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ZNALAZŁY NA ULICY
DWA TYSIĄCE

Doruchów

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZNISZCZONY DOM?

Pani Beata i pani Daria bez wahania oddały znalezione pieniądze.
Był wtorkowy wieczór. 35-latka
z Ostrzeszowa wypłaciła z bankomatu 2.000 złotych, potem schowała je
do kieszeni... Do domu wracała rowerem. Po jakimś czasie zorientowała się,
że gotówki nie ma. Pieniądze musiały
wypaść gdzieś po drodze. Na dworze
było już ciemno. Szanse na odnalezienie dwóch tysięcy były więc znikome.
W poszukiwania włączyła się cała najbliższa rodzina. Bez rezultatu.
Następnego dnia o zdarzeniu tym
opowiedziała mi moja koleżanka, bo
to właśnie ona zgubiła pieniądze. Była
bardzo zmartwiona. Wtedy przypomniałam sobie, że kilka godzin wcześniej przeczytałam w Internecie ogłoszenie, w którym ktoś napisał, że zna-

lazł określoną sumę i zaniósł ją na policję. Pomyślałam, że mogą to być pieniądze koleżanki. Kiedy jej o tym powiedziałam, natychmiast udała się na komendę.
Dokończenie na str. 2.
- Firma ubezpieczeniowa, która będzie musiała wypłacić odszkodowanie za,
zniszczony wskutek awarii magistrali wodociągowej, dom w Doruchowie (pisaliśmy o tym zdarzeniu w poprzednim numerze), nie zostawi tak tej sprawy i będzie
żądać wyjaśnień od gminy - przekonuje
jeden z naszych rozmówców.

PIĘĆ STÓWEK WYLOSOWANE!

Nasza zabawa cieszyła się bardzo dużym
powodzeniem
- wpłynęło blisko 400
kartek z „poskładanym”
banknotem
500-złotowym.
Losowanie przeprowadziliśmy komisyjnie
w redakcji.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do pani STANISŁAWY
SUŁKOWSKIEJ z CHLEWA i to pani Stanisława otrzymuje 500
złotych.
Wylosowaliśmy też dwie nagrody pocieszenia (50 zł), otrzymują je panie: Barbara Kocińska oraz Aniela Nasiadek - obydwie
z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród (od środy - 12 października).
red.

MOTOR-OIL
sp. z o.o.
Hurtowa sprzedaż paliw
płynnych
Z dostawą do Klienta
Szybko, Pewnie, Solidnie
tel. 504 124 604; 660 948 072

250.000 złotych - na tyle wstępnie
oszacowano straty, jakie poniósł właściciel domu jednorodzinnego przy ul.
Łąkowej. Wstępnie, bo już niedługo szacowaniem szkód zająć ma się rzeczoznawca. Kwota zniszczeń może okazać się więc o wiele wyższa. Kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za to,

co w piątkowe popołudnie (30 września) wydarzyło się w Doruchowie? Jak
to możliwe, że przed laty ktoś wydał pozwolenie na budowę budynku, wiedząc,
że będzie znajdować się pod nim „bomba wodna”?
Dokończenie na str. 11.

Nepotyzm czy
pomoc wnuczce?

Drogą e-mailową dotarł do nas krótki
list, w którym mieszkanka Ostrzeszowa
(chcąca zachować anonimowość) prosi
o interwencję w sprawie, jaka, jej zdaniem, miała miejsce w jednym z ostrzeszowskich przedszkoli. Pada nawet podejrzenie o nepotyzm, co, niestety, często ma swoje uzasadnienie.
Piszę do Państwa z rozgoryczeniem
oraz prośbą o zajęcie się tą sprawą.

Otóż przejdę do meritum. Była pani
starosta - Zofia W., używając swoich znajomości, załatwiła pracę swojej
wnuczce w przedszkolu. Pani Zofia osobiście była w przedszkolu (Przedszkole
nr 5) z dokumentami swej wnuczki celem załatwienia sprawy. Jak widać, sprawę załatwiła, bo wnuczka pracuje...
Dokończenie na str. 4.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

ZNALAZàY NA ULICY
DWA TYSIĄCE ZàOTYCH
DokoĔczenie ze str. 1.
Wszystko siĊ zgadzaáo - dzieĔ,
suma, banknoty... To, co wydawaáo
siĊ niemoĪliwe, staáo siĊ faktem zguba zostaáa odzyskana.
KoleĪance bardzo zaleĪaáo na
tym, aby podziĊkowaü znalazcy. Nie-

stety, policjant nie chciaá podaü nazwiska tej osoby. OdnalazáyĞmy wiĊc
internetowe ogáoszenie i dziĊki niemu
tra¿áyĞmy do pani Darii Skraburskiej
i Beaty BáaĪejczyk, które znalazáy
pieniądze i odniosáy je na policjĊ.

