdzy swój maleĔki
udziaá mają takĪe mieszkaĔcy Ostrzeszowa i naszego
powiatu. Owszem, róĪnie
bywaáo, zdarzaáy siĊ teĪ lata,
gdy w Ostrzeszowie milkáo
orkiestrowe granie - ale to
juĪ przeszáoĞü. W ostatnim
czasie mobilizacja wolontariuszy i wszystkich osób
zaangaĪowanych w WOĝP
jest tak wielka, Īe z roku na
rok sypią siĊ do skarbonek
kolejne rekordowe sumy.
Do ubiegáorocznych 28
tysiĊcy dorzucono nastĊpne tysiące, co daáo wrĊcz
niewiarygodne osiągniĊcie
42.694,97 zá. Wynik ten ma
szansĊ ulec zwiĊkszeniu.
Wszystkim, co swój grosik
rzucili do puszki lub w inny

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

REKORDOWE GRANIE W OSTRZESZOWIE!
sposób przekazali na rzecz orkiestry,
wielkie dziĊki!
Pieniądze są waĪne, nawet bardzo waĪne, gdy zbiera siĊ je na jakiĞ
szczytny cel, lecz nie najwaĪniejsze.
Tym, co odróĪnia WOĝP od innych
charytatywnych przedsiĊwziĊü, jest

umiejĊtnoĞü przebudzenia u tysiĊcy
osób tego czerwonego serduszka, które
przez tygodnie, miesiące, a niekiedy

i lata, w nas drzemie. PrzemoĪna jest
chĊü wáączenia siĊ w niesienie pomocy.
Najbardziej uwidacznia siĊ to u máodych, bardzo máodych osób, które juĪ od
wczesnych godzin niedzielnego poranka, w najróĪniejszych miejscach miasta
stoją z puszkami w rĊku. W Ostrzeszowie byáo ich
w tym roku 68,
zaĞ áącznie uzbierali do puszek
kwotĊ 39.501,32
zá. Nieco mniejsze
sumy uzyskano
ze sprzedaĪy
fantów i z prowadzonej w trakcie
koncertu licytacji.
Tu najwiĊkszym
wziĊciem cieszyá siĊ pendrive
w ksztaácie serduszka, który zlicytowano za 120
zá. àącznie zaĞ
z licytacji uzyskano 3.193,65 zá.
Ostrzeszowskie centrum WOĝP
tradycyjnie juĪ mieĞciáo siĊ w kinoteatrze. To zrozumiaáe, bowiem od lat
OCK bierze na swoje barki prowadzenie akcji, zaĞ
przez caáe popoáudnie na
scenie kinoteatru odbywaáy
siĊ artystyczne wystĊpy.
RozpoczĊáa je nasza
utalentowana máodzieĪ
taĔcząc i Ğpiewając. Trudno nie rozpoznaü w tym
gronie uznanych juĪ wokalistów, jak choüby Martyna Bacik, jednak pierwszą
czĊĞü wystĊpów zdominowali tancerze. Krótkie show
przedstawiáa formacja „ButterÀy Wings”, a po nich
sceną zawáadnĊli máodsi
i starsi tancerze z „Dance
Academy Ostrow”. To byá
zaiste porywający kawaáek szalonego taĔca. Warto

wspomnieü, Īe w tej ostrowskiej (jak
sugeruje nazwa) formacji taĔczy sporo máodzieĪy z Ostrzeszowa i okolic.
Co roku grają z orkiestrą máodzieĪowe zespoáy, prezentując róĪnorodną,
gáównie rockową i hip-hopową muzykĊ.
Swe wokalno-muzyczne umiejĊtnoĞci
zaprezentowaáy m.in.: „Fumix”, „GaraĪowy Raj” i „Sashaboole”. Komu zaĞ
muzyczne granie wydaáo siĊ za gáoĞne,
mógá zafundowaü sobie relaksującą
przejaĪdĪkĊ bryczką.

