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16. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI PODZIELILI RADNYCH

Głosowanie nad nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Ostrzeszowa dla Mariana Pilota.

CHCĄ ZASTRASZYĆ WIOSKĘ?
Echo publikacji i nowe wydarzenia w Szklarce
Ze Szklarki, która dotąd uchodziła
za spokojną miejscowość, w ostatnim czasie płyną niekoniecznie dobre
wiadomości. Również w minionym tygodniu dwukrotnie musiała
tam interweniować policja (piszemy
o tym na str. 3).
Obrzucili dom petardami i jajkami, rozwiesili nekrologi informujące o rzekomej śmierci jednego
z mieszkańców - o czynach, jakich
dopuściła się w Szklarce Przygodzickiej grupa młodych mężczyzn,
pisaliśmy w ubiegłym tygodniu.
Niektórzy mieszkańcy Szklarki
stanęli w obronie chłopców, wypowiedział się również jeden z „winowajców”.
- Jako mieszkaniec Szklarki nie
czuję żadnego zagrożenia i nie boję
się o swoje bezpieczeństwo. Młodzież jest, jaka jest, różnie to z tymi
młodymi bywa. Źle się stało i absolutnie nie pochwalam tego, że obrzucili temu panu dom jajkami, tym bardziej że jesienią położył nową elewację, ale nawet skazaniec ma prawo
wyrazić swoje ostatnie słowo...
Być może ci chłopcy chcieli w ten
sposób zwrócić na siebie uwagę,
a może zostali sprowokowani? Nie
wiem, co nimi kierowało, ale bardzo
chciałbym się dowiedzieć - powiedział mężczyzna.
Zaraz po tej rozmowie skontaktowaliśmy się z jednym z chłopaków,
który zamieszany jest w sprawę.
Chciał z nami rozmawiać...
- Owszem, obrzuciliśmy ten dom,
ale tylko jednym jajkiem, a nie kilkoma, jak donoszą wszystkie media.
Na pewno też ani ja, ani żaden
z moich kolegów nie powbijał pinezek
w opony samochodu jakiejś mieszkanki Szklarki. Nie wiemy nawet,

DWIE ZBRODNIE?
NOWE FAKTY
Przed tygodniem informowaliśmy
o dwóch tragicznych zdarzeniach, do
jakich doszło blisko nas - w Sycowie
i Przygodzicach.

18 lutego po raz pierwszy w tym roku
obradowali radni Rady Miejskiej Ostrzeszów. Obrady, również po raz pierwszy,
odbywały się w niedawno wyremontowanej, powiększonej sali nr 17 UMiG.
Spośród podjętych uchwał dwie
wydają się najbardziej doniosłe: przyznanie tytułu HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW znanemu pisarzowi, pochodzącemu z Siedlikowa, MARIANOWI PILOTOWI oraz nazwanie imieniem ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ronda na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wielkopolskich

i Armii Krajowej w Ostrzeszowie. O ile
w sprawie Honorowego Obywatela nie
było żadnych wątpliwości, o tyle Żołnierze Wyklęci wywołali sporo dyskusji już
w pracach komisji, na forum Rady było
tylko jedno wystąpienie uzasadniające
relatywny stosunek do tej nazwy i choć
formalnie głosów przeciwnych nie było,
to wstrzymanie się od głosu aż dziesięciu radnych udowadnia, że temat Żołnierzy Wyklętych wciąż budzi emocje
i dzieli społeczeństwo.
Dokończenie na str. 4.

pewien jej śmierci - czytamy na www.
mojaolesnica.pl
Mieszkaniec pow. oleśnickiego
usłyszał zarzut zabójstwa - grozi mu
kara pozbawienia wolności do 25 lat,
a nawet dożywocie.

na poranione ciało 58-letniego mężczyzny. Obrażenia 58-latka wskazywały na
to, że do jego śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie.
- W sprawie śmierci mężczyzny
zostało wszczęte śledztwo - mówi

30-letni Łukasz S. już w rękach oleśnickiej policji.

SYCÓW

o kogo chodzi. Wszyscy przypisują nam również rozwieszenie tych
nekrologów, nie przyczyniliśmy się
do tego. A petard nie wrzucaliśmy na
posesje, tylko obok, na drogę. Niestety, ten pan nie jest bez winy - niejednokrotnie już nas prowokował.
Tak naprawdę nie mogliśmy nic. Kiedyś zepsuł nam się motor, pchaliśmy
go drogą koło jego posesji, wybiegł
z domu, żeby nas przepędzić - krzyczał, używał wulgaryzmów. Jakiś
czas temu mój brat wybrał się na
spacer z psem - pies miał i smycz
i kaganiec. Jak ten mężczyzna go
zobaczył, to zaczął w nich rzucać kołkiem lub sztachetką, nie chciałbym
teraz skłamać. Wystarczyło grzecznie powiedzieć, żeby sobie poszli.
Kilka dni temu staliśmy sobie z kolegami i widzieliśmy, jak ten pan jedzie
ciągnikiem, gdy tylko nas zobaczył,
to pokazał środkowy palec - kolejny
raz próbował nas sprowokować powiedział nastolatek.
- Zapewne ci chłopacy nie są aniołami, ale nie można im teraz przypisywać wszystkiego, co złe i co
w przyszłości wydarzy się w Szklarce
- dodał inny z mieszkańców.
Może, tak jak bywa w tego typu
sytuacjach, prawda leży gdzieś
pośrodku?
A. Ł.

Przypomnijmy.
W
poniedziałkowy ranek (15 lutego) w rowie przy
polach pomiędzy Sycowem a Świętym Markiem znaleziono zwłoki 30-letniej mieszkanki Komorowa. Już wtedy
wiele wskazywało na to, że została ona
zamordowana.
- 18 lutego Sąd Rejonowy w Oleśnicy zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu
dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo kobiety. Jest to 30-letni mieszkaniec pow. oleśnickiego - informuje Sławomir Gierlach, rzecznik oleśnickiej
policji.
Nieoficjalnie mówi się, że podejrzany
był partnerem mieszkanki Komorowa.
- W walentynki pomiędzy parą doszło
do kłótni. Łukasz S. miał zacząć dusić
Martę D., a następnie - jeszcze żywą
- wrzucić do rowu z wodą. Być może
już wtedy nie dawała oznak życia, co
mogłoby wskazywać, że mężczyzna był

PRZYGODZICE
Późnym wieczorem (12 lutego) przy
ul. Wrocławskiej w Przygodzicach
przypadkowy przechodzień natknął się

Już dziś tylko w naszej gazecie znajdziesz specjalny
dodatek „Przewodnik po świecie finansów“, a w nim
wszystko o polskim systemie finansowym.
Czytaj i dowiedz się, jak działają banki!

Janusz Walczak, z prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. - Przeprowadzono
oględziny miejsca, w którym znaleziono zwłoki, przesłuchano też kilka
osób. Sekcja zwłok wykazała wstępnie,
że przyczyną zgonu 58-latka był uraz
czaszkowo-mózgowy spowodowany
upadkiem. Na jego ciele nie ujawniono
ran wskazujących na potrącenie mężczyzny przez samochód. W tej chwili
prokuratura rozważa też inne okoliczności, w jakich mogło dojść do jego
śmierci - dodaje prokurator.
A. Ł.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

swoje zdrowie, jak i w trosce o innych,
by ich nie zaraĪaü.

tel. 693 413 356

- Nie sądzĊ, aby na naszym terenie byáy jakieĞ powody do niepokoju
- mówi pan Rafaá Puchaáa z Sanepidu
w Ostrzeszowie. - W tej chwili tylko
jedno z badaĔ wyszáo dodatnio - to
jest zachorowanie na grypĊ typu a.
Osoba, u której stwierdzono grypĊ
typu a, byáa badana na wirusa AH1N1
i wynik wyszedá ujemny. W miniony
czwartek jak i piątek na terenie caáego województwa przeprowadzano
interwencyjne dziaáania pod kątem
sprawdzenia, czy szpitale miejskie są
przygotowane na przyjĊcie wiĊkszej
iloĞci osób w przypadku zachorowania na grypĊ. U nas równieĪ takie
dziaáania zostaáy przeprowadzone.
Ostatni przypadek wirusa AH1N1odnotowaliĞmy w 2009 roku u dwóch
osób w powiecie.
A. àawicka

red. Anna Ĭawicka

ĝWIēSKA GRYPA
- CZY JEST SIĉ CZEGO OBAWIAû?
W 2013 roku na ĞwiĔską grypĊ
zmaráo w Polsce 120 osób. Dwa lata
póĨniej zanotowano cztery zgony.
Kilka tygodni temu wirus AH1N1
znów daá o sobie znaü - jak podają media od początku stycznia do
poáowy lutego w Wielkopolsce na
grypĊ zmaráo juĪ 9 osób, stwierdzono
ponad 60 przypadków zachorowaĔ.

CORAZ BLIĩEJ NAS
- W ostrowskim szpitalu pierwszy
raz w tym roku zdiagnozowano obecnoĞü wirusa AH1N1 w próbce krwi
pacjentki, która tra¿áa na badanie po
skierowaniu przez lekarza rodzinnego
- donosi portal wlkp24.info. Diagnoza
zapadáa w poniedziaáek - 15 lutego.
Jeszcze tego samego dnia kobieta
podjĊáa leczenie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny
w Kaliszu.
ĝwiĔska grypa zaatakowaáa takĪe ostrowianina przebywającego na
oddziale kardiologicznym jednego
z poznaĔskich szpitali. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim otrzymaá taką wiadomoĞü
16 lutego.
W 2013 roku na ĞwiĔską grypĊ
zmaráa 29-letnia mieszkanka powiatu
ostrowskiego.

OBJAWY
Objawy ĞwiĔskiej grypy nie odbiegają znacząco od tych, które wystĊpują
podczas „tradycyjnej” grypy. Rozbicie,
osáabienie, ból miĊĞni - to pierwsze

objawy, które powinny nas zaniepokoiü.
Potem pojawia siĊ ból gáowy, wysoka
gorączka, brak apetytu, kaszel i katar.
Gdy zauwaĪymy takie dolegliwoĞci,
niezwáocznie udajmy siĊ do lekarza.
Prawdopodobnie zleci on wykonanie
testów w kierunku zakaĪenia wirusem
AH1N1. JeĞli wyniki bĊdą pozytywne,
bĊdziemy musieli podjąü leczenie antywirusowe

JAK CHRONIû SIĉ
PRZED GRYPĄ?
Przede wszystkim trzeba czĊsto
myü rĊce. Unikajmy przebywania
w miejscach, gdzie znajduje siĊ duĪo
ludzi, unikajmy duĪych imprez, koncertów - w duĪych zbiorowoĞciach
wystĊpuje wiĊksze ryzyko zaraĪenia
siĊ grypą czy inną infekcją wirusową.
Korzystajmy z chusteczek jednorazowego uĪytku i pamiĊtajmy o tym, Īe
zuĪyte naleĪy od razu wyrzuciü! Nie
wkáadajmy ich do kieszeni, by za jakiĞ
czas ponownie z nich skorzystaü. Nie
gromadĨmy wirusa, z którym siĊ zmagamy w kieszeni ubrania. Unikajmy
takĪe kontaktu z osobami, które są
chore. Przebywania z osobami chorymi
powinny siĊ wystrzegaü ludzie starsi,
o obniĪonej odpornoĞci. Oni bardziej
podatni są na infekcje. Tyczy siĊ to
równieĪ osób leczących siĊ na inne
choroby przewlekáe.
Apelujmy teĪ do osób chorych na
grypĊ czy choroby grypopodobne, by
zostaáy w domu, zarówno ze wzglĊdu na

CZY W OSTRZESZOWIE
JEST SIĉ CZEGO OBAWIAû?

TydzieĔ Pomocy O¿arom PrzestĊpstw
Od 22 do 27 lutego br. bĊdzie
obchodzony TydzieĔ Pomocy O¿arom PrzestĊpstwa.
Jedną z planowanych form pomocy
jest udzielanie bezpáatnych porad o¿arom przestĊpstw.
W ramach wskazanego Tygodnia
w poáoĪonych w okrĊgu ostrowskim
miejscowoĞciach, bĊdących siedzibami
prokuratur, zostaną zorganizowane
dyĪury prokuratorów w celu udzielania
porad o¿arom przestĊpstw.
DyĪury prowadzone bĊdą we wskazanych dniach w godzinach od 9.00
do 15.00 w:
• Prokuraturze Rejonowej w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 33,
• Prokuraturze Rejonowej w KĊpnie
przy Al. Marcinkowskiego 10,
• Prokuraturze OkrĊgowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. KrotoszyĔska 37,
• Prokuraturze Rejonowej w Ostrowie Wlkp. przy ul. Sądowa 2,
• Prokuratura Rejonowa w Kaliszu
przy Pl. ĝw. Józefa 5,

Blisko nas

RODZINNY DRAMAT W SYCOWIE
17 lutego mieszkaĔców Sycowa
obiegáa smutna informacja o Ğmierci
starszego maáĪeĔstwa.
Początkowo wielu myĞlaáo, Īe
para zmaráa w wyniku zaczadzenia siĊ
- niestety, prawda okazaáa siĊ inna...
91-letni mĊĪczyzna wraz ze swoją
o dziewiĊü lat máodszą Īoną mieszkali
sami na jednym z sycowskich osiedli.
Jak mówią ich sąsiedzi - mĊĪczyzna
czuá siĊ na tyle dobrze, Īe byá wstanie opiekowaü siĊ swoją Īoną, która
cierpiaáa na zanik pamiĊci.
Jak dowiedzieliĞmy siĊ z nieo¿cjalnych Ĩródeá, w dniu, w którym doszáo do tragedii, starszy pan wybraá
siĊ do piwnicy po ziemniaki na obiad

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

- tam zasáabá i zmará. Jego Īona, co
byáo spowodowane chorobą, nie przypuszczaáa nawet, Īe mogáo staü siĊ
coĞ záego...Przez kilka dni chodziáa
po pustym mieszkaniu, najprawdopodobniej nie jadáa, nie piáa...W domu
zrobiáo siĊ zimno...
Do maáĪeĔstwa próbowaá dodzwoniü siĊ syn, mieszkający we
Wrocáawiu. Zaniepokojony faktem,
Īe rodzice nie odbierają od niego
telefonu, postanowiá przyjechaü
i sprawdziü, co siĊ dzieje. Kiedy otworzyá drzwi i wszedá do mieszkania,
zastaá przeraĪający widok - matka
wrocáawianina siedziaáa przy stole,

PoszukujĊ
osoby do pracy
w weekendy,
w Bajkolandzie,
tel. 661 110 059
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STUDNIE

GâČBINOWE
ROWER
MIEJSKI

gratis
- koszyk g

• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

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

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

24.02.2016

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych
Ostrzeszów al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

Przesyãki
kurierskie
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Prokuraturze Rejonowej w Jarocinie przy Al. NiepodlegáoĞci 19,
Prokuraturze Rejonowej w Krotoszynie w Parku Wojska Polskiego 2,
Prokuraturze Rejonowej w Pleszewie przy Pl. KoĞcielnymi 1.
ZastĊpca Prokuratora
OkrĊgowego
Janusz Walczak

Uzupeánienie
W nawiązaniu do tekstu sprzed
tygodnia pt. „StraĪackie podsumowanie”, winna jestem uzupeánienie, Īe
organizacja wojewódzkich zawodów
MáodzieĪowych DruĪyn PoĪarniczych
spoczywa zarówno na PSP w Ostrzeszowie, jak teĪ leĪy w gestii Zarządu
Wojewódzkiego OSP RP, a co za tym
idzie, ostrzeszowskiej jednostki OSP.
A. àawicka
niestety, juĪ nie Īyáa, martwy ojciec
leĪaá w piwnicy...
Sąsiedzi widzieli, jak starsza pani
jeszcze dzieĔ wczeĞniej spoglądaáa
przez okno. Byü moĪe zabrakáo kilku
godzin, by uchroniü ją od Ğmierci,
byü moĪe...
Ta historia skáania do reÀ eksji
i przemyĞleĔ. JeĞli sami nie moĪemy
zająü siĊ rodzicami, którzy poĞwiĊcili
dla nas Īycie, to moĪe powinniĞmy
chociaĪ zadbaü o to, aby mieli oni
naleĪytą opiekĊ...
A. à.

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

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

PRACA

DLA OPERATORA
WÓZKA
WIDâOWEGO

Praca w Grabowie
tel. 62 730-63-40
Kompleksowe
ukáadanie

KOSTKI BRUKOWEJ
I GRANITOWEJ
tel. 695 088 738

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 22.02 do 28.02, tel. 730-00-76
„Drofarm” od 29.02 do 6.03, tel. 724-20-40
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.
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Dwie kolizje w czwartkowy ranek

Ignaców.

Mąkoszyce.

Chciaá ominąü sarny

POLICJA
OdlegáoĞü ma znaczenie
15 lutego w Ostrzeszowie przy ul.
Wojska Polskiego doszáo do stáuczki.
Kierująca oplem astrą, 43-letnia mieszkanka pow. kĊpiĔskiego, nie zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci miĊdzy
pojazdami i wjechaáa w tyá skody rapid,
którą kierowaá 54-letni mieszkaniec pow.
ostrowskiego.
KobietĊ ukarano mandatem.

TRAGEDIA
W KRASZEWICACH

997

który ukradá butelkĊ whisky o wartoĞci
46,99 zá.
Záodziejem okazaá siĊ 18-letni
mieszkaniec pow. oleĞnickiego. Za
popeánione wykroczenie zostaá ukarany
500-záotowym mandatem.
Przyjechaá z àodzi, by
ukraĞü piwo?
W piątkowe przedpoáudnie w jednym z ostrzeszowskich sklepów 32-letni
mieszkaniec àodzi ukradá cztery puszki
piwa o wartoĞci 17,40 zá. MĊĪczyznĊ
ukarano 300-záotowym mandatem.
Jak widaü, kradzieĪ nie popáaca.

62-latek zmará w ciągniku

Agresywne psy

19 lutego po godz. 9.00 w Kraszewicach jadący ciągnikiem mĊĪczyzna straciá przytomnoĞü i zjechaá
na przydroĪne pole. Mimo reanimacji
mĊĪczyzny nie udaáo siĊ uratowaü.
O zdarzeniu powiadomiá policjĊ jeden ze Ğwiadków. 62-letniego mieszkaĔca gminy Kraszewice reanimowano
przez 40 minut. Niestety, mĊĪczyzna
nie odzyskaá juĪ przytomnoĞci.
Wykluczono udziaá osób trzecich.