Tankuj z paragonem
- nie daj szansy oszustom
Pod hasáem „WeĨ
paragon ze
sobą” w caáym kraju
rusza ogólnopolska
kampania
informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja
ma uĞwiadomiü Polakom, z czym
wiąĪe siĊ niewydawanie paragonów
¿skalnych na stacjach paliwowych
lub pozostawianie ich tam. Kampania prowadzona bĊdzie do listopada
2016 roku.
Ministerstwo Finansów, analizując
mechanizmy wystĊpujące w szarej stre¿e, odnotowuje coraz czĊstsze sygnaáy
o naduĪyciach wystĊpujących na stacjach paliw.
Jedną z najczĊstszych nieprawidáowoĞci jest niewydawanie paragonu
¿skalnego nieuwaĪnemu klientowi lub
zbieranie nieodebranych przez klienta

paragonów ¿skalnych. Proceder ten
moĪe mieü dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur
na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów ¿skalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie
dziaáające podmioty. „Puste” faktury to
faktury niedokumentujące rzeczywistych
zdarzeĔ gospodarczych, mające na celu
m.in. zawyĪenie kosztów w dziaáalnoĞci
gospodarczej oraz zwiĊkszenie podatku naliczonego. Takie dziaáania godzą
w uczciwych przedsiĊbiorców, którym
trudniej jest konkurowaü z oszustami
osiągającymi nienaleĪne korzyĞci.
By zapobiec takim sytuacjom, wystarczy, by kaĪdy, tankując, zabieraá
ze sobą otrzymany na stacji paragon.
WáaĞnie na to kampania bĊdzie zwracaü
najwiĊkszą uwagĊ.
Ministerstwo apeluje równieĪ, by
w przypadku, gdy stwierdzimy, Īe sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera
wystawione i nieodebrane paragony
¿skalne, zgáaszaü te nieprawidáowoĞci
poprzez Krajowy Telefon Interwencyjny
Administracji Podatkowej na numer bezpáatnej infolinii: 800 807 007 lub adres
e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl.
WiĊcej o akcji na stronie: WeĨ par
agon ze sobą
***
Kampania „WeĨ paragon” jest
organizowana przez Ministerstwo Fi-

- Byáo kilka minut po
godz. 19.00 - opowiadają
mieszkanki Ostrzeszowa.
-WracaáyĞmy akurat z pracy
w Weronie. Na ul. PowstaĔców Wlkp., tuĪ za torami,
zobaczyáyĞmy leĪące na
chodniku zwiniĊte pieniądze. ZaczĊáyĞmy rozglądaü
siĊ dookoáa, myĞlaáyĞmy, Īe
moĪe ktoĞ siĊ zorientowaá
i szuka juĪ tej gotówki, ale
nikogo nie byáo. PrzeliczyáyĞmy caáą sumĊ - 2000! To
niemaáa kwota. PomyĞlaáyĞmy, Īe moĪe to czyjaĞ caáa
wypáata. Nawet przez myĞl
nam nie przeszáo, Īeby zatrzymaü te pieniądze dla sie-

bie. Wyrzuty sumienia nie
pozwoliáby nam spokojnie
spaü, przecieĪ ktoĞ mógá
nie mieü na chleb.
- Zadzwoniáam z drogi
do mĊĪa, Īeby nas zawiózá
- mówi pani Beata. - Przyznam, Īe nawet policjanci
byli zdumieni naszą postawą, ale przecieĪ nie mogáyyĞmy zrobiü inaczej.
Czy kaĪdy na ich miejscu postąpiáby tak samo?
Niekoniecznie. Dlatego panie Beata i Daria zasáugują
na szczególny szacunek
i uznanie!
A. àawicka