W tym roku, inaczej niĪ w latach
ubiegáych, sporo teĪ siĊ dziaáo w innych
miejscach. W Starej Kotáowni przy ul.
Kwiatowej dominowaáy gry i zabawy
rodzinne. Byáo malowanie WOĝP-owych serduszek, ale takĪe twarzy.
Amatorzy ruchu mogli pograü w squash i w piákĊ, zaĞ
po zawodach zjeĞü smaczną
grochówkĊ. Kawaáek dalej,
w Starej Gazowni, atrakcją
byáa trampolina dla dorosáych.
Dobrym zwyczajem
WOĝP jest równieĪ wáączenie siĊ do akcji honorowych
dawców krwi. Krwiodawcy
nie zawiedli i do punktu
krwiodawstwa zgáosiáo siĊ
tego dnia aĪ 61 osób, o¿aro-
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wując 27,4 litry krwi. To piĊkny odruch
serca, który w sposób bezpoĞredni
przyczynia siĊ do ratowania Īycia.
Koresponduje to z gáównym celem
tegorocznego orkiestrowego grania,
z którego pieniądze przeznaczone zostaną na zakup urządzeĔ medycznych
dla oddziaáów dzieciĊcych, a takĪe dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

***
Okoáo godz. 20.00 kazimierzowską
basztĊ rozĞwietliáy iluminacje. Ku niebu wzniosáo siĊ orkiestrowe Ğwiateáko,
oznajmiając zakoĔczenie 24. Finaáu

WOĝP. „MIERZYMY WYSOKO” - takie
zawoáanie towarzyszyáo tegorocznej
akcji. Z dumą moĪemy stwierdziü, Īe
mieszkaĔcy Ostrzeszowa sprostali
temu zadaniu.
K. Juszczak
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FERIE NA SPORTOWO!!!
Program imprez sportowych
w ramach akcji ZIMA 2016
dla dzieci i máodzieĪy miasta i gminy Ostrzeszów
Godz.

Nazwa imprezy

Uczestnicy

Miejsce

11.00

Turniej halowej piáki noĪnej
klasy III-IV (5+1)

SP

Hala sport.
Gim. nr 2

Pierwszy tydzieĔ

19.01.

11.00

Aerobik - zajĊcia przy muzyce (dz. i chá.)

SP i G

Hala sport.
Gim. nr 2

20.01.

11.00

Turniej halowej piáki noĪnej
klasy I-II (5+1)

SP

Hala sport.
Gim. nr 2

•

SP i G

Maáa sala
Gim. nr 2

•

18.01 (poniedziaãek)
godz. 9.00 -10.00 - zajĊcia plastyczne dla dzieci „Laurka na DzieĔ Babci
i Dziadka”,
godz. 10.30 - 13.30 - zajĊcia plastyczne dla zaawansowanych - prac.
plastyczna OCK (biblioteka),
godz. 11.00 - zuchowe gry i zabawy, spotkania z karate - sala klubowa OCK,
godz. 11.00 - seans ¿lmowy - „Sawa - maáy i wielki bohater” - kino Piast.

Turniej badmintona (dz. i chá.) SP i G

Hala sport.
Gim. nr 2

•

19.01 (wtorek)
godz. 11.00 - seans ¿lmowy - „Bella i Sebastian 2” - kino Piast.

•
•

20.01 (Ĥroda)
godz. 11.00 - zuchowe gry i zabawy, spotkania z karate - sala klubowa,
godz. 11.00 - seans ¿lmowy - „Sawa - maáy i wielki bohater” - kino Piast.

18.01.

21.01.

22.01.

11.00

11.00

ĝcianka wspinaczkowa (dz.
i chá.)

Turniej halowej piáki noĪnej
klasy V-VI (4+1)

•
•

Hala sport.
Gim. nr 2

SP

Uwaga!!! ChĊtni uczestnicy z terenu gminy przyjeĪdĪają
na koszt wáasny.
ObjaĞnienia: SP - szkoáy podstawowe; G - gimnazja.
Zgáoszenia w dniu zawodów 15 minut przed rozpoczĊciem.
Organizator: M-G Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
zaprasza dzieci na zimowe zajĊcia
19 STYCZNIA (wtorek) - sala Centrum Kultury (ul. Kolejowa 3)
„ ZIMOWE FANTAZJE”
* 11.00: zajĊcia plastyczne, gry i zabawy
* 13.15: „SKRADZIONE MĄDROĝCI” - widowisko dla dzieci

20 STYCZNIA (Ĥroda) - Biblioteka Publiczna (ul. Kaliska 22)

21.01 (czwartek)
• godz. 10.00 - „Guzikami malowane” - zajĊcia twórcze dla dzieci i máodzieĪy - Muzeum Regionalne - ratusz,
• godz. 11.00 - seans ¿lmowy „Sawa - maáy i wielki bohater" - kino Piast,
• godz. 16.00 - „KsiĊĪniczka na ziarnku grochu” - spektakl teatralny,
Po spektaklu warsztaty teatru lalkowego dla dzieci - sala klubowa OCK,
wstĊp wolny.