20 lutego, przed godz. 11.00 policjanci otrzymali zgáoszenie, Īe po ul.
Lazurowej w Ostrzeszowie biegają
agresywne psy.
GodzinĊ póĨniej funkcjonariusze
interweniowali na ul. Targowej w Ostrzeszowie. Pies, który wybiegá z posesji,
ugryzá przechodzącą tamtĊdy kobietĊ
i podará jej spodnie.
Na nieodpowiedzialnych wáaĞcicieli
czworonogów naáoĪono mandaty.

Záodzieje alkoholu

Pili, awanturowali siĊ
i „sikali” z balkonu

Ukradá whisky
Wieczorem - 19 lutego, dyĪurny
policji otrzymaá zgáoszenie, Īe pracownik jednego ze sklepów spoĪywczych
w Ostrzeszowie zatrzymaá mĊĪczyznĊ,

W sobotnie popoáudnie (20 lutego)
policjanci interweniowali wobec trzech
mieszkaĔców Ostrzeszowa w wieku

STRAĒ
Bocian moĪe wracaü do
Jeziorek
W poniedziaáek, 15 lutego, na proĞbĊ
UrzĊdu Gminy w Kraszewicach, straĪacy
pojechali do miejscowoĞci Jeziorki. Tam
na wolno stojącym sáupie, tuĪ przy drodze

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565

998

gminnej, znajduje siĊ bocianie gniazdo.
Niestety, byü moĪe na skutek wiatrów,
byü moĪe na skutek upáywającego czasu,
gniazdo straciáo swoją stabilnoĞü - mogáo

19 lutego droga krajowa „25” z Antonina
w kierunku Wrocáawia
byáa przez kilka godzin
zablokowana. W Kotowskim do przydroĪnego
rowu wjechaáa ciĊĪarówka. Do wyciągniĊcia samochodu potrzebny byá
specjalistyczny dĨwig.
Policjanci ustalili,
Īe 25-letni mieszkaniec
powiatu pleszewskiego,
kierujący samochodem
ciĊĪarowym marki Renault
Premium, chcąc uniknąü
uderzenia w sarny, które
nagle wybiegáy na drogĊ,
wykonaá nagáy manewr
skrĊtu i wjechaá do przydroĪnego rowu.
25-latek byá trzeĨwy.

35, 41 i 63 lat. MĊĪczyĨni na jednym
z osiedli zakáócali spokój swoim sąsiadom - krzyczeli, uĪywali wulgarnych
sáów i „sikali” z balkonu. Okazaáo siĊ,
Īe byli pijani.
Policjanci skierowali do sądu wniosek o ich ukaranie.

Dachowanie w Szklarce

17 lutego, w Szklarce Przygodzickiej 24-letnia mieszkanka gminy
Ostrzeszów, kierująca ¿atem ¿orino, nie dostosowaáa prĊdkoĞci do
warunków panujących na drodze, straciáa panowanie nad autem,
w wyniku czego ¿at dachowaá. Zarówno kierującej, jak i jej pasaĪerowi
nic siĊ nie staáo.
SkoĔczyáo siĊ na mandacie.

Lawetą w drzewo

ZASKAKUJĄCYCH
WYDARZEē
W SZKLARCE CIĄG
DALSZY
Agresywny mieszkaniec
20 lutego policjanci zatrzymali
w areszcie mieszkaĔca Szklarki Przygodzickiej - mĊĪczyzna wszcząá awanturĊ i byá agresywny w stosunku do
czáonków rodziny.
Mieszkaniec Szklarki nie chciaá siĊ
uspokoiü, nie reagowaá na polecenia
funkcjonariuszy, swoim zachowaniem
stwarzaá zagroĪenie dla siebie oraz rodziny. Przeprowadzone badanie wykazaáo u niego ponad 2 promile alkoholu.
Awanturnikowi zaáoĪono „niebieską
kartĊ”.

Twierdziá, Īe pobili go
bracia
Zadzwoniá na policjĊ i powiedziaá,
Īe pobili go starsi bracia. Wezwaá
równieĪ pogotowie ratunkowe, a potem ucieká do lasu - mowa o 22-letnim
mieszkaĔcu Szklarki Przygodzickiej.
to byü nawet niebezpieczne (bocianie
gniazda z reguáy waĪą doĞü sporo). StraĪacy poprawili mocowanie konstrukcji,
na której osadzone byáo gniazdo - ich
akcja trwaáa ponad godzinĊ. Bocian moĪe
juĪ Ğmiaáo wracaü do swojego domu,
w koĔcu wszyscy czekamy na wiosnĊ.

Utrudnienia na Grabowskiej - przyczyną poĪar sadzy
19 lutego w jednym z budynków na
ul. Warszawskiej w Ostrzeszowie doszáo
do poĪaru sadzy w kominie. StraĪacy,
za pomocą szczotek kominiarskich,
wyczyĞcili kanaáy
dymowe, przewietrzyli kotáowniĊ,
a po ugaszeniu
poĪaru przekazali
budynek wáaĞcicielowi.
Ogromne zadymienie sprawiáo, Īe przejazd ul.
Grabowską w czasie poĪaru byá niezwykle utrudniony
- naleĪy dodaü, Īe

Do dwóch groĨnie wyglądających kolizji
doszáo w czwartkowy ranek (18 lutego).
W Ignacowie kierująca toyotą uderzyáa
w barierkĊ, a nastĊpnie dachowaáa. GodzinĊ
póĨniej w Mąkoszycach kierująca oplem doprowadziáa do stáuczki z innym pojazdem...
Ignaców
TuĪ przed godz. 7.00 kierująca samochodem
marki Toyota Yaris (54-letnia mieszkanka Mikorzyna) nie dostosowaáa prĊdkoĞci do warunków
panujących na drodze, straciáa panowanie nad
autem, uderzyáa w barierkĊ ochronną, a nastĊpnie
wjechaáa do rowu, gdzie samochód dachowaá.
Mąkoszyce
Okoáo godz. 8.00 kierująca oplem corsą
(39-letnia mieszkanka gm. Kobyla Góra) straciáa
panowanie nad autem, zjechaáa na przeciwny
pas ruchu i uderzyáa w opla astrĊ. Przyczyną
zdarzenia byáa nadmierna prĊdkoĞü.
Kobiety ukarano mandatem.

o bezpieczeĔstwo na drodze straĪacy
teĪ zadbali.
Ich akcja trwaáa niecaáą godzinĊ.

Do tej kolizji doszáo w niedzielny ranek (21 lutego) w Mąkoszycach. Kierujący
samochodem marki Volkswagen (32-letni mieszkaniec Ostrzeszowa) w wyniku
nadmiernej prĊdkoĞci straciá panowanie nad autem i uderzyá w przydroĪne drzewo.
32-latek zostaá ukarany mandatem.
Policjanci, którzy udali siĊ do
Szklarki, wykluczyli jakiekolwiek pobicie. 22-latek, chcąc uniknąü konsekwencji, ucieká do pobliskiego lasu.
Po krótkich poszukiwaniach funkcjonariusze odnaleĨli go. Okazaáo siĊ,
Īe mĊĪczyzna byá pod wpáywem alkoholu, przyznaá, Īe historiĊ z pobiciem
wymyĞliá.

Za bezpodstawne wezwanie policji
i pogotowia oraz faászywą informacjĊ
mĊĪczyzna zostaá ukarany 500-záotowym mandatem.

PrzyjmĊ kobietĊ do pracy
w sklepie hydraulicznym
oraz kobietĊ na zastĊpstwo
do sklepu z oĞwietleniem,
tel. 609 502 856
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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!

16. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

ĩOàNIERZE WYKLĉCI
PODZIELILI RADNYCH

red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

Gmina
w statystyce - 2015
W gminie Kobyla Góra, inaczej
niĪ gdzie indziej, wiĊkszoĞü stanowią
mĊĪczyĨni. Jest ich 3108, gdy tymczasem panie nie zbliĪyáy siĊ do granicy 3
tysiĊcy. Nie wszĊdzie tak jest, bo w kilku
soáectwach mieszka wiĊcej kobiet, zaĞ
w tym najmniejszym - liczącej 60 osób
ZmyĞlonej Ligockiej, jest idealna „równowaga siá” - po 30 mieszkaĔców kaĪdej
páci. IloĞü zameldowanych w gminie
osób niestety lekko siĊ skurczyáa i wynosi 6074. W wiĊkszoĞci wiosek po parĊ

osób ubyáo, lecz najwiĊcej w Parzynowie i Ignacowie, gdzie „stan posiadania”
zmniejszyá siĊ o 8. Ale są teĪ soáectwa,
w których nieco przyrosáo - najwiĊcej
w Bierzowie (o 6 osób). Za to w Mąkoszycach idealnie tak samo, jak przed
dwoma laty (1090 osób). Cieszy wzrost
(i to doĞü spory) liczby urodzeĔ, lecz
smuci jeszcze wiĊkszy wzrost liczby
zgonów. Liczba osób z terenu gminy
zawierających związek maáĪeĔski takĪe
trochĊ siĊ zmniejszyáa.

Gmina KOBYLA GÓRA w statystyce - 2015
SOàECTWO

Rok

OGÓàEM

Kobiet

KOBYLA
GÓRA

2013

1939

901

MĊĪczyzn
1038

2015

1936 (-3)

899 (-2)

1037 (-1)

MćKOSZYCE

2013

1090

---

---

2015

1090 (0)

540

550

PARZYNÓW

2013

586

---

---

2015

578 (-8)

295

283

BIERZÓW

2013

345

---

---

2015

351 (+6)

172

179

LIGOTA

2013

339

---

---

2015

344 (+5)

176

168

2013

333

---

---

2015

338 (+5)

157

181

PISARZOWICE

2013

336

---

---

2015

330 (-6)

176

154

MARCINKI

2013

225

---

---

2015

219 (-6)

105

114

IGNACÓW

2013

195

---

---

2015

187 (-8)

92

95

RYBIN

2013

181

---

---

2015

177 (-4)

91

86

MOSTKI

2013

173

---

---

2015

175 (+2)

83

92

KUĭNICA
MYģLNIEWSKA

2013

164

---

---

2015

159 (-5)

82

77

BAâDOWICE

2013

133

---

---

2015

130 (-3)

68

62

ZMYģLONA
LIGOCKA

2013

64

---

---

MYģLNIEW

RAZEM

2015

60 (-4)

30

30

2013

6103 (+32)

2973 (+16)

3130 (+16)

2015

6074 (-29)

2966 (-7)

3108 (-22)

DokoĔczenie ze str. 1.
Z propozycją nazwania ronda im.
ĩoánierzy WyklĊtych juĪ przed dwoma
laty wystąpili do wáadz miasta kibice
ostrzeszowskiej Victorii. Ale dopiero w tej
kadencji, gdy jeden z sygnatariuszy tego
wniosku - Marcin ĝwitoĔ, zostaá radnym,
zaczĊto nad uchwaáą pracowaü. Dyskusje
na komisjach byáy gorące, zaĞ pozytywne opinie przedstawiáy Rady Dzielnic:
nr 1 i nr 4, na granicy których rondo siĊ
znajduje. Na sesji juĪ nie dyskutowano,
z krótkim oĞwiadczeniem wystąpiá tylko
Patryk JĊdrowiak, uzasadniając, dlaczego
nie popiera tej nazwy.
- RzeczywistoĞü troszeczkĊ przyĞpieszyáa - mówiá radny. - Kiedy debatowaliĞmy nad tym projektem, dziaáy
siĊ pewne rzeczy ogólnokrajowe
i nawet pana prezydenta chciano wciągnąü w upamiĊtnienie
zbrodniczej czĊĞci tzw. ĩoánierzy WyklĊtych. Na szczĊĞcie ktoĞ
w porĊ siĊ opamiĊtaá. Mam tylko
nadziejĊ, Īe nikomu nie przyjdzie
do gáowy, by np. puákownika Burego upamiĊtniaü w Ostrzeszowie.
UchwaáĊ przyjĊto, przy 10
gáosach wstrzymujących siĊ. Warto jednak podkreĞliü, Īe gáosowanie w Īadnym stopniu nie nosiáo
piĊtna partyjnego. Przedstawiciele
wszystkich trzech klubów radnych
reprezentowanych w Radzie Miejskiej (PSL, „Razem dla Gminy
i Powiatu” i SLD) byli zarówno
poĞród zwolenników uchwaáy, jak
teĪ w gronie osób dystansujących siĊ od
nazwania ronda im. ĩoánierzy WyklĊtych.
Pluralizm, o jakim na wyĪszych szczeblach
wáadzy mogą jedynie pomarzyü.

MARIAN PILOT HONOROWYM
OBYWATELEM
Nadanie honorowego obywatelstwa
Marianowi Pilotowi od samego początku byáo sprawą oczywistą. Jest przecieĪ
znanym i coraz bardziej uznawanym pisarzem, laureatem nagród literackich,
w tym prestiĪowej nagrody Nike. A ponadto urodzony w Siedlikowie pisarz czĊsto
podkreĞla swój związek z ziemią ostrzeszowską i chĊtnie powraca w rodzinne
strony, równieĪ poprzez swoją twórczoĞü.
Z inicjatywą nadania tego honorowego
tytuáu M. Pilotowi wystąpiáo TPZO. Jest on
pierwszym pisarzem w gronie honorowych
obywateli miasta.

„JEDYNKA” Z POMNIKIEM
PRZYRODY
Pomnikiem przyrody ustanowiono
drzewo z gatunku „daglezja zielona”, rosnące na terenie SP nr 1 w Ostrzeszowie.
Odtąd drzewo to nosi nazwĊ „Jedynka”
i jest trzynastym drzewem w mieĞcie i gmi-

TANIO
wyremontujĊ
mieszkanie,
wykoĔczĊ nowe,

(w nawiasach - wzrost lub spadek liczby mieszkaĔców
w porównaniu do grudnia 2013 roku)
URODZENIA
2013 - 58 (-5) - w tym: 22 dziewczynki
(-11), 36 cháopców (+6)
2015 - 72 (+14) - w tym: 32 dziewczynki
(+10), 40 cháopców (+4)
ZGONY
2013 - 57 (+3) - w tym: 17 kobiet (-7),
40 mĊĪczyzn (+10)
2015 - 72 (+15) - w tym: 29 kobiet
(+12), 43 mĊĪczyzn (+3)

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

MAâįEĘSTWA
2013 - 51 osób z terenu gm. Kobyla
Góra wstąpiáo w związek maáĪeĔski
2015 - 45 osób z terenu gm. Kobyla
Góra wstąpiáo w związek maáĪeĔski
(-6) - w tym: 20 kobiet i 25 mĊĪczyzn

tel. 739 576 548

HYDRAULICZNE
USàUGI

K. Juszczak

wod. - kan. - C.O.

Dane wg UrzĊdu Gminy - na dzieĔ 31
grudnia 2015r.

tel. 505 817 550

USãUGI
ELEKTRYCZNO
– BUDOWLANE

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

»
»
»
»
»
»

instalacje elektryczne w budynkach jedno i wielorodzinnych,
instalacje w budynkach gosp.,
wymiany starych instalacji,
usäugi budowlano-remontowe,
malowanie, szpachlowanie,
päytki
posadzki, murowanie itp.
tel. 663 895 803

Profesjonalne wykonanie
i niskie ceny

nie Ostrzeszów, bĊdącym pomnikiem
przyrody, ale pierwszą daglezją. Zostaáa
ona zasadzona 31 marca 1967r. przez
uczniów ówczesnej klasy 5 c, której wychowawcą byá Jan Kulczak. Z wnioskiem
o ustanowienie tego pomnika przyrody
wystąpiáa spoáecznoĞü SP nr 1. Delegacja
szkoáy uczestniczyáa w sesji, dziĊkując
radnym za przychylenie siĊ do ich proĞby.

BEZROBOCIE SPADA
Z informacją dotyczącą bezrobocia
w 2015r. wystąpiáa dyrektor PUP - Ewa
Rycerska. Liczba bezrobotnych na koniec
grudnia wyniosáa 1628 osób i w porównaniu ze styczniem 2015r. zmniejszyáa siĊ
o ponad 1000, zaĞ stopa bezrobocia byáa
niĪsza od krajowej i wojewódzkiej, wyno-

24.02.2016
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niem radnego warto juĪ myĞleü na ten
temat. Burmistrz obiecaá negocjacje w tej
sprawie z wáaĞcicielami sąsiednich dziaáek.
B. CaliĔska ponowiáa proĞbĊ o wyciĊcie kilku drzew przy ul. àąkowej, które, jej
zdaniem, utrudniają kierowcom przegląd
sytuacji na drodze.
O dosypanie táucznia na ul. Cichą
prosiá w imieniu mieszkaĔców radny M.
ĝwitoĔ. On teĪ zwróciá uwagĊ na tzw.
szemrane towarzystwo, zbierające siĊ
w krzakach za przedszkolem „Misia
Uszatka”, prosząc odpowiednie sáuĪby
o czĊstsze zaglądanie w to miejsce.
RównieĪ przewodniczący E. Skrzypek
apelowaá do starosty o usuniĊcie suchych
gaáĊzi przy drodze powiatowej do Mikstatu,
jak i odnowienie samej nawierzchni.
WĞród interpelacji byá teĪ apel P. JĊdrowiaka, by dobrze przygotowaü siĊ do
wypáat zasiáków 500 +. Padáo zapewnienie
burmistrza, Īe miasto bĊdzie staraü siĊ
uáatwiü procedurĊ skáadania wniosków,
organizując w tym celu kilka punktów.
Program obejmie w mieĞcie i gminie ok. 4
tysiĊcy dzieci. A Īe biurokracja ma swoje
prawa, nie obejdzie siĊ bez zatrudnienia
kilku osób, zajmujących siĊ tylko tymi
wypáatami.
Radni wysáuchali równieĪ sprawozdania z dziaáalnoĞci komisji rewizyjnej
w 2015r. PrzyjĊli takĪe plan pracy Rady
Miejskiej oraz poszczególnych komisji.
Na koniec o maáych mody¿kacjach
kalendarza wywozu odpadów informowaáa kierownik oddziaáu ostrzeszowskiego
„Eko-Region” - S. ĝwiniarska.
K. Juszczak

Stowarzyszenie
„Amazonki Ostrzeszowskie”
sząc 7,0%. W ciągu roku zarejestrowaáo
siĊ 3.147 bezrobotnych, a wyrejestrowaáo
3.615. Jak siĊ okazuje, bezrobotni to zarówno máodzieĪ, jak teĪ osoby po „piĊüdziesiątce”, z wyksztaáceniem wyĪszym,
jak i podstawowym. PracĊ w minionym
roku podjĊáo 2.049 osób. Dyrektor PUP
mówiáa teĪ o aktywizacji, szkoleniach bezrobotnych oraz staĪach. 127 osobom
udzielono dotacji na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej.