nansów cyklicznie od 2002 roku. Jej
celem jest uĞwiadomienie Polakom roli
paragonu ¿skalnego i minimalizowanie
negatywnych efektów nierzetelnego
ewidencjonowania obrotów na kasach
rejestrujących przez przedsiĊbiorców.
W 2015 roku kampania odbywaáa siĊ
pod hasáem „Nie daj siĊ oszukaü SprawdĨ paragon” i dotyczyáa branĪy
gastronomicznej. Rok wczeĞniej w odsáonie pod hasáem „Nie bądĨ jeleĔ.
WeĨ paragon” Ministerstwo Finansów zachĊcaáo podatników do brania
paragonów, nawiązując wspóápracĊ
z rysownikiem Andrzejem Mleczko.
Tegoroczna odsáona organizowana
jest przy wsparciu branĪy paliwowej.
Partnerami akcji „WeĨ paragon ze
sobą” są miĊdzy innymi Polska Izba
Paliw Páynnych oraz Polska Organi-
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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

zacja Przemysáu
i Handlu Naftowego.
Do wspóápracy
ministerstwo zaprosiáo takĪe Generalną DyrekcjĊ Dróg
Krajowych i Autostrad oraz PolicjĊ.

Pielgrzymko - wycieczka
WILNO, TROKI (Litwa)
11-12 listopada br.
Koszt: 380 zá

Pielgrzymka
do Ziemi ĝwiĊtej
4-11 lutego 2017r.
Koszt: 3.200 zá
W cenie transport na lotnisko
Wylot z OkĊcia w Warszawie
Zapisy: ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5
od poniedziaáku do piątku od 8.00 do 21.00;
sobota od 8.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

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

APTEKI
Plan dyİurów
„JagielloĔska” od 10.10 do 16.10, tel. 730-94-64
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 17.10 do 23.10, tel. 730-00-76
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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Zderzenie trzech aut w Ostrzeszowie

Dachowanie
w Rojowie

6 paĨdziernika na krajowej „11”
w Ostrzeszowie zderzyáy siĊ trzy sa-

drogowych i najechaá na tyá citroena.
Siáa uderzenia byáa tak duĪa, Īe citroen,

mochody. Na szczĊĞcie nikomu nic
siĊ nie staáo.
Sprawcą kolizji byá 29-letni mieszkaniec Cielczy. Kierujący samochodem
ciĊĪarowym marki Man mĊĪczyzna, nie
dostosowaá prĊdkoĞci do warunków

którym kierowaá 51-letni ostrzeszowianin, przemieĞciá siĊ i uderzyá w opla
corsĊ - tutaj poszkodowana zostaáa
43-letnia mieszkanka gm. Ostrzeszów.
SprawcĊ ukarano mandatem.

8 paĨdziernika, kierowca renault megane straciá panowanie
nad autem i wjechaá do rowu samochód dachowaá.
18-letni mieszkaniec Sycowa,
kierując renault megane, nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków
panujących na drodze, przez co
straciá panowanie nad autem i wjechaá do przydroĪnego rowu - pojazd
dachowaá.
Nastolatka ukarano mandatem.

Potrąciáa rowerzystkĊ
W niedzielne popoáudnie (9
paĨdziernika) w Rojowie, kierująca
¿atem sieną potrąciáa rowerzystkĊ.
Poszkodowana tra¿áa do szpitala.
Do zdarzenia doszáo po godz.
15.00. Kierująca ¿atem sieną (18-letnia
mieszkanka gm. Kobyla Góra) próbowaáa wyprzedziü kobietĊ jadącą rowerem,
nie upewniając siĊ, czy przeciwny pas
ruchu jest wolny.
Kiedy 18-latka zorientowaáa siĊ,
Īe z przeciwka nadjeĪdĪa samochód,
zaczĊáa gwaátownie hamowaü - w efekcie prowadzone przez nią auto wpadáo
w poĞlizg i lewym, przednim bokiem
uderzyáo w jadącą na rowerze 61-letnią
mieszkankĊ gminy Ostrzeszów.
Rowerzystka zostaáa przewieziona
do szpitala w Ostrzeszowie.