•
•

22.01 (piĈtek)
godz. 11.00 - zuchowe gry i zabawy, spotkania z karate - sala klubowa,
godz. 11.00 - seans ¿lmowy.
24.01 (niedziela)
godz. 15.00 - koncert noworoczny - ognisko muzyczne „Gama”- sala
widowiskowa OCK.
Organizator OCK

„FILMOWA ĝRODA”
* 11.00 - seans dla dzieci
* 15.00 - seans dla máodzieĪy (10+)

•

„ DLA KAĩDEGO COĝ SàODKIEGO”
*11.00 - zajĊcia kulinarne, gry i zabawy

Firma PIG-SIN poszukuje osoby
na stanowisko

21 STYCZNIA (czwartek) - wycieczka do kina
22 STYCZNIA (piĈtek) - sala Centrum Kultury (ul. Kolejowa 3)

KSIČGOWY

Informacje dodatkowe: tel. 62 7305346

Miejsce pracy
- Ostrzeszów Pustkowie
Czas pracy - 8-16

FERIE W BIBLIOTECE 2016
WĉDRÓWKI PO POLSCE Z PYZĄ
WĉDROWNICZKĄ I KOZIOàKIEM MATOàKIEM
Wszystkie zajĊcia są bezpáatne i odbywają siĊ w budynku
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów
zów
/Pl. Borek 17/ w godzinach 10:00 - 12:00.

•
•
•
•

I TYDZIEē
wtorek - 19.01.2016r.
spektakl Teatru „MASKA” z Krakowa pt. „OSTATNIA KSIĄĩKA ĝWIATA”
WĉDRÓWKI PO POLSCE /cz. 1/
czwartek - 21.01.2016r.
WĉDRÓWKI PO POLSCE /cz. 2/
WARSZTATY PLASTYCZNE upominki na DzieĔ Babci
bci
i Dziadka
W programie: wycieczki po Polsce, prace plastyczne,, gry, zabawy,
akcji
sáodkie co nieco, upominki i wiele innych atrakcji...

Wymagania:
•
•

•
•

Wyksztaácenie minimum Ğrednie
Bardzo dobra znajomoĞü programów ksiĊgowych m.in. Fakt,
Páatnik
UmiejĊtnoĞü obsáugiwania urządzeĔ biurowych
DoĞwiadczenie na podobnym
stanowisku mile widziane
CV prosimy przesyáaü na adres
mailowy:
pigsin@wp.pl
WiĊcej informacji pod
nr tel. 695 987 091 lub
691 396 254

-5%

DRZWI WEWNõTRZNE,
POMIAR I WYCENA

GRATIS

ROLETY ZEWNõTRZNE
I WEWNõTRZNE

-5%

W roku 2015 Klub Sportowy
ZIĉTEK Team powoáaá sekcjĊ boksu
i kickboxingu Kraszewice. ZajĊcia
odbywają siĊ w Szkole Podstawowej
w Brzezinach w dwóch grupach:
- początkującej dla dzieci i máodzieĪy od 7 do 13 roku Īycia - w poniedziaáki i Ğrody, o godz. 17:30
- dla máodzieĪy powyĪej 14 roku
Īycia -w poniedziaáki, Ğrody i piątki,
o godz. 19:00. Aby dotrzeü na treningi, máodzi mieszkaĔcy Kraszewic
mogą korzystaü z darmowych dowozów, którym towarzyszy opiekun.
WiĊcej informacji - tel. 607
942 400.

UDANY WYSTĉP
MICHAàA MĄDREGO
Michaá Mądry, czoáowy máodzieĪowy zawodnik UKS Piast Ostrzeszów, zaprezentowaá siĊ bardzo
dobrze podczas II Grand Prix Wielkopolski w Poznaniu. Zająá on 3.
miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Potwierdziá tym samym wysoką pozycjĊ z I Grand Prix Wielkopolski
ĩaków, gdzie równieĪ stanąá na
podium (3. miejsce).
JuĪ niedáugo kolejne starty máodych adeptów UKS Piast Ostrzeszów. Miejmy nadziejĊ, Īe bĊdą
równie udane. WiĊcej informacji na
temat dziaáalnoĞci klubu na stronie:
https://www.facebook.com/ukspiastostrzeszow/
Jarosáaw KrzywaĨnia
UKS Piast Ostrzeszów