INTERPELACJE - LODOWISKO,
CMENTARZ, 500+ …
Zwyczajem kaĪdej sesji są interpelacje i pytania kierowane do burmistrza.
RozpoczĊáa radna M. Kozáowska, pytając
o nowe wiadomoĞci dotyczące modernizacji drogi 444. Takich wiadomoĞci nie ma.
Kilka pytaĔ zgáosiá M. Mądry. Pytaá
o zaawansowanie prac przy budowie
oĞwietlenia ul. Brzozowej, o moĪliwoĞü
oĞwietlenia biegnącego przez las odcinka
ĞcieĪki rowerowej w kierunku wsi Myje. Co
robiü ze zuĪytą odzieĪą, bo nie powinno
siĊ jej káaĞü do kontenerów? - to kolejne
pytanie. Padáy teĪ propozycje. Pierwsza
dotyczyáa przyszáej zimy i zrobienia pod
egidą OSiR lodowiska, druga propozycja,
to powiĊkszenie terenu cmentarza - zda-

Stowarzyszenie „Amazonki
Ostrzeszowskie” dziaáa od 2009r.
Zrzesza 38 koleĪanek. Swoim zasiĊgiem obejmuje prawie caáy powiat
ostrzeszowski. Celem dziaáalnoĞci
Stowarzyszenia jest wspieranie kobiet
po mastektomii.
Jak w kaĪdej chorobie bardzo
waĪne jest zrozumienie problemów,
z jakimi musimy siĊ zmagaü. DuĪą
grupĊ stanowią osoby samotne, dla
których spotkania w gronie koleĪanek
są namiastką rodziny. Organizujemy
imprezy na miarĊ naszych moĪliwoĞci. W pierwszą sobotĊ paĨdziernika
odbywa siĊ coroczna pielgrzymka
amazonek do CzĊstochowy. Rok koĔczymy spotkaniem wigilijnym.
Od ubiegáego roku zamieszczamy
informacje o naszej dziaáalnoĞci na
facebooku - amazonki ostrzeszowskie. Zapraszamy osoby zainteresowane, jak równieĪ sympatyków.
Siedzibą naszą jest Szkoáa
Podstawowa nr 2, ul. Piastowska
3 (Ğwietlica)
Spotykamy siĊ w kaĪdy wtorek
o godz. 17.00, tel. kontaktowy: (62)
732-06-49
Zarząd Stowarzyszenia
„Amazonki Ostrzeszowskie”

24.02.2016
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Z MYĝLĄ O DZIECIACH
CHORYCH NA RAKA

KaĪdego roku w Polsce lekarze
wykrywają choroby nowotworowe
u ponad 1300 dzieci.
WiĊkszoĞü maáych pacjentów
po operacjach i chemioterapiach
traci wáosy. Niestety, jest to jeden
ze skutków ubocznych, z którym
nieáatwo siĊ zmierzyü.
Wáosem w raka - to szczególna akcja Stowarzyszenia „Mówimy
NIEboRAKOWI,” która zachĊca do
obcinania wáosów i przekazywania
ich na peruki dla chorych dzieci.
Jednym z salonów fryzjerskich,
który zaangaĪowaá siĊ w akcjĊ stowarzyszenia, jest zakáad pani Agnieszki
Nawrot-Gutowskiej z Kobylej Góry.
- Wszystko rozpoczĊáo siĊ dwa
lata temu - opowiada pani Agnieszka.
- Najpierw szukaáam czegoĞ na wáasną
rĊkĊ. Przeglądaáam strony w Internecie,
czytaáam, w jaki sposób ja, jako fryzjerka, mogáabym pomóc tym dzieciom.
W koĔcu tra¿áam do jednej z paĔ fryzjerek w Sycowie i to ona daáa mi namiary

SONDA

Marianna Powązka
dyrektor SP w KuĨnicy Grab.

Krzysztof Tomaszewski
pracuje w starostwie
Īyczliwoğý, wraīliwoğý, miâoğý, dobre
serce dla drugiego czâowieka i szacunek
wobec osób starszych - wedâug nas to najwaīniejsze wartoğci w īyciu, jakie powinno
siċ nieustannie pielċgnowaý.
Pani Marianna: W naszej szkole staramy siċ przekazywaý uczniom najistotniejsze
zasady, którymi naleīy kierowaý siċ w īyciu.
Chcemy, by dzieci odróīniaây dobro od
zâa - uczymy ich dobroci poprzez wiersze,
bajki, bağnie.
W domu staram siċ podtrzymywaý
tradycje - jeğli np. piekċ ciasto z przepisu
babci, to o tym mówiċ. Chċtnie siċgamy po
zdjċcia, opowiadamy, kim byli dziadkowie,
pradziadkowie.
Pan Krzysztof: Patriotyzm to równieī
bardzo waīna cecha - uczymy siċ tego od
dzieciĕstwa, bierzemy udziaâ w uroczystoğciach koğcielnych, paĕstwowych. Naleīy
byý dumnym z tego, īe jesteğmy Polakami.
Odwaga cywilna? To piċkne, jeğli ktoğ
potraÀ postċpowaý w zgodzie ze swoim
sumieniem, nawet wbrew opinii innych
ludzi, presji otoczenia.
W naszych domach pielċgnuje siċ
tradycje rodzinne, które przekazywane sĆ
z pokolenia na pokolenie.

na stowarzyszenie.
Z panią Ewą Ozgą,
zaáoĪycielką fundacji,
spotkaáam siĊ na targach poznaĔskich.
Byáam tam ze znajomymi, oni równieĪ
prowadzą salony
i chĊtnie wáączyli siĊ
w akcjĊ (...)
Tak naprawdĊ to
trzeba obciąü wáosy
czterem osobom,
aby daáo siĊ zrobiü
perukĊ dla jednego
chorego dziecka.
Minimalna dáugoĞü
oddawanych wáosów
to 25 centymetrów.
Niedawno pani
Ewa zaproponowaáa, aby przeprowadziü podobną akcjĊ dla Jurka Owsiaka
i Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy. W DzieĔ Dziecka - 1 czerwca,
wszystkie salony, które wáączyáy siĊ
w akcjĊ stowarzyszenia, obcinaáyby
wáosy na peruki dla dzieci.
Wáosy moĪe przekazaü kaĪdy.
W salonie pani Agnieszki najaktywniejszymi klientkami są maáe dziewczynki, które bez wahania poddają siĊ
strzyĪeniu. Niektóre z máodych dam
zapuszczają wáosy specjalnie, by póĨniej oddaü je na ten cel.
- NajwaĪniejsza jest dáugoĞü wáosów - mówi p. Gutowska. - Miaáam kiedyĞ klientkĊ, która chciaáa obciąü sporo
wáosów. Zaproponowaáam jej, Īe obetnĊ
jeszcze wiĊcej. Na początku nie bardzo
chciaáa siĊ zgodziü, ale kiedy usáyszaáa
o akcji, od razu siĊ zdecydowaáa. Nawet
nie byáo jej tych wáosów Īal.
Pomagasz? StrzyĪenie masz za
darmo.

- Obcinam wáosy za darmo, mimo
Īe nie jest to jakiĞ wymóg fundacji. TuĪ
po strzyĪeniu trzeba podpisaü zgodĊ,
w której deklarujemy, Īe wáosy oddajemy dobrowolnie. Wáosy moĪe obciąü
kaĪdy, niezaleĪnie od wieku - táumaczy
pani Agnieszka.
Peruki tra¿ają do chorych równieĪ
nieodpáatnie. Warto zaznaczyü, Īe
peruka z naturalnego wáosia to koszt
ok. 1000 záotych. TaĔsze są peruki ze
sztucznych wáosów (koszt refundowanej
to ok. 200 zá), jednak takie peruki nie
dają komfortu - czĊĞciej poci siĊ w nich
gáowa, a poza tym nie są tak áadne.
- Naturalny wáos jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla chorych dzieci
- podkreĞla nasza rozmówczyni.
NaleĪy jednak zachowaü czujnoĞü.
Zdarza siĊ, Īe pod fundacjĊ podszywają siĊ inne ¿rmy, które zbierają wáosy
i sprzedają peruki.
- Pani ze Stowarzyszenia „Mówimy
NIEboRAKOWI” zajmuje siĊ tym bardzo
rzetelnie i wáosy moich klientek tra¿ają
tylko do niej.

Oliwier, syn pani Ewy Ozgi, zaáoĪycielki fundacji, w wieku 4 lat
przegraá ciĊĪką walkĊ o Īycie z nowotworem.
Koniec walki Olusia zapoczątkowaá walkĊ o inne maáe
istnienia. ĝwiadomoĞü, Īe
wiĊkszoĞü kolegów i koleĪanek
Oliwierka z oddziaáu miaáoby
wiĊksze szanse wyleczenia,
gdyby tra¿li tam wczeĞniej, zainicjowaáa dziaáania na rzecz
pro¿laktyki walki z nowotworami, miĊdzy innymi wspóápracĊ
z Fundacją Ronalda McDonalda, czy teĪ DKMS - czytamy
na stronie fundacji. W koĔcu
zrodziá siĊ pomysá stworzenia
Stowarzyszenia, które swoim
dziaáaniem objĊáoby pomoc na
rzecz dzieci z chorobą nowotworową. Tak teĪ siĊ staáo. Od
wrzeĞnia 2014 roku Stowarzyszenie „Mówimy NIEboRAKOWI” zaczĊáo prĊĪnie dziaáaü...

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

O waīnych wartoğciach i tradycjach rodzinnych

Edyta Nurska,
Michalina Kwağna,
Ola Cwojdziĕska,
Martyna Kâobus
uczennice ZS nr2

Najwaīniejsza jest szczeroğý i prawdomównoğý.Juī od dzieciĕstwa rodzice wpajali
nam, īe najgorsza prawda jest lepsza niī
kâamstwo. Waīny jest równieī szacunek
do osób starszych - tego szacunku równieī
nauczyli nas nasi rodzice.
Uwaīamy teī, īe kaīdy powinien
okazywaý szacunek ojczyĩnie - bo bycie
patriotĆ oznacza po prostu bycie Polakiem.
W īyciu liczy siċ takīe uczciwoğý - naleīy
o tym mówiý dzieciom. Nie wolno wytykaý
nikogo palcami, zwâaszcza osób sâabszych,
a wrċcz przeciwnie, trzeba im pomagaý. Jeīeli ktoğ potraÀ gâoğno wyraziý swoje zdanie,
stanĆý w obronie jednej osoby, nawet gdy
sprzeciwia siċ temu caây tâum, to z pewnoğciĆ zasâuguje na duīe uznanie. Dziğ raczej
niewiele jest takich ludzi.
W naszych domach zawsze jada siċ
w niedzielċ wspólnie obiady - to taka tradycja,
przekazywana z pokolenia na pokolenie. PamiĆtkċ stanowiĆ równieī albumy ze zdjċciami
przodków - dziċki rodzicom wiemy, kim byâ
np. pradziadek. W przyszâoğci z pewnoğciĆ tĆ
wiedzĆ podzielimy siċ z naszymi rodzinami.
Polacy posiadajĆ wiele wartoğciowych cech
- jesteğmy goğcinni, otwarci, mċīczyĩni bez
īadnych oporów stajĆ w obronie kobiet - to
bardzo dobre cechy.

Jedną z dziewczynek, która przeznaczyáa swoje wáosy na perukĊ dla
chorych dzieci, jest Marika Páonka.
Dotychczas w salonie pani Agnieszki 10 osób obciĊáo wáosy, by w ten sposób pomoc chorym dzieciom. Miejmy
nadziejĊ, Īe liczba ta bĊdzie ciągle
wzrastaü. PamiĊtajmy, dobro powraca
ze zdwojoną siáą!
A. àawicka

Magdalena Podgórska

Stanisâaw Mâoczyĕski

Dla mnie najwaīniejszĆ wartoğciĆ
jest rodzina, a zaraz potem zdrowie.
Rodzice nauczyli mnie przede wszystkim tego, abym szanowaâa starszych.
Mam maâe dziecko i postaram siċ, aby
i ono wiedziaâo, czym jest szacunek,
uczciwoğý wobec innych.
Jestem patriotkĆ - obecnie mam
trochċ maâo czasu, ale gdy tylko jest
taka moīliwoğý, to chċtnie biorċ udziaâ
w uroczystoğciach paĕstwowych.
W moim domu pielċgnuje siċ tradycje rodzinne - jak chociaīby wspólne spċdzanie ğwiĆt. Stare fotograÀe
przypominajĆ mi o tym, kim byli moi
dziadkowie. Swojemu dziecku równieī chċtnie opowiadam o swoich
przodkach. Staramy siċ przekazywaý
tċ wiedzċ z pokolenia na pokolenie.
Jacy sĆ Polacy? W tej chwili ciċīko to
okreğliý - nasz naród siċ zmienia. Dawniej mċīczyĩni na pewno stanċliby
w obronie kobiet, dziğ mogâoby z tym
byý róīnie. OglĆdam róīne programy
w telewizji i czċsto pokazane jest, jak
jakiğ mċīczyzna „okâada” kobietċ i nikt
na to nie reaguje, panuje znieczulica.

Rodzice nauczyli mnie dobroci
wobec drugiego czâowieka. Jak ktoğ
jest dobry, to ta dobroý wraca do niego
dwa razy. Uczyli mnie równieī szacunku - tego, by pomagaý ludziom
starszym, szanowaý ich zdanie. My teī
kiedyğ bċdziemy w podeszâym wieku.
Starsze osoby powinniğmy traktowaý
tak, jak byğmy sami chcieli byý traktowani. Ale szanowaý naleīy kaīdego
czâowieka, bez wzglċdu na wiek.
Jestem raczej z tych osób, które
nie bojĆ siċ wyraīaý swoich poglĆdów
- jeğli jestem przekonany do swojej
racji, to gâoğno o tym mówiċ.
Wiem, kim byli moi dziadkowie,
ale o pradziadkach, niestety, niewiele
sâyszaâem. Trochċ szkoda, bo w rodzinnych albumach brakuje zdjċý pradziadków. Mam fotograÀe rodziców,
dziadków, ale dalej juī nie. Niektórzy
tworzĆ piċkne drzewa genealogiczne,
bardzo mi siċ to podoba.
WaīnĆ wartoğciĆ jest równieī patriotyzm, czyli miâoğý, szacunek do
ojczyzny - jestem dumny z tego, īe
jestem Polakiem.

wychowuje dzieci

budowlaniec

Rozm. A. áawicka
Fot. S. Szmatuâa

Tomasz Jastrzċbski
prowadzi wâasnĆ dziaâalnoğý

Trójka wspaniaâych dzieci i piċkna
īona - to najwiċksze wartoğci w moim
īyciu.
Rodzice nauczyli mnie szacunku
wobec ludzi i staram siċ, aby moje
dzieci równieī szanowaây innych,
a zwâaszcza starszych. Dzieci muszĆ
wiedzieý, co to uczciwoğý, pracowitoğý. Mój syn skoĕczyâ tydzieĕ temu
osiemnağcie lat i niebawem wyjeīdīa
ze mnĆ do pracy, bċdzie zarabiaâ sam
na siebie.
Polacy majĆ wiele pozytywnych
cech - sĆ ğwietnymi pracownikami,
tylko czasem brakuje im motywacji do
samodzielnego dziaâania. Jesteğmy
chyba jedynym narodem na ğwiecie,
w którym mċīczyzna stanie w obronie
kobiety.
Jak najbardziej czujċ siċ patriotĆ
- to, īe od kilkunastu lat mieszkam
i pracujċ w Niemczech, nie znaczy,
īe nie jestem patriotĆ. Polska to
ğwietny kraj i jestem dumny z tego,
īe jestem Polakiem. Odwaga cywilna? Przyznam, īe czasami trochċ mi
jej brakuje.
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UWAGA!
KONKURS
fotogra¿czny
II edycja

„PIĉKNO KOBIETY”
Termin nadsyáania prac
do 3 marca 2016r.
Nagrody czekają.
Szczegóáy w regulaminie na
naszej stronie internetowej
i facebooku
www.ock.ostrzeszow.pl
www.facebook.com/ockfb
Organizator OCK

PIELGRZYMKA
DO RZYMU
W ROKU JUBILEUSZU
MIàOSIERDZIA SZLAKIEM 4 PAPIEĩY

W DNIACH OD 2 DO
11 LIPCA 2016 ROKU
ĝW. JANA XXIII, ĝW.
JANA PAWàA II,
BENEDYKTA XVI,
FRANCISZKA
Altoting - Marktl - Zurych Bergamo - Mesero - Sotto il Monte
- Turyn - Genua - Rzym - Watykan
- Cascia - AsyĪ.
Koszt: 2190 zá
Informacje ks. Piotr Kowalek
tel: 663195430
Para¿a Ğw. Jadwigii Królowej
w Ostrzeszowie

Pub KRĉGIELNIA
- HOTEL

KLIF zaprasza na:
Sala widowiskowa OCK (Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2)
Bilety w cenie: 45 zá do nabycia w OCK od poniedziaáku do
piątku, w godz. 8.00 - 16.00, oraz
w kasie kina od wtorku do piątku
oraz w sobotĊ i niedzielĊ, w godz.
16.00 - 19.30, tel./fax 62 730-25-76,
email: ockostrzeszow@gmail.com,
www.ock.ostrzeszow.pl
Organizator OCK

Planeta Singli
Polska, komedia romantyczna, 136 minut.
ĝroda - 24 II, godz. 17.00
Czwartek - 25 II, godz. 17.00

Zjawa
USA, dramat przygodowy, 156 minut.
Wtorek - 23 II, godz.19.15
ĝroda - 24 II, godz.19.30
Czwartek - 25 II, godz.19.30

Alvin i wiewiórki: Wielka
wyprawa
USA, animacja, familijny, komedia,
86 minut.
Piątek - 26 II, godz.16.00
Sobota - 27 II, godz.15.30
Niedziela - 28 II, godz.17.15
Wtorek - 1 III, godz.16.00
ĝroda - 2 III, godz.17.00

Sprawiedliwy
Polska, dramat, 98 minut.
Piątek - 26 II, godz.17.45
Sobota - 27 II, godz.17.15
Wtorek - 1 III, godz.17.45

zaprasza na koncert

28 lutego 2016r., godz. 15.00
w sali widowiskowej OCK, Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2.