POLICJA
„Przeludniony”
star i stáuczka
Do zderzenia dwóch ciĊĪarówek
doszáo rankiem - 3 paĨdziernika,
w Szklarce MyĞlniewskiej. Sprawcą byá 59-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów.
Kierowca samochodu marki Star
z naczepą nie uwaĪaá podczas cofania i uderzyá w ciĊĪarowe iveco,
którym kierowaá 26-letni mieszkaniec
Romanowa. Starem, oprócz kierowcy, podróĪowaáy inne osoby, co byáo
niezgodne z wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
Sprawca zostaá ukarany dwoma
mandatami.

Wspóáwina
4 paĨdziernika, na ul. àąkowej
w Ostrzeszowie kierujący motorowerem (85-letni mieszkaniec gm.
Ostrzeszów) wykonaá nieprawidáowy manewr skrĊtu w lewo, przez co
doprowadziá do bocznego zderzenia
z vw golfem. Jak ustalili policjanci,
do zdarzenia przyczyniáa siĊ równieĪ
28-letnia mieszkanka gminy Doruchów, która kierowaáa osobówką kobieta wyprzedzaáa motorowerzystĊ
na skrzyĪowaniu.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi; za
spowodowanie kolizji zostali ukarani
mandatami.

Z drogi na posesjĊ
Do tego zdarzenia doszáo 6 paĨdziernika na ul. Kolejowej w Grabowie.
Kierujący samochodem marki
Mercedes (50-letni mieszkaniec Klonowej Zachodniej) na áuku drogi nie
dostosowaá prĊdkoĞci do panujących
warunków, straciá panowanie nad autem i uderzyá w páot prywatnej posesji.
MĊĪczyznĊ ukarano mandatem.
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Man&volvo

Obaj kierowcy przyczynili siĊ
do kolizji, do której doszáo 7 paĨdziernika w Mikstacie Pustkowiu.
Jak ustalili policjanci, 55-letni
mieszkaniec pow. pleszewskiego,
kierujący samochodem marki Man
z naczepą, oraz kierowca volvo (45-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego),
wykonując nieprawidáowy manewr wymijania, doprowadzili do zderzenia aut.
Uczestnicy kolizji zostali ukarani
mandatami.
Do zdarzenia doszáo 8 paĨdziernika.

Uwaga, zwierzĊta
na drogach!
ZwierzĊta, które nagle pojawiają
siĊ na drodze, mogą staü siĊ przyczyną powaĪnych wypadków - przestrzegają ostrzeszowscy policjanci.
- Wielokrotnie widzimy je w pobliĪu
drogi, w okresie jesiennym są szczególnie niebezpieczne.
Szybko zapadający zmierzch, opady deszczu, czĊste poranne mgáy - to
wszystko znacznie ogranicza widocznoĞü i moĪe prowadziü do róĪnych
zdarzeĔ na drodze. ĝliska nawierzchnia powoduje, Īe gwaátowne manewry
mogą spowodowaü poĞlizg pojazdu
oraz utratĊ panowania nad nim.
Drogi w Polsce czĊsto prowadzą
przez lasy, szlaki wĊdrowne zwierząt
czy chronione obszary przyrodnicze.
Wiele dróg, w tym równieĪ krajowych,
prowadzi nie tylko przez tereny leĞne,
gdzie pojawiają siĊ dzikie zwierzĊta,
ale przez rejony wiejskie, w których
jest duĪo zwierząt gospodarskich.
Znacznie czĊĞciej moĪna je spotkaü na
drogach powiatowych czy gminnych.
W takich miejscach kierujący musi
zachowaü szczególną ostroĪnoĞü,
zwáaszcza nocą, kiedy zwierzĊta,

CZYNNE: pn. - pt. od 9.00 do 17.00; sob. od 9.00 do 13.00

wabione blaskiem Ğwiateá, wychodzą
z przydroĪnych lasów. Widoczne z daleka w Ğwiatáach reÀektorów charakterystyczne odbicie oczu zwierzyny
páowej powinno byü dla kaĪdego kierującego sygnaáem do zdjĊcia nogi
z gazu i zachowania szczególnej
ostroĪnoĞci. W razie potrzeby moĪna
uĪyü sygnaáu Ğwietlnego lub dĨwiĊkowego.

STRAĒ
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Ulica Kolbego - usuwanie nadáamanych konarów, fot. PSP Ostrzeszów.