KORNEL WARSZAWSKI Z NOWYM
REKORDEM ĩYCIOWYM
W sobotĊ, 9
stycznia, w ĝrodzie
Wlkp. odbyáy siĊ
Halowe Mistrzostwa Wielkopolski
w Lekkiej Atletyce. LKS Orkan
Ostrzeszów reprezentowaá Kornel
Warszawski, startujący w kat. junior
máodszy, 16-17 lat.
Nasz, zaledwie
16-letni, zawodnik
nie zawiódá oczekiwaĔ i zwyciĊĪyá
w pchniĊciu kulą
5kg, ustanawiając nowy rekord
Īyciowy - 17,23m.
Poprzedni rekord
wynosiá 16,67m.

ZatrudniĊ
do koĔca roku

17.11.2010

DOàĄCZ
DO NAS!

18 - 22 stycznia 2016r.

Data

23

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

kierowcĊ transportu miĊdzynarodowego kat. C+E. Siedziba ¿rmy
Stradomia Wierzchnia k. Sycowa.

Kontakt tel. 515145756
lub biuro@sol-trans.pl

DREWNO LIĆCIASTE,
KOMINKOWE

TANIO!

tel. 609 802 668,
793 690 001, 884 081 599

TYNKI MASZYNOWE
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne zacierane na gładko, szpachlowanie, płyty K-G
tel. 660 682 732

PâYTKARZ
tel. 607 765 645

Najwa Īniejszym
celem Kornela w 2016r.
są Mistrzostwa Europy
Juniorów Máodszych
w Tbilisi. Warunkiem
startu w tej imprezie jest
uzyskanie bardzo wysokiego minimum, wyznaczonego przez Zarząd
PZLA: w pchniĊciu kulą
5kg - 18,30m i w rzucie
dyskiem - 1,5kg 55m.
Prezes p. Marek Nalepa i Zarząd Klubu LKS
Orkan Īyczą Kornelowi
speánienia marzeĔ sportowych w Nowy Roku.
Trener
Antoni Winny

OSTRZESZOWSKA
HALOWA
LIGA PIàKI NOĩNEJ
II kolejka - 16.01.2016r. (sobota), godz. 14.00, hala sportowa
przy Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.
14.00 Euros - Klub àysego
15.00 Small Boys - No More Shower
16.00 Ciemna Strefa - Arka NiedĨwiedĨ
17.00 Saniterm - Stico
18.00 KS Rogaszyce - Mayr

Major Group Lider Regionalnego Rynku Ochrony oraz Zabezpieczeþ Technicznych
e
Systemy alar mow
juİ od 950zã
Systemy telewizji przemysäowej:

poleca w sprzedaĔy
k
k
k
k
k

kamery analogowe juĔ od 120zä
kamery cyfrowe IP juĔ od 230zä
kamery AHD juĔ od 190zä
kamery szybkoobrotowe od 700zä
rejestratory od 150zä

Ĉè
MoĔliwo
montaĔu

Major Group
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 2, tel. 531 009 042; 509 113 780, e-mail: majorostrzeszow@wp.pl
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W NOWY ROK Z KIJOWSKIM AKCENTEM
Dymitr Ivantschenko, który przepięknie zaśpiewał utwór „Świat Katedr”
z musicalu „Notre-Dame de Paris”, R.
Cocciante.
Z kolei na parkiecie podziwialiśmy
wykonanie polki, tanga i i kankana.
- „Nie próbujcie robić tego
w domu” - mówił prowadzący tuż
przed popisami.
Publiczność z zapartym tchem
podziwiała nie tylko układy choreograficzne, nie tylko słuchała arii, ale
sama, za namową konferansjera, włączała się do wspólnego nucenia zna-