WSTĉP WOLNY
Organizator OCK

7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach

27.02.2016
godz. 20.00
wstĊp wolny

Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ… (4)

I znowu spoglądamy na starą fotogra¿Ċ, na której dziĞ Ostrzeszów sprzed
stu lat.
W naszym cyklu „SPOJRZEû NA
STARĄ FOTOGRAFIĉ” zamieszczamy
stare zdjĊcia, ukazujące czĊsto zapomniane miejsca Ostrzeszowa i okolic oraz
ludzi, z których wielu zobaczyü moĪemy
juĪ tylko na poĪóákáym zdjĊciu.
DziĞ powracamy do pierwszego
z ogáoszonych przez nas konkursów.
Przed dwoma tygodniami zamieĞciliĞmy zdjĊcie ukazujące
mocno juĪ zniszczoną bramĊ
wejĞciową do dawnego kina
„Lotnik” - w Ostrzeszowie, przy
ul. Kolejowej, pytając, co w tym
miejscu znajdowaáo siĊ przed
i po II wojnie Ğwiatowej. Na reakcjĊ czytelników nie musieliĞmy dáugo czekaü. Poprawnych
odpowiedzi przyszáo sporo i za
wszystkie bardzo, bardzo dziĊkujemy.
W pokazanym na zdjĊciu
miejscu byáo wejĞcie do czynnego jeszcze po wojnie kina
„Lotnik”. Ogáoszenie umieszczone w „Gazecie Ostrze-

24.02.2016
17.11.2010

szowskiej” z 1923 r. przekonuje, Īe
wáaĞnie wtedy kino zainaugurowaáo
swoją dziaáalnoĞü. MieĞciáo siĊ ono
wówczas w Grand Hotelu (zwanym teĪ
„grandką”), naleĪącym do Stanisáawa
Bielawskiego. Stąd ówczesna nazwa
kina GRAND KINEMATOGRAF. ZaĞ
sam hotel wybudowany zostaá najprawdopodobniej gdzieĞ na przeáomie
XIX i XX wieku i nosiá wówczas nazwĊ
„Kaiserhof”.

Polska, komedia, 110 minut.
Piątek - 26 II, godz.19.45
Sobota - 27 II, godz.19.30
Niedziela - 28 II, godz.19.15
Wtorek - 1 III, godz.19.30
ĝroda - 2 III, godz.19.00
Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá; wtorek
- 12zá
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Za historyczne zdjĊcie hotelu,
które dziĞ zamieszczamy, bardzo
dziĊkujemy panu Grzegorzowi KuĞnierczykowi.
SpoĞród osób biorących udziaá
w naszym konkursie postanowiliĞmy
wyróĪniü i uhonorowaü nagrodami
ksiąĪkowymi pana Tomasza Zawadzkiego i panią DorotĊ Stasierską.
PaĔstwo ci nie tylko prawidáowo odpowiedzieli na konkursowe pytanie, ale
swe odpowiedzi ubarwili ciekawymi
wspomnieniami - opowieĞciami o tym
miejscu i ludziach z nim związanych.
Jaka to radoĞü byáa w moim sercu,
gdy zobaczyáem zdjĊcie zamieszczone
w gazecie, znam to miejsce doskonale,
jest to miejsce mojego dzieciĔstwa. Znam
tam kaĪdy zakątek od piwnicy aĪ po
strych. Kino „Lotnik” przy Grand Hotelu,
zwyczajowo nazwane „Grandką”, mieĞci
siĊ w Ostrzeszowie na ul. Kolejowej 47,
wczeĞniej ul. Armii Czerwonej. Kino znajdowaáo siĊ tam po wojnie i funkcjonowaáo
w czasie modernizacji obecnego kina,
teĪ nazywającego siĊ „Lotnik”, które po
przebudowie zmieniáo nazwĊ na „Piast”.
Hotel przed wojną nosiá nazwĊ Hotel
Kaiserhof. DziĞ jest to miejsce historyczne, niestety, zapomniane przez ludzi
oraz nasze wáadze. Pod napisem „Kino
Lotnik” jest brama, przez którą wchodziáo
siĊ do Ğrodka na tak zwane podwórko
wybrukowane kamieniami, na którym do
dziĞ znajdują siĊ dwie bramy - wejĞciowa
oraz wyjĞciowa, poniewaĪ kino byáo na
piĊtrze. Jestem zbyt máody, aby pamiĊtaü,
jak kino funkcjonowaáo, ale pamiĊtam,
jak byáo w Ğrodku - drewniana podáoga,
drewniane krzesáa i schody. PamiĊtam
teĪ, Īe gdy byáem dzieckiem, wiele osób,
szczególnie starszych, przychodziáo tam
i opowiadaáo o latach ĞwietnoĞci tego
miejsca. Teraz dawny hotel przerobiony
jest na mieszkania komunalne, a dawne
kino marnieje, bo przez wiele lat
nic siĊ tam nie dziaáo i nie dzieje.
MoĪe znajdzie siĊ ktoĞ, kto bĊdzie
miaá pomysá na zagospodarowanie tego miejsca.
Tomasz Zawadzki
Przy gáównym wejĞciu na
cmentarz w Ostrzeszowie, po
prawej stronie, przy alejce, jest
stary zaniedbany grób...
- „Babciu, opowiedz mi jedną
z historii Twojego Īycia”.
Moja babcia urodziáa siĊ
w 1914 roku, a jej siostra w 1902.
Obie pracowaáy w restauracji i hotelu Kaiserhof, ale babcia zawsze
uĪywaáa nazwy hotel Grandka.
One pracowaáy w kuchni i usáugi-

waáy w restauracji. Ten budynek znajduje
siĊ obok stacji kolejowej, czĊsto ludnoĞü,
która jeĨdziáa pociągami, zatrzymywaáa siĊ w tym hotelu. DuĪo przyjeĪdĪaáo
handlowców, przywozili oni czekolady,
perfumy i rozprowadzali je po sklepach,
a takĪe handlowali miĊdzy sobą w tym
hotelu.

Ciocia Helena, czyli siostra mojej
babci, czĊĞciej pracowaáa w bufecie i byáa
barmanką. Z opowieĞci babci wynika, Īe
jedno z daĔ obiadowych - kotlet schabowy - byá podawany prosto z patelni na
talerze. Babcia száa z patelnią i syczącym
schabowym. Tak wymagaáa szefowa
i wáaĞcicielka hotelu. W tym hotelu znajdowaáo siĊ kino, krĊgielnia i odlewnia
maszyn rolniczych.

WáaĞcicielką byáa pani Bielawska,
najprawdopodobniej, z tego, co pamiĊtam, miaáa ona córkĊ FraniĊ, która uczyáa
gry na fortepianie - byáa panną. Miaáa teĪ
dwóch synów - jeden byá sĊdzią, a drugi
doktorem. Pani Bielawska wychowywaáa
dzieci w dyscyplinie - nie mogáy bawiü siĊ
z dzieümi biedniejszymi, z tzw. niĪszej
kategorii.
W tym hotelu usáugiwaáy równieĪ
„petentki”, czyli, delikatnie mówiąc - panie
lekkich obyczajów.
ĩycie toczyáo siĊ wokóá tego hotelu. Jednym z goĞci restauracji byá pan
Stasierski - wáaĞciciel kaÀarni w Ostrzeszowie. Po latach okazaáo siĊ, Īe mój
cháopak, a teraz mąĪ, ma to samo nazwisko, a pan Stasierski to jego wuj.
Jako dziecko zawsze na Wszystkich
ĝwiĊtych razem z babcią száyĞmy zapaliü
znicz na tym zaniedbanym grobie pani
Bielawskiej. Moja babcia od 14 lat nie
Īyje, a ja co roku, tak jak moja babcia,
zapalam znicz na zapomnianym grobie
pani Bielawskiej.
Dorota Stasierska
WciąĪ czekamy na odzew czytelników odnoĞnie fotogra¿i z 1935r.,
zamieszczonej przed tygodniem, pokazującej uroczystoĞci w Kraszewicach.
MoĪe jednak znajdzie siĊ ktoĞ, kto rozpozna na tym zdjĊciu znaną mu (choüby
z opowiadaĔ) osobĊ?
Nieustannie teĪ liczymy na PaĔstwa
stare zdjĊcia i wspomnienia - bĊdziemy je
prezentowaü na áamach „Czasu Ostrzeszowskiego”, bo warto przecieĪ zatrzymaü siĊ i spojrzeü na starą fotogra¿Ċ.
K. Juszczak
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BUDOWA FERMY NOREK
W JESIONIE DZIWI I OBURZA
Budowa fermy norek we wsi Jesiona wkracza w decydujący etap.
Postawione juĪ na terenie fermy pawilony hodowlane nie pozostawiają
záudzeĔ, Īe to wáaĞnie norki, a nie
króliki bĊdą tutaj przetrzymywane.
Wiele osób od samego początku
przewidywaáo taki rozwój sytuacji.
RównieĪ na áamach „Czasu Ostrzeszowskiego” wielokrotnie pisaliĞmy
o tym, co dzieje siĊ w Jesionie i jak
niekorzystne dla mieszkających tu
ludzi mogą byü pozwolenia wydawane
przez kolejne instytucje, w tym burmistrza i starostĊ. 12 lutego minĊáy
dokáadnie dwa lata od wydania decyzji przez burmistrza miasta i gminy
Ostrzeszów o warunkach zabudowy
dla dziaáki numer 172 na rzecz pana
G. DziĞ pewnie sam pan burmistrz
nie áudzi siĊ, Īe na terenie budowanej
fermy zobaczy króliki. CóĪ, „mleko
zostaáo rozlane”, lecz tak jak mieszkaĔcy tej miejscowoĞci wierzymy, Īe
nie wszystko stracone.
Tak siĊ záoĪyáo, Īe dokáadnie
w drugą rocznicĊ wydania wspomnianej wyĪej decyzji, 12 lutego br., odbyáo siĊ w Jesionie zebranie wiejskie,
w którym uczestniczyá takĪe burmistrz
M. Witek. W podziĊkowaniu za ufundowanie placu zabaw dzieci wrĊczyáy
mu pamiątkową tablicĊ z podpisami
wszystkich maáych mieszkaĔców
Jesiony.
Jednym z wiodących tematów
byá oczywiĞcie nurtujący wszystkich
problem budowanej na terenie wioski
fermy. W tej sprawie zabraá takĪe gáos
prezes Stowarzyszenia Ekologicznego GNIAZDO - Grzegorz Kawaáek,
którego wystąpienie spotkaáo siĊ
z Īywą reakcją uczestników zebrania.
Oto treĞü tego wystąpienia:
Na wstĊpie chciaábym podkreĞliü,
Īe organizacja ekologiczna, której
mam zaszczyt przewodziü, nie byáa
w Īaden sposób inicjatorem protestu mieszkaĔców Jesiony przeciwko
fermie powstającej na tym terenie.
ZostaliĞmy poproszeni przez RadĊ
Soáecką wsi Jesiona o pomoc i tej
pomocy udzielamy, bo mieĞci siĊ ona
w ramach naszego Statutu.
Przyznam, Īe im gáĊbiej wchodziliĞmy w temat fermy na Jesionie, tym
wiĊksze ogarniaáo nas zdumienie - jak
to jest moĪliwe, Īe najwaĪniejsze
instytucje takiego szacownego miasta
jak Ostrzeszów nie potra¿ą poradziü
sobie z wáaĞciwą oceną spraw leĪących w zakresie ich obowiązków?

TRZY PYTANIA
Pierwsze pytanie, na które domagamy siĊ odpowiedzi, to pytanie
- na chów jakich zwierząt wydano
pozwolenie? We wszystkich urzĊdowych dokumentach wymieniane
są króliki. Tymczasem na gruncie budowana jest klasyczna ferma norek.
Kolejne pytanie, moĪe nawet
waĪniejsze, dotyczy wielkoĞci
budowanej fermy. Zgoda pana
starosty opiewa na 39 DJP- co
w przeliczeniu na norki wynosi
niespeána 16 tys. sztuk. Tymczasem
budowana ferma to 40 standardowych
pawilonów do hodowli norek. W kaĪdym takim pawilonie w momencie
szczytowej liczebnoĞci stada mieĞci
siĊ okoáo 2000 sztuk. àatwo wiĊc
policzyü, Īe buduje siĊ fermĊ na 80
tys. norek, co w przeliczeniu na DJP
dajĊ liczbĊ 200 duĪych jednostek

pogáowia. A to, jak wiadomo, powinno
wiązaü siĊ z raportem oddziaáywania
na Ğrodowisko i peánymi konsultacjami spoáecznymi.
I trzecie, ostatnie, pytanie - dlaczego, skoro wiedza, którą tu prezentujemy, jest ogólnie dostĊpna,
nie dysponują nią wyspecjalizowane ostrzeszowskie instytucje
powoáane do pilnowania procedur
i oceny projektów budowlanych?
Jak szanuje Pan swój podpis, Panie Starosto?

kowego w porównaniu ze stanem na
początek roku i pomniejszona o wartoĞü ubytków w tym stadzie w ciągu
roku podatkowego.
2. JeĪeli nie są prowadzone ww.
ksiĊgi wykazujące przychody - dochód z tego Ĩródáa ustala siĊ przy
zastosowaniu norm szacunkowych
dochodu z okreĞlonej powierzchni
upraw lub jednostki produkcyjnej
zwierzĊcej, okreĞlonych w rozporządzeniu ministra ¿nansów.
Obliczmy sobie hipotetyczny

do podatku maáego zakáadu fryzjerskiego. Sytuacja to niezrozumiaáa, bo
przecieĪ wszyscy powinniĞmy páaciü
podatki proporcjonalnie do dochodów. Tym bardziej niezrozumiaáa, Īe
wáaĞciciele ferm norek w ciągu kilku
lat dochodzą do wielomilionowych
majątków. Przykáadem niech bĊdzie
choüby radny powiatu gnieĨnieĔskiego, wáaĞciciel ferm norek, którego
majątek szacowany jest na kwotĊ 20
mln záotych. Tyle o dochodach
Natomiast koszty z tytuáu lokalizacji fermy na terenie gminy są bardzo
znaczące. Gáównie są to straty w Ğrodowisku, czĊste skaĪenia i zatrucia
gleby oraz wód powierzchniowych,
a takĪe podniszczone drogi dojazdowe. Jednak najwiĊksze straty ponosi gmina z tytuáu tzw. stygmatyzacji

fot. Tomasz Kawaler.

RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT
DziĞ, aby nie przedáuĪaü zebrania, skoncentrujĊ siĊ tylko na
niektórych aspektach, związanych
z hodowlą norek.
ZacznĊ od ekonomii. OtóĪ, wbrew
temu, co niektórzy uparcie twierdzą,
ferma norek daje gminie niewiele.
Jedyny realny dochód to podatek
rolny, ale ten przecieĪ páacą wszyscy
rolnicy. Fermy norek páacą podatki jak
wszystkie dziaáy specjalne produkcji
rolnej.
Warto przypomnieü, Īe na podstawie art. 24 ustawy, dochód z dziaáów specjalnych produkcji rolnej moĪe
byü ustalony na dwa sposoby:
1. JeĪeli są prowadzone ksiĊgi
wykazujące przychody, o których
mowa w art. 15 ustawy o PIT (podatkowa ksiĊga przychodów i rozchodów
albo ksiĊgi rachunkowe) - dochodem
z dziaáów specjalnych produkcji rolnej jest róĪnica miĊdzy przychodem
z tytuáu prowadzenia tych dziaáów
a poniesionymi kosztami uzyskania,
powiĊkszonymi o wartoĞü przyrostu
stada zwierząt na koniec roku podat-

dochód fermy na Jesionie. Przypominam, Īe dochód z fermy norek oblicza siĊ, mnoĪąc iloĞü samic stada
podstawowego przez stawkĊ zawartą
w rozporządzeniu ministra ¿nansów.
Na rok 2016 wynosi ona 20 zá 32
grosze za jedną samicĊ stada podstawowego. Ile mamy tych samic?
Przyjmuje siĊ dla celów podatkowych
nastĊpujący podziaá stada w przypadku norki amerykaĔskiej - 20% obsady
to stado podstawowe w proporcji 1
samiec na piĊü samic Pozostaáe 80
% to tzw. stado obrotowe.
I teraz proste wyliczenie - 20%
z 16 tys. norek = 3200 sztuk z tego
samic stada podstawowego jest 5/6,
a wiĊc dokáadnie 2667 sztuk.
2667 sztuk x 20 zá 32 grosze =
54.193 zá
Kwota znacząca, gdyby byáa podatkiem, ale, niestety, to jest tylko
dochód obliczony w oparciu o normy
szacunkowe. Podatek wynosi 18% tej
kwoty, czyli 9754 zá. Ile z tego ma gmina? Gmina otrzymaáaby 37,79% tej
kwoty, czyli 3686 zá o ile... wáaĞciciel
fermy nie wykaĪe strat. Jest to kwota
naprawdĊ niewielka, porównywalna

Ğrodowiska, czyli degradacji mieszkaniowej i inwestycyjnej okolic fermy
norek. Tu straty idą w setki tysiĊcy,
jeĞli nie w miliony záotych.

SZKODLIWOĝû - OPINIA
NAUKOWCÓW
Znana i dostĊpna jest opinia
naukowa pracowników Politechniki
Warszawskiej z lipca 2010 r., sporządzona w ramach postĊpowania
sądowego w sprawie wydanej decyzji
o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach
budowy fermy norek. Akcentuje siĊ
w niej potrzebĊ ochrony przed odorami z fermy oraz istotne i realne
zagroĪenie dla zdrowia ludzi - w tym
naraĪenie na szereg chorób.
W odniesieniu do rozpatrywanej
fermy zasiĊg zapachowej uciąĪliwoĞci
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naukowcy ocenili na 1250 -1300m od
granicy Ĩródáa emisji odorantów, czyli
pawilonów hodowlanych, natomiast
zasiĊg nieprzyjemnego oddziaáywania
zapachowego oceniany jest na kilka
kilometrów od granicy fermy.