Kolizje, poĪary, drzewa...
Mamy juĪ jesieĔ, jednak owady nadal nie odpuszczają w zeszáym tygodniu straĪacy jeszcze trzy razy wyjeĪdĪali, by
zlikwidowaü gniazda báonkoskrzydáych. Kilka razy wezwano
ich takĪe do usuwania poáamanych i powalonych drzew lub
konarów - skutki wietrznej pogody.
3 paĨdziernika straĪacy usunĊli uszkodzoną rynnĊ z budynku starostwa w Ostrzeszowie.
DzieĔ póĨniej zostali wezwani do poĪaru skrzynki elektrycznej w budynku inwentarskim w MyĞlniewie. Nie byá to
duĪy poĪar - mieszkaĔcy zdąĪyli ugasiü ogieĔ jeszcze przed
przybyciem straĪy.
5 paĨdziernika zapaliáa siĊ sadza w kominie w miejscowoĞci
Kotowskie - ogieĔ zostaá szybko opanowany.
9 paĨdziernika konieczne byáo usuniĊcie zwisającej nad
chodnikiem kamery monitoringu miejskiego (Ostrzeszów, ul.
PowstaĔców Wlkp.) oraz zlikwidowanie plamy oleju z drogi
w Kobylej Górze.
StraĪacy, jak zawsze, obecni byli teĪ przy zdarzeniach drogowych: 4 X - Ostrzeszów, ul. àąkowa; 6 X - Ostrzeszów,
al. Wojska Polskiego; 8 X - Rojów; 9 X - takĪe Rojów.

Uratowali Īycie
ostrzeszowianinowi

Zapraszamy
do nowo otwartego

SKLEPU
ODZIEĒOWEGO

WENUS
przy ul. Sikorskiego 1
w Ostrzeszowie

Policjanci z KPP w KĊpnie uratowali Īycie 46-letniemu mieszkaĔcowi naszego powiatu.
Do zdarzenia doszáo 7 paĨdziernika, po poáudniu. Policjanci KPP w KĊpnie - sierĪ. sztab. Tomasz LataĔski oraz sierĪ. Tomasz WyĪnikiewicz
- patrolowali póánocną czĊĞü miasta. Gdy przejeĪdĪali ulicą SolidarnoĞci, usáyszeli, Īe ktoĞ woáa
o pomoc i wskazuje na przystanek autobusowy,
gdzie, w nienaturalnej pozycji, siedziaá mĊĪczyzna.
- Niestety, niewyczuwalne byáy juĪ
oznaki Īycia 46-latka. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji - mówi
sierĪ. Anna LubojaĔska, rzecznik KPP
w KĊpnie. - Wezwali takĪe pogotowie.
przybyciu ekipy ratowniczej dyĪuTARASY KOMPOZYTOWE Po
rujący lekarz przejąá akcjĊ reanimacyjSPRZEDAĒ I MONTAĒ ną, która zakoĔczyáa siĊ sukcesem.
MĊĪczyznĊ przewieziono na oddziaá
intensywnej opieki medycznej szpitala
w KĊpnie.
Nieo¿cjalnie wiadomo, Īe mieszkaniec naszego powiatu zatrudniony
byá w jednym z zakáadów na terenie
powiatu kĊpiĔskiego. Tego dnia miaá
wykonywane badania, po których najprawdopodobniej czekaá na autobus
do domu.