Jak najlepiej wejść w nowy rok?
Oczywiście, muzycznie! Wiedzą
o tym mieszkańcy Grabowa oraz bliższych i dalszych okolic, którzy już od
paru dobrych lat uczestniczą w tradycyjnym koncercie noworocznym.
Jak co roku, w drugą niedzielę, czyli
tym razem 10 stycznia, w hali sportowej w Grabowie odbyła się wielka
muzyczna impreza w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego w Poznaniu,
towarzyszyli im także goście z Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej.
Goście to szczególni, bo i okazja nie
byle jaka - tegoroczny koncert zainaugurował bowiem obchody 600-lecia
nadania praw miejskich miastu Grabów nad Prosną.
Muzyczne widowisko poprowadził pełen temperamentu Bartosz
Kuczyk, który, prócz wspaniałego

nych melodii.
Żal było opuszczać halę, gdy
muzycy po niemal dwugodzinnym
koncercie żegnali się z publicznością
utworem „W soczystym winnym gronie” z operetki Johanna Straussa.
Trzeba podkreślić, że wstęp na koncert był wolny, a wrażenia artystyczne
bezcenne. Niech żałują ci, którzy nie
skorzystali z zaproszenia i nie przekonali się do magicznej siły operetek
i musicali.
A. Pisula

głosu, posiada niesamowity dar zjednywania sobie publiczności. Oprócz
niego swój talent wokalny zaprezentowali: Agnieszka Wawrzyniak, Karolina Garlińska, Mirosław Niewiadomski - z poznańskiego teatru, oraz Natalia Ustatiuk, Tetiana Czaban, Alexander Ostrovsky i Dymitr Ivantschenko
- z Narodowego Teatru Operetki
Kijowskiej. Taneczne talenty zaprezentowała para - Agnieszka Owczarzak i Radosław Lak.
Fantastyczny występ, świetni
artyści, krótko mówiąc, widowisko,
które powinien zobaczyć każdy amator sztuki, muzyki, piękna i przede
wszystkim operetki. Mogliśmy usłyszeć m.in. znane wszystkim „Brunetki, blondynki”, „Marina”, „Wielka
sława to żart” czy „Co się dzieje”.
Na szczególne uznanie zasłużył

ZŁOTE GODY PAŃSTWA IWAŃSKICH

Urodzony
w Nowy Rok

Bartosz to pierwsze i jedyne
dziecko, które przyszło na świat
w ostrzeszowskim szpitalu w Nowy
Rok. Jest synkiem państwa Katarzyny
i Marcina Nowetów z Ligoty. Gdy się
urodził, ważył 3260g i miał 54 centymetry, od lekarzy dostał 10 punktów
w skali Apgar.
Niedługo po północy, a dokładnie o godzinie 2.10, Bartosz uznał, że
to już najwyższy czas, by zobaczyć
świat. Spieszyło się mu, by „osobiście” przywitać Nowy Rok - termin
bowiem wyznaczony był dopiero na 10
stycznia. Poród odbył się drogą naturalną - zarówno mama, jak i maleństwo czują się już świetnie.
„Najważniejsze, żeby synek był
zdrowy” - mówi szczęśliwa pani Kasia.
Bartosz nie jest pierwszym dzieckiem państwa Nowetów, na braciszka
z niecierpliwością czekał też 4-letni
Hubert.
Rodzicom życzymy wiele szczęśliwych i radosnych dni, a Bartoszowi
i Hubertowi beztroskiego i zdrowego
dzieciństwa, wszelkiego dobra i powodzenia przez całe życie.
red.

W minionym roku pięćdziesiątą rocznicę ślubu obchodzili Państwo Kazimiera i Marian Iwańscy
z Przedborowa. Z tej okazji uroczystą
mszę św. odprawił proboszcz parafii w Przedborowie, ks. prałat Sławo-

mir Grześniak. Zaraz po uroczystości
Złoci Jubilaci wsiedli do bryczki i odjechali, aby świętować tę piękną rocznicę w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, razem z czwórką synów i gromadką wnuków.

Z okazji pięćdziesięciolecia wstąpienia w związek małżeński życzymy
Drogim Jubilatom doczekania w zdrowiu kolejnych pięknych rocznic.
red.

Dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją. Christian Morgenstern

Ksawery - synek państwa Renaty i Jana Gonerów z Osowa,
Patrycja - córeczka państwa Ewy i Przemysława Kubiaków z Ostrzeszowa,
Kacper - synek państwa Ewy i Sławomira Piotrowiczów z Bledzianowa,
Nikodem - synek państwa Sylwii i Krzysztofa Grzelaków z Ostrzeszowa,

ur. 2.01.2016r., waga 2460g
ur. 6.01.2016r., waga 3790g
ur. 6.01.2016r., waga 3200g
ur. 8.01.2016r., waga 3300g

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