TRZEBA WALCZYû
O SPOKOJNĄ PRZYSZàOĝû
Szanowni PaĔstwo, nasze Stowarzyszenie ma w Statucie szacunek
dla prawa. Dlatego proszĊ i apelujĊ
o dziaáanie w ramach prawa. Macie
wspaniaáą RadĊ Soáecką i mądrego
soátysa. Musicie stanąü twardo u ich
boku i walczyü o spokojną przyszáoĞü.
Nie ma siĊ czego baü, mamy wolną,
demokratyczną ojczyznĊ i tak naprawdĊ to od was i waszej determinacji
zaleĪy, jaka bĊdzie wasza przyszáoĞü.
Demokracja to takĪe kartka wyborcza. JakĪe czĊsto radni zapominają o powinnoĞciach wobec suwerena,
który daá im wáadzĊ. Zajmują siĊ tylko
sobą i swoimi interesami. Odrzuücie
takich ludzi raz na zawsze. Wybierzcie tych, na których moĪecie liczyü
w potrzebie.
CzĊsto wáadza táumaczy siĊ,
Īe nie moĪe odmówiü inwestorowi,
który przychodzi z zewnątrz i skáada wniosek o okreĞlenie warunków
zabudowy. Wáadza mu nie odmawia,
bo on... ma swoje prawa.
A jakie prawa mają ludzie od lat,
czĊsto od wielu pokoleĔ mieszkający
na tym terenie? Kogo tak naprawdĊ
reprezentuje ta nasza, samorządowa wáadza?
DziĊkując za zaproszenie na dzisiejsze zebranie, chciaábym jednoczeĞnie zapewniü, Īe moĪecie liczyü na
Stowarzyszenie, które reprezentujĊ.
Ale sytuacja jest trudna. Lis zostaá
wpuszczony do kurnika peánego táustych kokoszek. Zostaáy juĪ wydane
miliony na budowĊ fermy. Dlatego nie
wolno siĊ cofnąü juĪ nawet o krok.
Zostaáy popeánione ewidentne báĊdy
na etapie formalnoĞci związanych
z decyzjami administracyjnymi, dotyczącymi fermy. I naleĪy to wykorzystaü. NaleĪy záoĪyü wniosek do
RIO o uniewaĪnienie pozwolenia
na budowĊ fermy. Potrzebny tu jest
dobry prawnik celem sporządzenia
dokumentów procesowych.
Szukamy pomocy dla Jesiony.
Dlatego moje wystąpienie na zebraniu wiejskim zostanie upublicznione.
Grzegorz Kawaáek
Stowarzyszenie Ekologiczne
Gniazdo

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

KRASZEWICE, ul. Wieluŷska 42,
607 308 352, adwokat.rĮp.pl
sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, administracyjne,
karne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy

Major Group Lider Regionalnego Rynku Ochrony oraz Zabezpieczeþ Technicznych
Po podpisaniu umowy na ochronõ obiektu

- SYSTEMY ALARMOWE

OD 1Zâ

Oferujemy równieĪ zestaw
monitoringu - 4 kamery +
rejestrator oraz okablowanie

juĪ od 550zá
Major Group
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 2,
tel. 531 009 042; 509 113 780, e-mail: majorostrzeszow@wp.pl
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WYBORY W „NOWOCZESNEJ” W OSTRZESZOWIE

kiem kolportera

12 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze walne
zebranie wyborcze koła Nowoczesna Ryszarda Petru
w Ostrzeszowie.
Podczas spotkania dokonano wyboru władz i opracowano plan działania na przyszłość.
Przewodniczącym koła w Ostrzeszowie został
dotychczasowy koordynator Rafał Urbaniak. Do
zarządu został wybrany Marcin Garsztka, który będzie
pełnił funkcję sekretarza, oraz Tomasz Kosmala jako
skarbnik koła w Ostrzeszowie
Na spotkaniu obecny był wiceprzewodniczący
zarządu Regionu Wielkopolska Nowoczesnej Ryszarda
Petru Andrzej Pichet.
Kolejnym zadaniem koła będzie powiększanie struktur oraz przygotowywanie się do następnych wyborów,
a także współpraca z lokalnymi środowiskami mieszkańców dla poprawy warunków życia i rozwiązywania
bieżących problemów.
Andrzej Pichet
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego
Region Wielkopolska

Po szynach na gumowych kołach

Trwa instalowanie kolektora odwadniającego obok torowiska przy ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie, na długości 1500 metrów. Do prac wykorzystywany jest ciekawy pojazd, który może poruszać się i po torach,
i po szosie.

• Sala 70 osób
• Altana grillowa
• Niepowtarzalny wystrój
• Jadło staropolskie
• Z dala od miejskiego
zgiełku
• Catering

ORGANIZUJEMY:
• Wesela (maksymalnie 70 osób)
• Bankiety firmowe
• Osiemnastki
• Komunie
• Stypy
ZAPRASZAMY!
Tel. 62 732-76-01
kom. 889 864 810; 784 441 065
Bledzianów 74D
www.bledzianow.pod.debem.pl

Bobry nie próżnują

Z informacji (popartej zdjęciami), nadesłanej przez Sandrę Kleszcz z Kobylej Góry, wynika, że tamtejsze bobry nie próżnują.

Jest tablica

W lekkim zwisie

Oświęcim doczekał się tablicy „obszar zabudowany”.

Ten znak w Mieleszówce najwidoczniej podupadł. Pora
postawić go do pionu.
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KAZIK - na wesoło i na poważnie

DEBIUTANCKA PŁYTA
GARAŻOWEGO RAJU

Sobotni,
ponaddwuipółgodzinny
koncert Kazika Staszewskiego (razem
z kwartetem „ProForma”), który odbył
się w ostrzeszowskim kinoteatrze,
można nazwać muzycznym spotkaniem w gronie przyjaciół. I nie chodzi tylko o kolegów przebywających
z Kazikiem na scenie, ale też o wielu
innych, których podczas występu
wokalista wspominał, o których opowiadał lub z których repertuaru korzystał. Ale w tym gronie była jesz-

„No a jak!” to debiutancka płyta ostrzeszowskiego zespołu Garażowy Raj,
wydana na początku lutego. Na krążku
znajdziemy 16 utworów, m.in.: „Dziewczyna Punka”, „Anka”, „Wódospad”, „Zombie”, „Laski” czy „Nasza szkoła”. W utworze „Brygadzista Albin” wykorzystano
słowa ze zbioru „Piosenek Zakazanych”
Marcina Wolskiego. Piosenka „Nasza
szkoła” została oparta na fragmencie tekstu „Nauczycielski walczyk” ze zbioru
„piosenki dla dorosłych”, poety i satyryka
- Jana Kazimierza Siwka. Muzycy w dość
zabawny sposób podeszli do codziennych,
życiowych problemów, przedstawiając
muzyczne historie.

Garażowy Raj powstał 13 czerwca 2009 roku i, jak
sami muzycy mówią, gra wyłącznie dla przyjemności.
Inspiracją dla zespołu są przeróżne style muzyczne,
od czystego punka, do ostrzejszego rocka, co przejawia się w oryginalnym brzmieniu grupy. Największym
osiągnięciem kapeli jest koncert bez pękniętej struny,
ale tak naprawdę nie pamiętają, kiedy to było. Oprócz
tego zagrali kilkadziesiąt koncertów - od Poznania,
aż po Wrocław. Sukcesem stał się jednak koncert na
„Scenie dla Każdego, Jarocin 2014” (pierwszy ostrzeszowski zespół, który tam wystąpił).
Obecny skład Garażowego Raju tworzą: Łukasz
„Pelikan” Szczypkowski - wokal/gitara, Daniel Cierniewski - gitara, Wojtek „Wojtas” Stoczkowski - bas,
Paweł „Jodek” Włodarczyk - perkusja.
Płyty zespołu można kupić przez facebookowego
FanPage`a bądź bezpośrednio u muzyków.
Łukasz Szczypkowski

cze jedna, szczególna postać - Stanisław Staszewski - ojciec Kazika. To
jego piosenką zespół rozpoczął koncert, jego też przebój, bodaj największy - „Samotni ludzie”, stanowił klamrę
zamykającą to muzyczne spotkanie.
Sam bohater wieczoru, Kazik, zaczął
swój występ piosenką „Czekając na
wczoraj”. Śpiewał dużo, chętnie też
opowiadał - o sobie, o muzyce, o artystach, z którymi współpracuje.
- Jednym z najważniejszych ludzi

w moim życiu jest Romek Kołakowski - mówił o tłumaczu i autorze tekstów wielu śpiewanych przez siebie
utworów. Była też dykteryjka o Olafie Lubaszence, koledze ze studiów,
do którego filmu „Sztos” Kazik napisał piosenkę, prezentowaną na koncercie. Z kolei w utworze „Kalifat u bram
domu waszego” piosenkarz nawiązał
do jakże aktualnego tematu uchodźców, a nawet szerzej - islamu.
- Piosenka mówi o nieuniknionym

- moim zdaniem - konflikcie
cywilizacji zachodnioeuropejskiej z islamem, do którego prędzej czy później dojdzie - przekonywał Kazik.
- Nie wiem, czy za mojego
życia, czy waszego, czy
naszych dzieci lub wnuków,
ale to nastąpi i w tej konfrontacji nie mamy szans.
Inspiracją do tego utworu
była moja wizyta w Dublinie, gdzie widziałem rzeczy,
od których włosy stawały na
głowie… W oczach pobożnego muzułmanina jesteśmy
do zlikwidowania.
Utwór „Kalifat”, jak chyba
większość śpiewanych na
sobotnim koncercie, pochodzi z wydanej przed rokiem
płyty „Wiwisekcja”. Na niej
znalazły się też piosenki
m.in. z repertuaru Nicka
Cave’a, Toma Waitsa i Kurta
Weilla. „Biały dwór”, „Deszczowe psy”, „Gorzki płacz”,
to niektóre z zaśpiewanych utworów, ale największy aplauz publiczności wypełniającej kinoteatr wywołały
„Malcziki”. Szeroki wachlarz upodobań Kazika obejmuje również piosenki,
które przed laty śpiewała „Silna Grupa
pod Wezwaniem”. Takie nazwiska jak
Tadeusz Chyła i Kazimierz Grześkowiak
mówią dziś cokolwiek pewnie w większości nieco starszym melomanom
i dobrze, że Kazik przypomina ich przeboje: „Mariola”, „Piwko” czy „Pochód
świętych”. Dobrze, że „odkurzył” te
piosenki „pasujące” do niego - zwolennika funkcjonalnego ubierania, dla którego buty najlepsze są wtedy, gdy się

WYSTAWA PRAC NATALII ŚMIADY

je wzuwa bez pomocy rąk…
Ale potrafi też Kazik odnaleźć się
w innych klimatach, jak choćby w żarliwie zaśpiewanej „Modlitwie o wschodzie słońca”.
Co postanowisz, niech się ziści,
Niechaj się wola Twoja stanie.
Ale zbaw mnie od nienawiści,
Ocal mnie od pogardy, Panie.
Występ zakończył też refleksyjnie, śpiewając „Gdybym wiedział to,
co wiem”. Choć tak naprawdę jeszcze
parę razy pojawiał się na scenie, bisując dla rozentuzjazmowanej publiczności.
K. Juszczak

Malarstwo, muzyka i poezja królowały 17 lutego w Bibliotece Publicznej
w Ostrzeszowie. Tym głównym wydarzeniem był wernisaż prac malarskich
Natalii Śmiady - studentki trzeciego
roku architektury Politechniki Wrocławskiej, zaś od roku studiującej też grafikę
komputerową. Na wystawie podziwiać
możemy 25 prac, co stanowi ledwie ułamek twórczości młodej adeptki sztuki,
choć i tak ukazuje wachlarz możliwości i wielość technik malarskich, którymi się posługuje - od rysunków wykonywanych ołówkiem i tuszem, poprzez
pastele, akwarele po obrazy olejne.
- Każda praca jest inna - mówi - ołówkiem można narysować każdy szczegół, liczy się kreska i dokładność, zaś
w malarstwie tworzy się plamami.
Dominującym tematem prezentowanych dzieł są pejzaże - głównie Ostrzeszowa, jest też trochę martwej natury,
kwietne akwarelki i jeden portret, ale za
to najwyższej próby, bo przedstawiający Jana Pawła II.
Uzupełnieniem ekspozycji są dyplomy,
jakie Natalia zdobyła startując w wielu
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Młoda artystka nie kryje, że sukcesy te w dużej mierze zawdzięcza Elżbiecie Lubińskiej, pod okiem której już od 12
lat uczestniczy w zajęciach plastycznych
i która często motywowała ją do udziału
w konkursach. To w ostrzeszowskiej pracowni OCK Natalia podejmowała pierwsze malarskie próby, tu przez lata rozwijała swój talent i nawet teraz już jako studentka, jak tylko czas pozwala, przyjeżdża i maluje, bo - jak przyznaje - malowanie daje jej dużo radości, chociaż wymaga
zaangażowania i pracy. Tę radość i satysfakcję z podziwiania obrazów Natalii odczuwali też uczestnicy wernisażu,
wśród których byli również burmistrz
M. Witek i starosta L. Janicki.

- Gdy nas Bóg zostawił na ziemskim
padole
To, co ma cię spotkać, zapisał na
czole.
Siłę, długość życia spisał ci na dłoni,
No, to wiesz już wszystko, no i za
czym gonisz?
I kolejny fragment, z 2000r., kiedy to
sytuacja rodzinna autorki zainspirowała
ją do przelania na papier swej tęsknoty
i smutku.
… Lecz lata mijały, trochę się
zmieniło,
Oczy posmutniały, radości ubyło.
Córki wyfrunęły jak jaskółki z domu
Nie było, jak dawniej, radować się
komu…
Kiedyś było szczęście, będę sobie
nucić,
Bo było do kogo do domu powrócić.

„Hallelujah” na dwoje skrzypiec
Ostrzeszowskim”, postanowiła ujawnić
się i przywiozła z sobą pisane od lat wiersze, a w nich całą gamę doznań - odrobinę
humoru, ale i szczyptę goryczy i nostalgii.
Pani Zofia pamiętała nawet o „Dniu Kota”,
obchodzonym właśnie 17 lutego.
Oto dwa krótkie fragmenty z wielu wierszy zaprezentowanych tego wieczoru.

Muzycznym akcentem tego artystycznego wieczoru był występ grających na skrzypcach: Aleksandry Krzywańskiej i Magdaleny Grzesiak. Grać
na skrzypcach nie jest łatwo, a grać
w duecie to już prawdziwa sztuka, którą
przez cztery lata wspólnych występów
doskonalą. Występy te traktują również jako odskocznię od muzyki poważnej, granej na co dzień w czasie muzycz-

Odrobina humoru i szczypta goryczy
w wierszach Zofii Kownackiej

BAL CHARYTATYWNY SP NR 3
Od kilku lat w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio
w Ostrzeszowie organizowany jest
bal. W tym roku Rada Rodziców
z udziałem grona pedagogicznego
zaplanowała zabawę w ostatnią
sobotę karnawału - 6 lutego. Dochód
przekazywany jest zazwyczaj na



Pani Zofia Kownacka przyjechała na
wystawę aż z Czajkowa. Podążając za
ogłoszeniem, które przeczytała w „Czasie

potrzeby szkoły.
W tym roku najważniejszym celem
balu było zebranie środków dla
uczennicy naszej szkoły, zmagającej
się z ciężką chorobą. Służyła temu
sprzedaż drewnianych serc, wykonanych przez rodzinę, której dzieci
są też uczniami SP nr 3.

nej edukacji. W bibliotece usłyszeliśmy
zatem melodie popularne i lubiane, m.in.
„O sole mio”, „Yesterday” czy „Hallelujah” Cohena. Dziewczyny bardzo chętnie upiększają swoją muzyką ceremonie
ślubne. Polecamy!
Piękne obrazy, wesołe, choć niepozbawione refleksji, wiersze i urzekające
dźwięki skrzypiec - to wszystko zawdzięczamy paniom z biblioteki, na czele
z dyrektorką Dorotą Owczarczak, inicjatorką przedsięwzięcia. Czegóż chcieć więcej jak na jeden wieczór?
K. Juszczak
Zachęcamy do obejrzenia prac malarskich Natalii Śmiady na wystawie
w Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie.

Szczerze dziękujemy wszystkim sponsorom, ofiarodawcom
i gościom, którzy wsparli nas szczodrze. Jak zawsze można na Państwa
liczyć.

Dziękujemy za dobrą zabawę
i cudowną atmosferę.
Zapraszamy za rok.
Rada Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 3

GRA O KRAKÓW - GRA O GRABÓW
„W piorunującym tempie, gorącej
atmosferze, z olbrzymią dozą zabawy
i śmiechu, bogaty w treści spacer po
historycznym Krakowie” to widowisko,

które bawi, uczy, integruje publiczność.
Iskrzy humorem, wartką akcją, nietuzinkowymi pomysłami, kolorowymi dekoracjami i rekwizytami.

Choć klucza do Bramy Floriańskiej
szukało tylko dwoje dzieci, to Hejnał
Mariacki na złotej trąbce grało aż sześcioro. Dziewczęta szybciej spakowały
prezent dla Wawelskiego Smoka, ale
ceremonia królewskiej koronacji spodobała się przede wszystkim chłopcom.

Wspólny śpiew, rywalizacja widzów
i słodkości dla odważnych to doskonały
pomysł na lekcję historii.
Dziękujemy za wspólną zabawę i czekamy na legendy o Grabowie nad Prosną.
Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną
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KARNAWAàOWO
I BAJECZNIE
W PRZYTOCZNICY
W czwartkowe popoáudnie, 4 lutego,
do szkoáy przybyli piraci, ksiĊĪniczki,
policjanci, cyganki, Indianie, wilkoáaki, tygryski i wielu, wielu innych goĞci
(nawet zastĊp diabeáków dotará do nas
z samych czeluĞci piekielnych).
NajwaĪniejsze, Īe wszyscy dobrze siĊ bawili i nawet kot podrygiwaá
z myszką (bez ukrytych celów konsumpcyjnych).
W oddziale przedszkolnym nie tylko taĔczyáy z nami dzieci z TorzeĔca,
ale równieĪ przesympatyczny clown
Czesio, który z humorem i przytupem
zachĊcaá do wspólnej zabawy. To byáy
naprawdĊ udane bale.
Ania ĩ.

KARNAWAàOWE ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM
Przez cztery dni - 4, 5, 8 i 9 lutego,
dzieci z Publicznego Przedszkola Sióstr
Salezjanek w Grabowie nad Prosną goĞciáy swoje babcie i dziadków w Domu
StraĪaka na uroczystoĞci z okazji Dnia
Babci i Dziadka, poáączonej z zabawą
karnawaáową.
Przedszkolaki przygotowaáy program artystyczny, podczas którego
záoĪyáy babciom i dziadkom Īyczenia

i wrĊczyáy upominki. Nie zabrakáo równieĪ wspólnych taĔców i konkursów
(taniec na gazetach, konkurs - jaka to
bajka?, ukáadanie puzzli).
Sáodki poczĊstunek, przygotowany
przez rodziców, umiliá ten szczególny
czas. Wszyscy bawili siĊ przy dĨwiĊkach rock and roll’a, cza-czy, piosenkach róĪnych krajów oraz muzyce
biesiadnej.