693 635 565
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

Nepotyzm czy pomoc wnuczce?
DokoĔczenie ze str. 1.
Jakby wnuczka sama nie mogáa
siĊ pofatygowaü do pani dyrektor
z wáasnymi dokumentami rekrutacyjnymi. Okazuje siĊ, Īe dziĞ na terenie
Ostrzeszowa tak siĊ zaáatwia pracĊ
- poprzez znajomoĞci. Zwykáy czáowiek nie ma szans! W rozmowach
przedwyborczych kilka lat temu pani
Zo¿a mówiáa o uczciwoĞci, jednak ta
uczciwoĞü okazaáa siĊ záudna.
*
Chcąc wyjaĞniü, czy zaistniaáa
taka sytuacja, czy do Przedszkola
nr 5 przyszáa p. Zo¿a Witkowska,
prosząc o zatrudnienie wnuczki,
zwróciáem siĊ do dyrektorki tej placówki, p. BoĪeny Wajdy-Kasprzyk.
- Dziewczyna rzeczywiĞcie u nas
pracuje, ma skoĔczone odpowiednie
studia, posiada wszelkie wymagane kompetencje do pracy z dzieümi
niepeánosprawnymi, bo wáaĞnie nimi
siĊ w przedszkolu opiekuje. Nasze
przedszkole jest bowiem placówką integracyjną, do której równieĪ
uczĊszczają dzieci niepeánosprawne.
Jak tylko przeczytaáam jej CV, od razu
zdecydowaáam siĊ ją przesáuchaü.
Ma tyle kwali¿kacji do pracy z tymi
dzieümi, Īe bez wahania mogáam ją
przyjąü. JeĞli chodzi o pracĊ z dzieümi niepeánosprawnymi, wymagam
dochowania szczególnie wysokich
standardów. Jest to jedyne w powiecie przedszkole integracyjne - w tej
chwili uczĊszcza do nas piĊtnaĞcioro
dzieci niepeánosprawnych.
Pani Witkowska jest czĊstym goĞciem w naszym przedszkolu, mimo
Īe juĪ nie jest wicestarostą, chĊtnie
uczestniczy w przedszkolnych imprezach. Nigdy jednak, przy Īadnej
okazji, nie skáadaáa propozycji zatrudnienia kogoĞ z jej rodziny. Nie
przypominam sobie, aby w ogóle
wspominaáa o wnuczce.
Bardzo jestem zadowolona
z pracy tej dziewczyny. W sprawie
zatrudnienia rozmawiaáam teĪ z innymi
paniami - zatrudniáam w tym czasie
trzy osoby, wiĊc nie jest to jedyna
osoba, która pracuje tu od wrzeĞnia.
Nie ukrywam, Īe chĊtnych do podjĊcia
pracy byáo wiĊcej, ale miaáam tylko trzy
wakaty. Przyznam, Īe zatrudniając
osobĊ, o której mówimy, nawet nie
skojarzyáam pokrewieĔstwa z panią
Witkowską, dopiero na radzie pedagogicznej mi to uĞwiadomiono.
**
WypowiedĨ pani dyrektor wiele wyjaĞnia. Dla mnie w tej sprawie

najistotniejsze jest to, Īe máoda
przedszkolanka posiada wymagane wyksztaácenie, i Īe - jak wynika
ze sáów przeáoĪonej (ale nie tylko
jej) - Ğwietnie sobie w tej pracy radzi.
UwaĪam teĪ, Īe jeĞli te dwa, wg mnie
najistotniejsze warunki pracy w placówce publicznej, zostaáy speánione,
to jest sprawą trzeciorzĊdną, czy byáa
wicestarosta wstawiaáa siĊ u dyrektorki przedszkola za wnuczką, czy
prosiáa o jej zatrudnienie, czy nawet
przynosiáa jej papiery. PokaĪcie mi
babciĊ, która nie próbowaáaby pomóc
swojej wnuczce w jakiejkolwiek sprawie? JeĞli prawdą jest to, co mówi
pani dyrektor (a nie mam podstaw, by
jej nie wierzyü), to wstrzemiĊĨliwoĞü
w tej kwestii p. Witkowskiej wydaje siĊ nawet czymĞ nienaturalnym,
choü bardzo cennym. MoĪe obawiaáa
siĊ posądzenia o nepotyzm, co i tak
siĊ staáo.
/Nepotyzm - faworyzowanie
krewnych i przyjacióá przy obsadzaniu wysokich stanowisk i rozdawaniu
godnoĞci przez osoby wpáywowe./
Nie sądzĊ, by tutaj moĪna byáo
mówiü o nepotyzmie. Wprawdzie
p. Witkowska jest osobą znaną,
w dodatku od wielu lat peániącą
róĪne funkcje publiczne, ale w tym
konkretnym przypadku nie mogáaby
czegokolwiek nakazaü, bo przedszkole podlega burmistrzowi, nie
zarządowi powiatu. OczywiĞcie
wiemy, Īe istnieje caáy szereg nieformalnych powiązaĔ (ty mi - ja tobie, wiecie, rozumiecie…), którym
niejeden urzĊdnik, przedsiĊbiorca,
dyrektor - ulega. Są takie przypadki
i chyba nie ma na to mocnych, bo nie
sposób je udowodniü. Ale nie dajmy
siĊ zwariowaü, bo wĊsząc wszĊdzie
nepotyzm, trzeba by synom, córkom, wnukom i wnuczkom znanych
samorządowców, urzĊdników, lekarzy, nauczycieli czy przedsiĊbiorców
zakazaü zatrudniania siĊ przynajmniej na terenie powiatu, w którym
zamieszkują. Dobrze, gdy w kaĪdej
sprawie intencją naszą jest dąĪenie
do przestrzegania prawa, uczciwoĞci,
sprawiedliwoĞci, ale pod warunkiem,
Īe te wzniosáe idee nie są podszyte
choüby odrobiną zawiĞci.

SPRZEDAį
SOKÓW

STUDNIE

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

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

K. Juszczak
PS A jednak zdarzają siĊ chwile,
kiedy jestem zadowolony z tego, Īe
nie posiadam wnuków.

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

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
602 460 571
www.kominki-tomek.pl
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ĩegnaj, komendancie, witaj, komendancie
10 lat, 6 miesiĊcy i 28 dni - tyle spĊdziá inspektor Dariusz Bieniek na stanowisku komendanta
powiatowego policji w Ostrzeszowie. 4 paĨdziernika zostaá z tej funkcji odwoáany, jednoczeĞnie
powoáany na stanowisko komendanta Komendy
Miejskiej w Kaliszu. Obowiązki komendanta KPP
w Ostrzeszowie odtąd peániü bĊdzie dotychczasowy zastĊpca - nadkomisarz Jerzy Kupaj.
W sali Starostwa Powiatowego odbyáa siĊ uroczysta zbiórka, podczas której koledzy policjanci
oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, jak
teĪ reprezentacje samorządów wszystkich gmin
naszego powiatu, dziĊkowali odchodzącemu komendantowi za owocną wspóápracĊ. W poĪegnaniu wziĊli takĪe udziaá szefowie sáuĪb, inspekcji,
straĪy miejskiej oraz przedstawiciele instytucji
wspóápracujących z KPP. GoĞciem najwaĪniejszym
z racji peánionej funkcji byá nadinspektor Tomasz
TrawiĔski - komendant wojewódzki policji w Poznaniu.
- Taka rola sáuĪb mundurowych, Īe caáy czas jesteĞmy ocenia-

ni, przede wszystkim oceniani przez spoáeczeĔstwo, któremu
sáuĪymy. ZaĞ zwracając siĊ do odchodzącego komendanta,
nadinspektor powiedziaá: Przed panem kolejne wyzwania
i kolejne zadania. Komenda Miejska w Kaliszu to jednostka
wiĊksza i generująca wiĊcej problemów, stawia przed panem
nowe zadania, jak wybudowanie nowej siedziby komendy.
Komendant nie kryá przekonania, Īe tym zadaniom D. Bieniek sprosta. Z podobnym uznaniem wypowiadaá siĊ o J.
Kupaju, podkreĞlając, iĪ ma nadziejĊ, Īe efekty jego pracy
spowodują podjĊcie decyzji o powoáaniu go na stanowisko
komendanta powiatowego. Póki co nadkomisarz J. Kupaj
jest komendantem peániącym obowiązki.
D. Bieniek dziĊkowaá osobom i instytucjom, z którymi
przyszáo mu wspóápracowaü - za ĪyczliwoĞü, otwartoĞü
i wsparcie. Sáowa podziĊkowania skierowaá teĪ do koleĪanek i kolegów w policyjnych mundurach oraz do cywilnych
pracowników KPP. DziĊkowaá im za ciągáą gotowoĞü do dziaáania i rzetelnoĞü w wykonywaniu zadaĔ. Wspomniaá takĪe
o osiągniĊciach jednostki, zaliczając do nich remont budynku
Tekst páatny