Te wspaniaáe chwile wspólnej,
wielopokoleniowej zabawy zostaną
w pamiĊci dzieci i ich bliskich na
pewno na dáugo. A gdyby czas zatará
wspomnienia - zawsze moĪna obejrzeü zdjĊcia i powróciü pamiĊcią do
tej przemiáej zabawy karnawaáowej.
BoĪena Kulig

Zabawa karnawaáowa
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We wtorek, 2 lutego, w SP w Kobylej Górze odbyáa siĊ
zabawa karnawaáowa dla uczniów klas drugich i trzecich.
Tego dnia sala Kobylogórskiego OĞrodka Kultury zamieniáa
siĊ w salĊ balową. Pomieszczenie przyozdobiáy róĪnokolorowe serpentyny, balony, co wprowadziáo dzieci w radosny
nastrój. Ubrane w barwne stroje, wcieliáy siĊ w bohaterów
znanych bajek i ¿lmów. Dziewczynki przebrane byáy w dáugie
balowe suknie ksiĊĪniczek czy teĪ dam dworu, zaĞ cháopcy

najczĊĞciej wybierali strój Batmana, pirata i kowboja. KaĪdy miaá moĪliwoĞü zaprezentowania swoich umiejĊtnoĞci
tanecznych. Pani Maágosia i pani Ania urozmaicaáy zabawĊ
ciekawymi konkursami. Wiele Ğmiechu byáo podczas taĔca
z balonikami. Wszystkim, którzy przyczynili siĊ do tego, aby
nasz bal karnawaáowy siĊ udaá, bardzo dziĊkujemy.

UROCZYSTOĝCI
W KALISZKOWICACH OàOBOCKICH

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 4 marca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr. 5., nagrodĊ otrzymuje Angelika Sosnowska z Kobylej Góry. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
Przypominamy, Īe co miesiąc, spoĞród kartek
z rozwiązaniami, losujemy zestaw klocków LEGO.
Czeka teĪ na Was nagroda roku. Zapraszamy do
udziaáu w naszych zabawach.

W niedzielne popoáudnie, 7 lutego,
uczniowie szkoáy podstawowej ĞwiĊtowali na sali OSP w Kaliszkowicach
Kaliskich podwójną uroczystoĞü: DzieĔ

Babci i Dziadka oraz „choinkĊ noworoczną”.
Na tĊ wyjątkową uroczystoĞü zostali zaproszeni solenizanci, rodzice,
rodzeĔstwo naszych uczniów oraz

GraĪyna ChowaĔska
dostojni goĞcie - burmistrz Henryk
ZieliĔski, przewodniczący Rady Miejskiej àukasz Dybul oraz radny powiatu
Wojciech Bąk.
Po powitaniu goĞci przez dyrektorkĊ szkoáy p. ArletĊ Joks, uczniowie
zaprezentowali czĊĞü artystyczną, na
którą záoĪyáy siĊ wesoáe piosenki, humorystyczne wiersze oraz ciekawe inscenizacje.
Máodsze dzieci z przejĊciem i dumą
recytowaáy Īyczenia dla kochanych
babü i dziadków, natomiast uczniowie
klas IV, V, VI zaprezentowali dawny
zwyczaj - chodzenie z kozą, niedĨwiedziem i innymi maszkarami. Zapustnicy,
inaczej przebieraĔcy, odegrali zabawne scenki, Īycząc zdrowia, szczĊĞcia, pomyĞlnoĞci i bogatych plonów
w 2016 roku.
Kolejną atrakcją popoáudnia byá
dáugo oczekiwany goĞü, zwáaszcza
przez najmáodsze dzieci, ĝwiĊty Mikoáaj
z bogatymi paczkami, który dodatkowo
zabawiaá dzieci Ğpiewem i taĔcami.
DziĊki Radzie Rodziców wszyscy
wesoáo ĞwiĊtowali przy suto zastawionych stoáach, zajadając siĊ pysznymi
sáodkoĞciami przy kawie i herbatce oraz
bawiąc siĊ wspólnie przy dyskotekowej muzyce.
E.O.

24.02.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
NAJLEPSZE LEKCJE Z E-PODRĉCZNIKIEM TYLKO W ZESPOLE SZKÓà NR 1!
MáodzieĪ z Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie z nauczycielką geogra¿i p. Magdaleną Mieszaáą wziĊáa
udziaá w konkursie „Szkoáa na czasie,
e-podrĊczniki w klasie!”, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i OĞrodek Rozwoju Edukacji.
Zadaniem uczestników byáo przeprowadzenie lekcji z pomocą e-podrĊczników i wykonanie dokumentującego te
zajĊcia ¿lmu. Tematem zajĊü przeprowadzonych przez p. MagdalenĊ byáo
rozmieszczenie chowu zwierząt gospodarskich na Ğwiecie. Po zajĊciach
uczniowie udali siĊ do gospodarstwa
rolnego i nakrĊcili tam dokumentujący
to wydarzenie ¿lm. Z przyjemnoĞcią
informujemy, Īe w kategorii szkóá
ponadgimnazjalnych projekt ostrzeszowskich uczniów zająá trzecie
miejsce w kraju!

22 stycznia br. odbyáa siĊ uroczysta gala wrĊczenia nagród zwyciĊzcom
konkursu. Laureaci otrzymali pamiątko-

we tabliczki, a takĪe nagrody - tablety
do dalszej, codziennej pracy z e-podrĊcznikami. Podczas gali, zorganizo-

wanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, gáos zabrali: dyrektor ORE
dr hab. Marek Piotrowski (E-podrĊczni-

ki - Ğwiat w dwóch klikniĊciach); Marcin
Bochenek, dyrektor Projektów Strategicznych w NASK (Máodzi ludzie w Ğrodowisku wirtualnym); dr Joanna Lizut
z WSP im. J. Korczaka w Warszawie
(ZagroĪenia cyberprzestrzeni). Organizatorów reprezentowaáa Maágorzata
Szybalska, dyrektor Departamentu
JakoĞci Edukacji. Konkurs zostaá zorganizowany przez OĞrodek Rozwoju
Edukacji we wspóápracy z bibliotekami pedagogicznymi. Realizowano go
w etapach: szkolnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Na etapie ogólnopolskim wyáoniono 11 laureatów.
W tym zaszczytnym gronie na
trzecim miejscu znaleĨli siĊ uczniowie
i ich opiekunka z Zespoáu Szkóá nr 1.
Gratulujemy pani Magdalenie oraz jej
podopiecznym z klasy I Technikum Budowlanego!
PE

PREMIERA SZTUKI „STAû CIĉ NA
MIàOĝû” W ZESPOLE SZKÓà NR 1

KIERMASZ WALENTYNKOWY
W SP SIEDLIKÓW
W piątek, 12 lutego, od
samego rana na szkolnych
korytarzach moĪna byáo spotkaü uĞmiechniĊtych uczniów,
„ozdobionych” czerwonymi
sercami. O tym, Īe obchodzimy ĞwiĊto miáoĞci, Ğwiadczyáy takĪe czerwone stroje i...

Īe pobiliĞmy zeszáoroczny rekord i zebraliĞmy... 800 záotych!!!
Do przygotowaĔ wáączyli siĊ
cháopcy i dziewczĊta z klas
IV-VI. To ich talent sprawiá, Īe
wystawione na sprzedaĪ rzeczy
znikaáy w okamgnieniu. Weronika Sobczak szkicowaáa portrety

ter, Weronika Fioáka, Klaudia
Gąsiorek oraz Aleksandra KĊdzia ujawniáy talenty kucharskie
i upiekáy przepyszne ciasteczka.
Serdeczne podziĊkowania skáadamy takĪe pani ElĪbiecie Kozáowskiej, która wáączyáa siĊ do
akcji i wyhaftowaáa precyzyjne

szczere odruchy serc. Gáównym celem przygotowanego
przez samorząd uczniowski
kiermaszu byáo zebranie funduszy na leczenie chorego
kolegi - Sebastiana Drzazgi.
Z wielką radoĞcią oznajmiamy,

nauczycieli, Justyna Mucha i jej
brat Krzysiu przygotowali wáasnorĊcznie drewniane serca.
Marta Janicka, Marta Jakubowska, Oliwa DziewiĔska, Wiktoria Gąsiorek, Martyna Gruchot,
Aleksandra àukowicz, Eliza Net-

serduszka, oraz Pani Anecie
àukowicz za przepyszne domowe ciasto!
DziĊkujemy teĪ wszystkim
uczniom i nauczycielom, którzy
wáączyli siĊ do akcji!

15 lutego z, okazji walentynek, w auli Zespoáu Szkóá nr 1
máodzi aktorzy ze szkolnej grupy
teatralnej „SPONTAN” przedstawili licznie zgromadzonym
widzom spektakl pt. „Staü ciĊ
na miáoĞü”.

ale takĪe metoda na wyraĪanie
w prosty sposób siebie - swoich
emocji, talentów, zainteresowaĔ.
Opiekunami koáa teatralnego są
p. Justyna Mak oraz p. Paweá
Sieczka.
Nawiązując do tytuáu sztu-

uczucia nieszczĊĞnikom. Autorki
scenariusza równieĪ doáączyáy do grona aktorów - uczniów
techników: ekonomicznego, budowlanego, technologii drewna
oraz Īywienia i usáug gastronomicznych.

Grupa „SPONTAN” powstaáa z inicjatywy Sylwii Albertowskiej oraz Pauliny Matyjaszczyk
(autorek scenariusza sztuki).
Tworzący ją uczniowie chcą
pokazaü swoim koleĪankom
i kolegom, Īe sztuka to nie
tyko trudne, zawiáe, a czasem
nawet i niezrozumiaáe dialogi,

ki, aktorzy postanowili ukazaü
wspóáczesne podejĞcie do miáoĞci, która, jak siĊ okazuje, jest
jak dzikie zwierzĊ, wymykające
siĊ nam z rąk, z serc i z gáów...
Nawet doktor Asertywny ma
czasami káopot z pomocą psychologiczną najbardziej zdesperowanym, poszukującym tego

WystĊp spotkaá siĊ z Īywioáowym i entuzjastycznym
odbiorem.
ĩyczymy máodym artystom
kolejnych ciekawych projektów
artystycznych.
P.E.P.

Uczennice SP
w Biskupicach
Zabarycznych w XX
edycji Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce
Celem konkursu jest przybliĪenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, Àory,
fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez
to ksztaátowanie poczucia wáasnej toĪsamoĞci oraz
związku z regionem. WiadomoĞci te uczniowie zdobywali na zajĊciach pozalekcyjnych, prowadzonych
przez nauczycielkĊ przyrody JolantĊ Grzesiak.
Po eliminacjach szkolnych do etapu powiatowego, który odbyá siĊ 17 lutego w Gimnazjum w Mikstacie, zakwali¿kowaáy siĊ dwie uczennice klasy VI:
Katarzyna UĞcinowicz i Julia Rosa.
Obie uczennice zakwali¿kowaáy siĊ teĪ do
etapu rejonowego, który odbĊdzie siĊ 21 marca.
Gratulujemy!
XX edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
zostaáa objĊta patronatem honorowym Marszaáka
Województwa Wielkopolskiego, pana Marka WoĨniaka, oraz Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty, pani
ElĪbiety Walkowiak.
Jolanta Grzesiak

WALENTYNKOWY DZIEē BABCI
I DZIADKA W ROJOWIE
DzieĔ Babci i Dziadka to jedno z najwaĪniejszych Ğwiąt obchodzonych przez
uczniów Szkoáy Podstawowej w Rojowie. Co
roku dzieci przygotowują dla swoich dziadków
uroczystą akademiĊ.
Tym razem dostojni
goĞcie zjawili siĊ w szkole 11 lutego, poniewaĪ
zorganizowano dla nich
Walentynkowy DzieĔ
Babci i Dziadka. Przy
wejĞciu kaĪdy otrzymywaá czerwone serduszko, które symbolizowaáo
nie tylko miáoĞü wnucząt,
ale takĪe przypominaáo
o ĞwiĊcie zakochanych.
Seniorów powitaáa dyrektor szkoáy, p. Sabina
Józe¿ak.
PóĨniej na scenie przedstawiono krótką
historiĊ dzieciĔstwa babci, która jak kaĪdy
z nas byáa woĪona w wózku i chodziáa do
przedszkola. Potem poznaáa dziadka i bardzo
go polubiáa. Dzieci odegraáy teĪ scenkĊ o codziennych problemach dziadka i babci. Pojawiáa siĊ równieĪ dobra wróĪka, która wraz
z innymi przygotowaáa inscenizacjĊ wierszy
„Paweá i Gaweá” oraz „Bambo”. Nie mogáo

zabraknąü takĪe przedstawienia o Czerwonym Kapturku i jego kochanej babuni.

Dzieci Ğpiewaáy piosenki i recytowaáy piĊkne
wiersze o swojej miáoĞci do babci i dziadka.
Zebrani nagrodzili wystĊpy swoich wnucząt brawami, a niektóre z babü ukradkiem
ocieraáy ázy wzruszenia. Na zakoĔczenie
odĞpiewano „Sto lat”, a wnuczĊta wrĊczyáy
babciom i dziadkom kolorowe laurki i wáasnorĊcznie wykonane upominki. PóĨniej goĞcie
zostali zaproszeni na sáodki poczĊstunek.
Hanna ĝmiatacz
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
Mo

Nie ma pracy,
pr
która nie zawieraâaby w sobie radoğci,
tajemnic i zachċty. Wladimir Linderberg
tajem

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
To może być trudny tydzień. Sprawność
działania zakłócać będą wątpliwości
związane z słusznością podjętych decyzji. Będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość i większą odporność. Myśli, które
ciągnąć Cię będą do przeszłości, postaraj się zwyczajnie lekceważyć, nawet na
rzecz błahostek. Samopoczucie fizyczne,
zwłaszcza w połowie tygodnia, też nie
będzie najlepsze. Postaraj się więcej spać
i nie zarywać nocy. Miłość - konsekwencji
nie przewidzisz. Finanse - może trochę
zwolnij?

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W najbliższych dniach dużo może się wydarzyć. Być może staniesz przed koniecznością podjęcia ryzyka. Jednak staraj się
nie prowokować losu i nie znajdować się,
z własnej woli, w centrum „szemranych”
wydarzeń. Tym razem nie jest powiedziane, że szczęście musi Ci dopisać. Uważaj
na plotki i dziwne informacje, ktoś może
mieć interes w tym, by skłócić Cię z bliskimi... Miłość - ochłoń! Finanse - nadal
całkiem dobrze.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
W tym tygodniu zdecydowanie poprawi
się Twoja sytuacja uczuciowa. Będziesz
odczuwać zainteresowanie ze strony
partnera, a Twój związek przeżywać będzie odświeżenie. Pamiętaj jednak, by

nie siedzieć tylko z założonymi rękami
i nie oczekiwać. Aby ten dobry stan rzeczy utrzymać, musisz dać też dużo od
siebie. W pracy jakby spokojniej, możesz
odczuwać nawet mały przestój i lekkie
znużenie. Miłość - bo do tanga trzeba
dwojga. Finanse - coś się szykuje.

RAK

na pewno warto wylewać łzy? Pieniądze
- jest spokój.

STRZELEC

WODNIK

22 listopada - 21 grudnia

21 stycznia - 19 lutego

PANNA

Niestety, problemy zdrowotne znów dadzą się
we znaki. Ponura pogoda i ostatnie podrygi zimy
nie pomogą ich szybko zwalczyć... Być może
będziesz musiał nawet na jakiś czas „zmniejszyć” swoje obroty w pracy, by zupełnie się
nie wykończyć. Zadanie, którego podjąłeś się
w zeszłym tygodniu, póki co, przekaż zaufanemu współpracownikowi i porządnie zadbaj
o zdrowie! Miłość - nie planuj tyle. Finanse - nie
ma powodów do obaw.

Niskie ciśnienie atmosferyczne da Ci się we
znaki. Zwłaszcza na początku tygodnia będziesz
ospały i jakby bez sił, ale bez paniki. Zastanów
się, czym urozmaicić dietę - i dla podniebienia, i dla zdrowia. Być może brakuje Ci jakichś
składników, co dodatkowo przekłada się na
słabe samopoczucie. Dla zrelaksowania ducha
i ciała warto byś wybrał się w weekend do kina,
sam ze sobą. Miłość - nie zawsze jak w bajce.
Finanse - to tylko drobny wydatek, bez paniki.

24 sierpnia - 22 września
Ten tydzień będzie zdecydowanie lepszy od
poprzedniego. Wyjaśnią się pewne, ważne
dla Ciebie, sprawy. Będziesz miała też więcej
energii fizycznej na realizację zamierzeń
i postanowień. Być może myśl, która zaświta
Ci w weekend, stanie się początkiem czegoś
zupełnie nowego i da korzenie pozytywnym
zmianom, jeśli tylko podzielisz się nią z odpowiednimi osobami i uruchomisz jeszcze
kreatywniejsze myślenie. Miłość - wiele
w Twoich rękach. Finanse - …a może jednak?

22 czerwca - 22 lipca

WAGA

Będziesz miał teraz więcej czasu, by pozałatwiać drobne sprawy, które dawno
powinny być załatwione. Być może nawet
zmuszony będziesz odłożyć na chwilę
projekt, który pochłania teraz najwięcej
Twojej energii. Resztki wolnego czasu
zdecydowanie postaraj się spędzić z bliskimi. Wspólna kolacja czy zakupy z dziećmi
dobrze Ci zrobią - nie samą pracą człowiek
żyje, a na realizację projektu czasu masz
jeszcze dużo. Miłość - na nią zawsze powinien być czas. Finanse - nie przejmuj
się na zapas.

23 września - 23 października
Pierwsza część tygodnia będzie aż zaskakująco pomyślna. Uważaj, by nie popaść
w euforię i nie odpuszczać ważnych spraw.
Już w czwartek mogą pojawić się problemy
i wiele będzie zależeć od Twojej determinacji
i uporu. Zamykanie się na pomoc otoczenia
na niewiele się zda. Nie udawaj na siłę niezależnej i tam, gdzie naprawdę potrzebujesz
pomocy, nie wahaj się o nią poprosić. Miłość
- to nie jest najlepsze rozwiązanie. Finanse
- idź za ciosem, walcz o swoje.

SKORPION

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Stało się. I tym razem nie udało Ci się
uniknąć kłopotów... na własne życzenie.
Być może tak często popełniasz te same
błędy, że już się do nich zwyczajnie przyzwyczaiłeś i sam nie potrafisz wyciągnąć
wniosków. Warto byłoby porozmawiać
z kimś zupełnie „niewtajemniczonym”.
Może świeże spojrzenie na sprawę coś Ci
wyjaśni i podpowie. Tak czy inaczej trzeba
żyć dalej i czasem, drogi Lwie, samokrytyka
naprawdę się przydaje... Miłość - czy aby
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24 października - 21 listopada
Pod względem zawodowym tydzień zapowiada się znakomicie. Będziesz miał okazję
podjąć się ciekawych, ale i dobrze płatnych
zleceń, które mogą otworzyć Ci drogę do
ciekawych osób z branży. Jeśli tylko odpowiednio wykorzystasz szansę, może to
zaowocować kreatywną współpracą. Pamiętaj jednak o pokorze. Przesadna pewność
siebie i nienaturalna poza mogą zostać źle
odebrane i wszystko zniszczyć. Miłość - kto
kieruje się oczami, nie sercem, musi zapłacić
wysoką cenę. Finanse - wykorzystaj to!

KOZIOROŻEC
22 grudnia - 20 stycznia
Zmiany, które wprowadziłeś w swoim najbliższym otoczeniu, dobrze na Ciebie podziałają.
Mimo zmiennej lutowej pogody odczujesz
przypływ energii i chęć do dalszych działań.
Zaobserwujesz też pierwsze owoce swojej dość
mozolnej i wytrwałej pracy, co jeszcze bardziej
Cię zmotywuje. Pod koniec tygodnia może dojść
do drobnych sprzeczek ze współpracownikami,
jeśli jednak będziesz trzymać nerwy na wodzy,
szybko rozejdzie się po kościach. Miłość - a to
niespodzianka! Finanse - znów dobry plan.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Twoje samopoczucie fizyczne i psychiczne
ulegnie zdecydowanej poprawie. I sprawy,
które niedawno Cię męczyły, zaczną przybierać
pozytywny obrót. Nie znaczy to jednak, że
powinieneś sobie odpuścić i zostawić wszystko
losowi i współpracownikom. Miej rękę na pulsie
i nie zwalniaj tempa. Nie daj się„wmanewrować”
w dziwne intrygi. Pani Rak najwidoczniej ma za
dużo wolnego czasu... Miłość - trzeba czekać.
Finanse - może podejść z drugiej strony?
Byśmy umieli w codziennej pracy znaleźć
spełnienie, radość i tajemnicę…
Wasza wróżka

POMÓĩMY BASI

wróciü do normalnego Īycia!
„Nic nie tracisz, a dasz wiele”
Zwracamy siĊ z serdeczną proĞbą o pomoc w zebraniu Ğrodków ¿nansowych na zakup protezy i rehabilitacjĊ
dla Barbary Jarych, która w zmaganiu z ciĊĪką chorobą
straciáa rĊkĊ.
Aby pomóc Basi, moĪna przekazaü 1% swojego podatku:
Fundacja Pomocy Osobom Niepeánosprawnym „SàONECZKO”, KRS:
0000186434 w polu informacje uzupeániająca wpisaü: Jarych Barbara
195/J lub przekazaü darowizną na subkonto: Fundacja Pomocy Osobom
Niepeánosprawnym „SàONECZKO”, Stawnica 33A, 77-400 Záotów, nr
konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 koniecznie z dopiskiem: Darowizna na rzecz Jarych Barbara 195/J.

PrzekaĪ 1%
podatku

CZYTANIE
INTEGRUJE
W Ğrodowy poranek, 17 lutego,
po raz kolejny goĞciliĞmy w Oddziale
dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Ostrzeszów wychowanków
Specjalnego OĞrodka Szkolno-Wychowawczego (z opiekunkami: p. Katarzyną
Kokoszko-Hodyjas i p. Ireną Gąsiorek),
którzy przygotowali, pod okiem pani

Danuty Golas, i przeczytali „Motylkom”
z Przedszkola nr 1 fragmenty przygód Kubusia Puchatka. Dzieci z grupy
p. BoĪeny Dittfeld z zaciekawieniem
sáuchaáy opowieĞci i chĊtnie rozwiązywaáy przygotowane zagadki. Byáa to teĪ
okazja do ĞwiĊtowania przypadającego
tego dnia ĝwiĊta Kota.

Projekt „Integracja z ksiąĪką”, zainicjowany przez p. K. Kokoszko-Hodyjas - pedagoga pracującego w SOSW
w Ostrzeszowie, polega na promowaniu
czytelnictwa oraz pomaga w rehabilitacji, integracji i nawiązywaniu kontaktów.

GOTUJ Z CZASEM
MIODOWO-MUSZTARDOWY KURCZAK W BOCZKU
•
•
•
•
•
•
•
•

SKßADNIKI:
duħa, podwójna pierě kurczaka (ok.
75 dag)
0,5 szklanki miodu naturalnego pàynnego
0,5 szklanki musztardy ħóàtej
ok. 12 plastrów boczku wĉdzonego (potrzeba tyle plastrów, ile kawaàków kurczaka)
sól i pieprz do smaku
2 duħe, biaàe cebule
1 àyħka ěwieħych listków tymianku
oliwa do posmarowania formy

PRZYGOTOWANIE:
Kurczaka podzieliý na nieduħe øleciki,
oprószyý solĂ i pieprzem. Miód wymieszaý
z musztardĂ i tymiankiem - zamarynowaý kurczaka (powinien marynowaý siĉ co najmniej 4
godziny, a najlepiej przez caàĂ noc). Na kaħdy
kawaàek kurczaka poàoħyý cienkie krĂħki cebuli
i zawinĂý w plaster boczku. DuħĂ blachĉ spryskaý oliwĂ i umieěciý na niej miĉso.

Piec ok. 30 minut w temperaturze 200
stopni Celsjusza. Nastĉpnie zapiec 5 minut
z góry (opcja grilla). Najlepiej podaý z saàatkĂ
i jakimě sosem, np. czosnkowym.
Smacznego!

Dorota Owczarczak
BPMiG Ostrzeszów

Mukowiscydoza to choroba genetyczna, która dzieĔ po dniu wyniszcza organizm chorującej osoby.
Tylko dziĊki pomocy innych, dzieci
zmagające siĊ z mukowiscydozą
mają szansĊ na dorosáe Īycie.
Szanowni PaĔstwo!
Pragniemy po raz kolejny prosiü
o aktywne wáączenie siĊ do odpisów 1% podatku za rok 2015 na
rzecz naszych dzieci Darii i Mateusza Kowalskich z Bierzowa. Przed
nami kolejny rok i kolejne wyzwania.
Mam nadziejĊ, Īe leczenie przyniesie upragnione, dobre rezultaty,
jednak jak zawsze potrzeba czasu,
cierpliwoĞci i determinacji.
ChcieliĞmy záoĪyü serdeczne
podziĊkowania wszystkim naszym
darczyĔcom i instytucjom za okazane wsparcie.
Z wyrazami szacunku
rodzice Darii i Mateusza
nr KRS: 00 000 97 900
Koniecznie z dopiskiem: Dla Darii
i Mateusza Kowalskich
Matio Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na MukowiscydozĊ
BPH S.A. Oddziaá Kraków
nr 36 1060 0076 0000 3200 0132
9248

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B
WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
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PIĉKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEĝ
- TAKĩE KRASZEWICE

Skarbnik Konrad KuĞwik, wójt Paweá Koprowski i wicemarszaáek
Krzysztof Grabowski na skwerku przy osiedlu w Kraszewicach.
Dla zainteresowanych umieszczono tu tablicĊ z Kraszewickim
ABC, dla chcących odpocząü - áaweczki i urządzenia rekreacyjne.

Kraszewickie ABC
Na rogatkach Kraszewic, od strony
Grabowa, stanĊáy, opracowane przez
AgnieszkĊ ChowaĔską, dwie tablice
informacyjne. Jedna z nich nosi nazwĊ
KRASZEWICKIE ABC i w alfabetycznym
skrócie ukazuje walory i ciekawostki
wiąĪące siĊ z tym regionem. Byü moĪe
„Kraszewickie ABC” stanie siĊ inspiracją
dla innych miejscowoĞci, bo przecieĪ
wszĊdzie są warte wspomnienia osoby
i miejsca.

A

- ABC… i kaĪda nastĊpna litera
alfabetu dla upamiĊtnienia twórcy Elementarza - profesora Mariana
Falskiego (1881-1974), związanego
z okolicą przez rodzinĊ Īony, Ireny Reginy Oxner - córki wáaĞcicieli majątku
w KuĨnicy Grabowskiej.

B

- Bednarz Piotr (1949-2009) urodzony w Jeleniach robotnik
i związkowiec, dziaáacz dolnoĞląskiej
SolidarnoĞci (wiceprzewodniczący
w latach 1990-1995), w czasie stanu
wojennego jeden z najbardziej poszukiwanych opozycjonistów. Mawiaá o sobie, Īe ma cháopskie serce i robotniczą
duszĊ. W 1981 roku we Wrocáawiu braá
udziaá w ukryciu przed funkcjonariuszami
SáuĪby BezpieczeĔstwa związkowych
pieniĊdzy, o czym opowiada nakrĊcony
w 2011 roku ¿lm Waldemara Krzystka
80 milionów. Na budynku szkoáy w Jeleniach znajduje siĊ tablica upamiĊtniająca
tĊ postaü.
Bose Antki - niezbyt pochlebne okreĞlenie zazwyczaj ubogiej ludnoĞci tych
terenów w czasach zaboru rosyjskiego, wymyĞlone przez Polaków mieszkających w zamoĪniejszym zaborze
pruskim, zwanych baĪantami (byü
moĪe ze wzglĊdu na pióra u kapeluszy
straĪników pilnujących granicy zaborów
na ProĞnie).

C

- Cis (Taxus baccata L.) BoĪydar
- pomnik przyrody o obwodzie
pnia 335cm i wysokoĞci 9,5m; roĞnie
w pobliĪu plebanii w Kraszewicach.
Craszowicze - zapisana w 1431 roku
patronimiczna (odimienna) nazwa
wskazuje zaáoĪyciela bądĨ wáaĞciciela
miejsca - Krasza. W staropolszczyĨnie
krasa to piĊkno, ale teĪ dobro.

D

- Dąb WolnoĞci - drzewo zasadzone w 1928 r. na placu WolnoĞci przy koĞciele. Prawie stuletnie
konary ocieniają pomnik marszaáka
Józefa Piásudskiego i Īoánierzy polegáych w wojnie 1920 r. (ufundowany
w 1930 roku, ukryty na czas II wojny,
odrestaurowany w 2006).

E

- Elementarz Mariana Falskiego
- dla pokoleĔ Polaków - pierwszy
podrĊcznik. KsiąĪka wydana w 1910
roku jako Nauka czytania i pisania dla
dzieci przez lata ukazywaáa siĊ w róĪnych wersjach i rozmaitej szacie gra¿cznej. Niezmienne pozostaáo zdanie Ala
ma kota. ImiĊ autora od 1978 roku nosi
Szkoáa Podstawowa w Kraszewicach
oraz Muzeum OĞwiaty w KuĨnicy Grabowskiej.

F
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- Fundacja pierwszego drewnianego koĞcioáa w 1641 roku nie byáa
jednoznaczna z erygowaniem para¿i
- tĊ utworzono dopiero w 1867 roku.
Obecny koĞcióá ĝwiĊtych Piotra i Pawáa
wzniesiono w stylu neogotyckim w latach 1882-1888. Wewnątrz elementy
barokowego wyposaĪenia i polichromia
sklepienia przypominająca… malowidáa
w koĞciele Mariackim w Krakowie. Na

zewnątrz m.in. grota Matki BoĪej z Lourdes, epita¿um ksiĊdza Franciszka
Strugaáy i ¿gurka Ğw. Floriana - patrona straĪaków.

G

- Gmina Kraszewice w liczbach:
3643 mieszkaĔców, 75,11km² powierzchni , 9 miejscowoĞci, 11 soáectw
(2014)

H

- Hutnicze tradycje terenu poĞwiadcza nazwa pobliskiej KuĨnicy Grabowskiej, zaáoĪonej w 1423 roku
na mocy przywileju króla Wáadysáawa
Jagieááy. Nad àuĪycą do dziĞ moĪna
znaleĨü rudĊ darniową - surowiec, dziĊki
przetwarzaniu którego wokóá huty wyrósá dwór i folwark, a z czasem wieĞ.
O bogatej historii KuĨnicy Ğwiadczą:
Szkoáa Podstawowa im. Kardynaáa
Karola Wojtyáy, Muzeum OĞwiaty im.
Profesora Mariana Falskiego, zabytkowy park dworski oraz liczne miejsca
pamiĊci, np. gáaz w miejscu bitwy powstania styczniowego 1863 roku, tablica
katyĔska (1940), pomnik Īoánierzy spod
Monte Cassino (1944), obelisk o¿ar
dwóch wojen Ğwiatowych (1914-1918,
1939-1945).

I

- Iglicznia trójcierniowa - egzotyczny
gatunek drzew w parku dworskim
w KuĨnicy Grabowskiej. Obok alej:
dĊbowej i Īywotnikowej oraz dĊbów
szypuákowych - najcenniejszy okaz
parkowej Àory.

J

- JaĨwiny - nazwa jednego z soáectw gminy pochodziü moĪe od
sáowa jaĨwiec - dawnego okreĞlenia
borsuka, pracowitego i czystego zwierzĊcia, zamieszkującego pagórkowate
tereny leĞne. Topogra¿a siĊ zgadza,
o borsuki warto zapytaü mieszkaĔców.
Jedwabniki - ich hodowla w latach II
wojny Ğwiatowej w kraszewickiej szkole
byáa przykrywką dla tajnego nauczania
polskich dzieci przez Leona NalepĊ
(pracowaá w Kraszewicach 32 lata).
- Koniec ĝwiata (takĪe Róg
ĝwiata) - liczący trzy domostwa
przysióáek we wsi Gáuszyna. Oczekiwanego przez zainteresowanych 21
grudnia 2012 roku koĔca Ğwiata na
KoĔcu ĝwiata nie byáo, pojawiáa siĊ
za to tablica z nazwą, áaweczka, wiata
i miejsce na ognisko.

K

L

- Lasy (2794 ha) stanowią naturalne bogactwo gminy. Ob¿tują w zwierzynĊ i runo leĞne - przede
wszystkim grzyby. Na krawce, czarne
áebki i czáonki zjeĪdĪają jesienią grzybiarze z Kalisza.

à

- àuĪyca - najwiĊksza rzeka
w gminie, zasilana wodami Strugi Kraszewickiej i ĩurawki. Wypáywa
spod Záoczewa, po okoáo 30 kilometrach wpada do Prosny w Mącznikach.
àuĪyczanka to miejscowa restauracja.
Gminne zasoby wodne tworzą teĪ
malownicze stawy w KuĨnicy Grabowskiej i Jeleniach (Klucz, Nowe Stawy,
Grabowski Piec, ĩabiniec) oraz Staw
àoza na terenie Gáuszyny.

M

- Masovia - Ludowy Klub Sportowy istniejący od 1929 roku.
Dysponuje wybudowanym w 1955
roku stadionem, obok którego w ramach
programu Moje boisko - Orlik 2012 powstaá nowoczesny kompleks sportowy.
Gminny sport to takĪe kluby: LKS àuĪyczanka w KuĨnicy, Play Basket i Orlik
w Kraszewicach. Sukcesami pochwaliü
siĊ teĪ moĪe Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków.

5 lutego w gminie Kraszewice
goĞciá wicemarszaáek województwa
wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski.
W jego obecnoĞci odbyáo siĊ uroczyste poĞwiĊcenie i oddanie do uĪytku
samochodu straĪackiego dla Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w KuĨnicy Grabowskiej.
Przed uroczystoĞcią Krzysztof
Grabowski, w obecnoĞci wáadz samorządowych, obejrzaá inwestycje przeprowadzone w gminie Kraszewice,
do¿nansowane ze Ğrodków UrzĊdu
Marszaákowskiego Województwa Wielkopolskiego (m.in. w ramach wymienionego w tytule konkursu). Spotkaá
siĊ teĪ z radnymi i odwiedziá Muzeum
OĞwiaty im. Profesora Mariana Falskiego w KuĨnicy Grabowskiej.
Urząd Gminy w Kraszewicach

Mączniki - wieĞ, w której hitlerowcy 3
wrzeĞnia 1939 r. rozstrzelali dziewiĊtnaĞcioro bezbronnych Polaków; wĞród
o¿ar znalazáo siĊ szeĞcioro dzieci. Inicjatorem zbudowania na miejscu kaĨni
pomnika byá Leon Nalepa.
Miletich Marianna (Marcjanna) zwana
Amerykanką (1915-1997) - rodowita
kraszewiczanka, emigrantka (Francja,
Australia, Kanada, USA). Po powrocie
do Polski w 1986 roku zapisaáa w testamencie na rzecz Kraszewic 3 miliony
400 tysiĊcy záotych (ówczesny roczny
budĪet gminy wynosiá 3 miliony 220
tys.). Za Īycia nieĞwiadomym niczego
kraszewiczanom czĊsto powtarzaáa
Mam tylko milion. Jak z tego wyĪyü?
PieniĊdzmi testatorki dysponuje od 1998
r. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi
Kraszewice im. Marianny Miletich. NajwiĊkszą inwestycją byáo wybudowanie
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
(2000 r.).

N

- Nalepa Leon (1896-1985) - nauczyciel, organizator i kierownik,
a póĨniej wieloletni dyrektor (1921-1953)
szkoáy w Kraszewicach, spoáecznik
i przyrodnik, w latach wojny czáonek
Armii Krajowej i Polskiej Organizacji
Wojskowej. Ojciec Kazimierza (19251991), takĪe nauczyciela, kierownika
szkoáy w KuĨnicy (1950-1973) oraz Jerzego (ur.1926), emerytowanego profesora Uniwersytetu w Lund (Szwecja),
autora herbu Kraszewic.

O

- Ochotnicza StraĪ PoĪarna - zaáoĪona w Kraszewicach
w 1913 roku. Chlubi siĊ wáasną orkiestrą dĊtą i trzecią w historii remizą. Od
roku 1974 w budynku OSP dziaáaá jak
dotąd najwiĊkszy zakáad produkcyjny
w Kraszewicach - ¿lia DolnoĞląskich
Zakáadów Przemysáu Skórzanego Odra
w OleĞnicy. W latach ĞwietnoĞci dawaá
zatrudnienie blisko trzystu pracownikom,
przede wszystkim kobietom.

P

- Perkozy, dzikie gĊsi, kaczki krzyĪówki, áyski, áabĊdzie, czaple, bąki,
Īurawie, a przede wszystkim bociany.
Zimą widoczne z daleka gile, dziĊcioáy,
sikorki, myszoáowy, sójki… Prawdziwy
atlas ornitologiczny! Dla niektórych ptaków tylko przystanek, inne - zwáaszcza
bociany - gniazdują tu, zachĊcane przez
Īyczliwych mieszkaĔców specjalnie konstruowanymi bocianicami.

R

- Racáawice - zaáoĪone po 1807
roku przez Józefa Zajączka, gene-

WYKAēCZANIE
WNĉTRZ
malowanie, gáadzie gipsowe,
montaĪ regipsów, páytki i panele,
tynki ozdobne
tel. 723 247 072

Twoje pieniądze

OFERUJEMY

POĩYCZKI
nawet
do 25 000 zá
szybko * bezpiecznie * uczciwie

tel. 530 362 595 *
* Koszt poáączenia wg stawki operatora

www.pro¿credit.pl

Wicemarszaáek Krzysztof Grabowski z nowym nabytkiem straĪaków
z OSP w KuĨnicy Grabowskiej - fordem transitem, nazwanym JadĨką
od imienia matki chrzestnej Jadwigi Sobczak (na fotogra¿i w gáĊbi) .
raáa insurekcji koĞciuszkowskiej 1794 r.
i nazwane tak na pamiątkĊ zwyciĊskiej
bitwy Polaków z Rosjanami pod maáopolskimi Racáawicami (4 kwietnia 1794
roku). Wraz z trzema innymi folwarkami
(Zajączki, Aleksandria i Fajum) tworzyáy
w ziemi kaliskiej klucz opatówecki i upamiĊtniaáy wojskową karierĊ generaáa
Zajączka u boku Napoleona.
Renta - macierzysta wieĞ zespoáu obrzĊdowego ZaproĞnianki. Bogaty zbiór
oryginalnych rekwizytów wykorzystywanych w przedstawieniach oglądaü
moĪna w istniejącej w Rencie prywatnej
izbie muzealnej pani BoĪeny Zadki.

S

- SchĘngrunden - nazwa Kraszewic w latach 1943-1945. Podczas
okupacji wieĞ naleĪaáa administracyjnie
do Kraju Warty, czyli Wartheland. MieszkaĔców wywoĪono do Niemiec na przymusowe roboty w rolnictwie i przemyĞle
i wysiedlano z ojcowizny. Miejscowi ĩydzi (zapisane w szkolnych dokumentach
niektóre nazwiska - Dwojra Lipszyc, Tauba Buáka, Josek Zalc) zginĊli zapewne
w getcie w àodzi lub niemieckim obozie
w Cheámnie nad Nerem. O¿ary holokaustu upamiĊtnia symboliczna mogiáa na
miejscowym cmentarzu, ufundowana
przez MordkĊ Zalca.
Strugaáa Franciszek (1904-1942) Sáuga BoĪy, ksiądz kapelan, kapitan
rezerwy, proboszcz w Kraszewicach
w latach 1938-1942, zamĊczony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jego
imiĊ nosi ulica w centrum wsi.
-Tartaki - przemysá drzewny daje
w gminie zatrudnienie bardzo
wielu osobom. Przy produkcji przede
wszystkim palet pracują teĪ przybysze
z Ukrainy.

T
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- Ulice w Kraszewicach nazwano
niedawno - w 2011 r. Zapisano
w nich nazwiska mieszkaĔców (KsiĊdza
Strugaáy), kierunki (Kaliska, Grabowska),
topogra¿Ċ (LeĞna, Zielona), usytuowanie
waĪnych obiektów (Szkolna, MáyĔska)
albo charakterystyczną cechĊ (Ciasna,
Zacisze). Z powodzeniem jednak zwáaszcza wĞród starszych mieszkaĔców
- funkcjonują dawne, historycznie albo
geogra¿cznie uzasadnione okreĞlenia
miejsc (Piaski, Kosowo, Jajaki, Podlas
czy najciekawsze chyba Poduchowne,
czyli tereny stanowiące niegdyĞ wáasnoĞü KoĞcioáa, para¿i albo osób duchownych).
- Wiliorze, czyli kolĊdnicy - boĪonarodzeniowi przebieraĔcy
(Herod, Ğmierü, Īoánierz, turoĔ, anioá)
odwiedzający domy w okolicy od Wigilii
aĪ do Trzech Króli z muzyką, Īyczeniami,
wesoáą jaseákową scenką i… skarbonką
albo koszyczkiem na datki. Oryginalny
zwyczaj podtrzymują najmáodsi mieszkaĔcy.
- ZaproĞnianki - zespóá obrzĊdowy,
istniejący od 1987 roku, powstaá
z inicjatywy BoĪeny Zadki mającej folklor
we krwi. Grupa kultywuje lokalne tradycje
i zwyczaje, prezentując barwne widowiska o dawnym Īyciu regionu. Do wielokrotnie nagradzanych na ogólnopolskich
przeglądach inscenizacji naleĪą m.in.
Wicie wianków na oktawĊ BoĪego Ciaáa,
Jak to ze lnem byáo, Wiejskie wesele,
Kiszenie kapusty. Zespóá tworzy teĪ
oprawĊ artystyczną lokalnych uroczystoĞci - doĪynek, Ğwiąt patriotycznych
i koĞcielnych.

W

Z

Opracowaáa:
Agnieszka ChowaĔska

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU
MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ
NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie
Marek Stolarczyk, (tel. 62 732-28-30, 731-16-80, fax 732-28-39)

ogáasza, Īe: dnia 31-03-2016r., o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr
205, odbĊdzie siĊ

DRUGA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego o powierzchni áącznej 79,82 m2, lokal o powierzchni
uĪytkowej 65,50m2, znajduje siĊ na 1. piĊtrze i skáada siĊ z trzech pokoi,
kuchni, spiĪarki, áazienki z wc, piwnicy i pomieszczenia gospodarczego,
udziaá związany z wáasnoĞcią lokalu 149/10000 z kw KZ1O/00037335/7,
grunt oddany w uĪytkowanie wieczyste.
Lokal nie jest ubezpieczony. Zameldowanych jest w nim 5 osób.
Lokal, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydziaá Ksiąg
Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW [NKW:
KZ1O/00039759/9], naleĪy do dáuĪników: Zygmunta Kapitaniaka i Oskara Kapitaniaka; poáoĪony jest w Ostrzeszowie (63-500), ul. KoĞciuszki
22A/4.
Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zá (udziaá 3/4 Zygmunta Kapitaniaka wynosi 120 000,00 zá w tym wartoĞü w prawie uĪytkowania
wieczystego gruntu 11 300,00 zá, a udziaá 1/4 Oskara Kapitaniaka wynosi
40 000,00 zá w tym wartoĞü w prawie uĪytkowania wieczystego gruntu
3 800,00 zá), zaĞ cena wywoáania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 106 667,00 zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zá. RĊkojmia
powinna byü záoĪona w gotówce albo ksiąĪeczce oszczĊdnoĞciowej
banków uprawnionych wedáug prawa bankowego, zaopatrzonej w upowaĪnienie wáaĞciciela ksiąĪeczki do wypáaty caáego wkáadu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rĊkojmi. RĊkojmiĊ moĪna
uiĞciü takĪe na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 77 10202241
2003 0000 2266 5113 najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü
osoby, które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu
paĔstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk
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JUBILEUSZOWY TURNIEJ VICTORIA CUP

Antonio Jarocin - 1. miejsce w grupie żak, fot S. Szmatuła.

Victoria Ostrzeszow, grupa żak, fot D. Wrzalski.

Victoria Ostrzeszów - 2. miejsce, grupa trampkarz, fot D. Wrzalski.
20 i 21 lutego w hali Gimnazjum nr 2
odbył się V Turniej w Halowej Piłce Nożnej Victoria CUP 2016 z udziałem 25 drużyn. Turnieje rozgrywane były w czte-

rech grupach wiekowych: sobota - grupa
orlik i młodzik, w niedzielę - grupa żak
i trampkarz.
Turniej żaków rozegrany został syste-

mem grupowym, pozostałe systemem
„każdy z każdym”.
Uczestnicy turnieju pokazali, że gra
w piłkę nożną może sprawić wiele rado-

OSTRZESZOWSKA HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
Wyniki VIII kolejki
- 21/22.02.
Stico - Ciemna Strefa 3 - 7
Bramki: Paweł Rybczyński - 2,
Mateusz Misiewicz / Mateusz Maciaczyk - 3, Dawid Grzywacz - 2, Dawid
Przybył - 2

ARKA - Klub Łysego 3 - 2
Bramki: Leszek Jurków - 2, Damian
Karwacki / Przemysław Kasprzak,
Tomasz Balcerzak

Euros - KS Rogaszyce 3 - 0
Bramki: Robert Skrobacz - 2, Kamil
W minioną sobotę odbył się w Berlinie
prestiżowy turniej karate „Berlin Open”.
Zgodnie z zapowiedzią nie zabrakło na
nim zawodników UKS „Hitotsu” Ostrzeszów. W zawodach wzięło udział ponad
800 karateków z 13 państw.
Do Berlina bladym świtem wyruszyli:
sensei Jan Zieliński, Zdzisław Mituła,
Adrian Mituła, Krystian Mituła, Kacper
Świtoń i Maksymilian Szczypkowski.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 9
rano, a ostatnie konkurencje rozegrano
grubo po 22.00.

Sztukowski

Mayr - No More Shower 5 - 4
Bramki: Patryk Domagała - 3,
Miłosz Jędrzejewski, Grzegorz Malinowski / Damian Lewandowski, Jakub
Tyczka, Alan Wojcieszak, Mariusz
Wencek

Small Boys - Saniterm 8 - 7
Bramki: Tomasz Dymała - 4,
Tomasz Dłubek - 2, Paweł Szykuła,
Damian Szyja / Bar tłomiej Kaźmierczak - 3, Dawid Przybył - 2,
Patryk Tomaszewski, Przemysław
Zawadzki

ści; za piękne bramki i waleczność młodzi piłkarze nagradzani byli oklaskami
przez licznie zgromadzoną publiczność.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
medal oraz próbkę produktów „Polleny” Ostrzeszów - głównego sponsora
turnieju.
Dodatkowymi
atrakcjami
była
wystawa fotograficzna wszystkich turniejów Victoria CUP, przygotowana
przez studio fotograficzne Grzegorza
Kosmali oraz Dariusza Wrzalskiego.
Poza pucharami i nagrodami indywidualnymi wszystkie dziewczynki uczestniczące w turnieju oraz najlepsi zawodnicy drużyn z finałowego meczu grupy
żak otrzymali upominki od sklepu „Laptop dla Ciebie”.
Zarząd Klubu dziękuje pozostałym
sponsorom turnieju: UMiG, Starostwu
Powiatowemu, firmom: Aquator, Hurtowni Elektrycznej Bogdana Rogali,
Tulcon, ANC, Włodkowi Ofierskiemu,
Restauracji Zacisze za prowadzenie cateringu oraz bogato zaopatrzony
bufet, rodzicom dzieci oraz wszystkim
osobom, które pomogły w jego organizacji, a Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2 za
udostępnienie hali sportowej.

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Euros - MISTRZ LIGI
Saniterm
Klub Łysego
Ciemna Strefa
Arka Niedźwiedź
Small Boys
Mayr
KS Rogaszyce
Stico
No More Shower

Miłym akcentem turnieju było wręczenie przez prezesa Klubu Andrzeja
Sikorę pamiątkowych statuetek osobom, które pomagają na każdym turnieju: Studiu Fotograficznemu 6x6 Grzegorza Kosmali oraz Grabowskiemu Centrum Ratownictwa Łukasza Klósaka.

Wyniki
Żak
1. Antonio Jarocin
2. Marcinki Kępno
3. Akademia Ostrów
4. Strażak Słupia
5. WKS Wieluń
6. Victoria Ostrzeszów
7. Akademia Piłkarska Ostrzeszów
8. Centra Ostrów
Trampkarz
1. Strażak Słupia
2. Victoria Ostrzeszów
3. Akademia Piłkarska
4. Wilki Opatów II
5. Wilki Opatów I
6. Centra Ostrów
Ciąg dalszy w następnym numerze.
Zdjęcia z turnieju na naszej stronie
klubowej: nasza-victoria.futbolowo.pl

21
16
15
13
13
13
12
11
3
0

Szczegółowe informacje na www.
ohlpn.futbolowo.pl

MEDALE Z BERLINA
Mimo dużego zmęczenia nasi zawodnicy wrócili bardzo zadowoleni, przywożąc do Ostrzeszowa 7 medali: 1 złoty, 1
srebrny i 5 brązowych.
Oto nasi medaliści:
- Adrian Mituła - złoto w kumite U18,
- Zdzisław Mituła - srebro w kata
masters U40 i brąz w kumite masters
U40,

Fot. D. Wrzalski.

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BADMINTONA
Z UDZIAŁEM UKS GAWRA

Zdzisław Mituła i wiceprezes PZK,
W. Antoniak.
- Jan Zieliński - brąz w kata masters
U50,
- Maksymilian Szczypkowski - 2 brązowe medale w kata seniorów i kata
U21,
- Kacper Świtoń - brąz w kumite U18.

Nasi kumiciarze.

Wielkie gratulacje; czekamy na
kolejne sukcesy.
Specjalne podziękowania dla pana
Krzysztofa Kępskiego, który bezpiecznie
dowiózł zawodników do Berlina i wspierał ich swoim dopingiem.
Jan Zieliński, 5 dan
karate Shotokan/WKF

23 stycznia w Ogólnopolskim Turnieju
Badmintona w Ślęzy koło Wrocławia
3. miejsce w grze podwójnej zdobyły - Natalia Wietecka i Agata Netter w kategorii młodzik młodszy, oraz
w grze mieszanej - Norbert Kałwiński i Julia Wietecka w kategorii junior
młodszy. Natalia i Norbert zajmowali
również punktowane miejsca w grach
indywidualnych.
Jeszcze lepsze wyniki zawodnicy
z Niedźwiedzia uzyskali 20 lutego
w Ogólnopolskim Turnieju Badmintona

w Warszawie. Ze stolicy powróciliśmy
z trzema srebrnymi medalami. Troje
najmłodszych badmintonistów zdobyło
drugie miejsca w trzech grach. W grze
mieszanej: Tomasz Tyrka, Natalia Wietecka; w grze podwójnej: Agata Netter,
Natalia Wietecka; w grze pojedynczej:
Natalia Wietecka.
Zawody odbyły się w miejscu, gdzie
swoją akademię badmintona prowadzi Robert Mateusiak, złoty medalista
mistrzostw Europy w grze mieszanej.
Mariusz Chudek


„JUBILO” WYRÓŻNIONE NA Śladami znaków wiary…
KRZYŻ W JESIONIE
FESTIWALU W KALISZU
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Brak przydrożnego krzyża we wsi Jesiona bardzo martwił ks. Aleksandra Kałużyńskiego, który w latach 70.
był duszpasterzem w tej wiosce. To za jego namową pan
Antoni Rosik postawił na swej posesji krzyż. Na ten cel
przekazał dębowe drewno, któremu kształt nadał jego
brat Jan Rosik - mieszkaniec Godzieszy Wielkich. W maju
1977 r. krzyż poświęcił inicjator - ks. A. Kałużyński.
Lata mijały i pewnego dnia wbity w ziemię, zmurszały krzyż przełamał się. Nowy, świerkowy budulec
na krzyż pozyskał w leśnictwie Bronisławka p. Marian
Gudera. Fachową obróbką drewna zajął się, z pomocą
p. Mariana, pan Bronisław Zajączkowski. Tak powstał,
stojący tu obecnie, krzyż; poświęcił go w Wielki Piątek
2008 r. ks. Ryszard Jakielczyk. Pasyjkę umieszczoną na
drzewcu zakupili w Ostrowie Wlkp. państwo Guderowie,
zaś przyniszczony już poprzedni wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa zakopano pod krzyżem. Betonowy płotek jest darem p. Mariana Matysiaka.
Przez kilka lat odprawiano w tym miejscu nabożeństwa majowe i modlono się podczas Drogi Krzyżowej.
Obecnie opiekę nad krzyżem sprawują państwo Kazimiera i Marian Guderowie, a dwie zasadzone przy nim
brzozy są tej opieki symbolem.
W. Juszczak

Z okazji Złotych Godów
kochanym Rodzicom

Danucie i Józefowi
Olejniczakom
Na odbywającym się w Kaliszu XXXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM, jedno z wyróżnień zdobył
ostrzeszowski Zespół Muzyki Dawnej
„JUBILO”. Koncert finałowy, w którym ostrzeszowianki zaprezentowały
swoje utwory, odbył się 30 stycznia w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego.
Na co dzień zespół działa przy
klasztorze
sióstr
nazaretanek
w Ostrzeszowie w ramach Fundacji Zabytkom na Ratunek „Nazaret”. Grupę tworzy sześć utalentowanych dziewczyn: Roksana Słupianek, Danuta Słupianek, Estera
Ates, Martyna Bacik, Zofia Jóźwiak

i Oliwia Bajor. Opiekunem zespołu
jest Bożena Jabłońska, zaś opiekę
muzyczno-duchową sprawuje s.
Lidia Hałas.
Młodym śpiewaczkom oraz ich
opiekunkom gratulujemy festiwalowego sukcesu.
K.J.

najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzenia miłości, radości i zdrowia
na kolejne 50 lat wspólnego życia
składają
dzieci z rodzinami

Kochanym Rodzicom

Mariannie i Kazimierzowi

NAGRODY WRĘCZONE!

18 lutego w redakcji „CzO” odbyło się wręczenie nagród
w „Letnim Konkursie Fotograficznym”. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konkursie,
a laureatom serdecznie gratulujemy.
red.

Mazurkiewiczom
z okazji rubinowych godów
życzenia błogosławieństwa Bożego, miłości
i dalszych, długich lat życia w zdrowiu
składają
córka Anna z rodziną,
córka Jolanta
oraz syn Grzegorz z żoną

Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki. Wilhelm Rabbe

Wiktor - synek państwa Angeliki i Adriana Szymczaków z Korpys,
córeczka państwa Patrycji i Arkadiusza Kalów ze Zmyślonej Parzynowskiej,
córeczka państwa Sylwii i Mariusza Golanowskich z Kuźnicy Grabowskiej,
Miłosz - synek państwa Aurelii Flagmańskiej i Arkadiusza Psyka z Doruchowa,
Antoś - synek państwa Anny i Mateusza Jeżewskich z Antonina,

ur. 15.02.2016r., waga 3310g
ur. 17.02.2016r., waga 3340g
ur. 18.02.2016r., waga 4000g
ur. 18.02.2016r., waga 3920g
ur. 19.02.2016r., waga 3860g

Osoby urodzone między 21 stycznia
a 19 lutego to zodiakalne Wodniki.

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