KPP w Ostrzeszowie, remont komisariatu policji w Grabowie
oraz czĊĞciową wymianĊ policyjnych samochodów.
- OdchodzĊ speániony i dumny z tego, co udaáo mi siĊ
osiągnąü - zakoĔczyá swe wystąpienie
komendant Bieniek.
Do zebranych zwróciá siĊ równieĪ
Jerzy Kupaj.
- DziĊkujĊ panu komendantowi za
powierzenie mi peánienia tak zaszczytnej
funkcji jak kierowanie jednostką i KPP
w Ostrzeszowie. To dla mnie zaszczyt,
honor, ale równieĪ duĪe wyzwanie. SpĊdziáem w tej jednostce cztery lata. Pod
dowództwem komendanta BieĔka wiele
siĊ nauczyáem, co pomoĪe mi w dalszej
pracy tutaj. PodkreĞliá teĪ, Īe jest gotowy
na wspóápracĊ, a drzwi do jego gabinetu
są zawsze otwarte.
Z gratulacjami i sáowami podziĊkowaĔ zwrócili siĊ do obu komendantów
goĞcie. Starosta L. Janicki wyraziá przekonanie, Īe dziĊki odchodzącemu komendantowi powiat ostrzeszowski jest
miejscem bezpiecznym.
My równieĪ dziĊkujemy za wspóápracĊ i Īyczymy sukcesów w peánieniu nowych funkcji.
K. Juszczak

PAN ZBIGNIEW RADZI

Ogród jest oazą dobrego samopoczucia,
która wymaga jednak pielęgnacji i ochrony. Nawet
ogrodnicy - amatorzy dzięki urządzeniom takim jak
rozdrabniacze ogrodowe mogą w prosty sposób
zadbać o swój ogród. Zastosowanie rozdrabniaczy
ogrodowych VIKING ma wiele zastosowań. Służą
one do przerabiania gałęzi drzew, krzewów, liści,
zwiędłych kwiatów. Rozdrabniacze pozwalają
na uzyskanie wolnego miejsca przez usuwanie
rozłożystych gałęzi drzew i krzewów oraz odpadów roślinnych gromadzących się każdego
roku. Dodatkowo znacznie zmniejszają objętość
odpadów, dzięki czemu możliwe jest ich łatwe
i wygodne utylizowanie czy też wykorzystanie
do ściółkowania lub kompostowania. Ponadto
rozdrabniacze ogrodowe dostarczają wartościowych składników. Rozdrobniony materiał w postaci
kompostu zawiera wszystkie substancje odżywcze,
których rośliny ogrodowe potrzebują do wzrostu.
Układy tnące tych urządzeń rozdrabniają resztki
roślin, co przyspiesza proces ich przemiany w wartościowy nawóz.
Rozdrabniacze VIKING GE 135 L i GE 140
L pracują cicho i wydajnie, rozdrabniając gałęzie o średnicy nawet do 40mm. Grube gałęzie
wciągane są wolno przez wał tnący i wpadają do
zintegrowanego zbiornika rozdrabniacza. Dzięki
naszym cichym rozdrabniaczom, szybko zaprowadzą Państwo porządek w swoim ogrodzie.
Model GE 135 L - dzięki mocy 2300 wat,
nowy rozdrabniacz elektryczny bez problemu
poradzi sobie z gałęziami o średnicy do 35mm.
Rozdrobniony materiał trafia bezpośrednio do
zintegrowanego 60-litrowego zbiornika.
GE 140 L - zintegrowany 60-litrowy zbiornik.
Nawet gałęzie o średnicy do 40mm są bardzo
efektywnie rozdrabniane przez elektryczny rozdrabniacz GE 140 L, a następnie, wciągane przez
wał tnący, trafiają bezpośrednio do zintegrowanego 60-litrowego kosza. Rozdrabniacz został

wyposażony w mechanizm składania, który ułatwia
przechowywanie.
Rozdrabniacze elektryczne z mechanizmem zrębkującym szybko radzą sobie
z gałęziami.
GE 103 - wysokiej jakości elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z nożem tnącym. Mocny
(1,8kW), rozdrabniacz ogrodowy z tarczą Multi:
obrotowy nóż tnący, noże łopatkowe i przeciwbieżne noże aluminiowe. Praktyczny otwór w kształcie
4-listnej koniczyny do bardzo rozłożystych gałęzi.
Otwór prostokątny do miękkiego materiału. Koła
i duże uchwyty ułatwiające transport urządzenia.
Przeznaczony do rozdrabniania gałęzi o grubości
do ok. 30mm.
GE 105 - mocny elektryczny rozdrabniacz
ogrodowy z otworem zasypowym w kształcie
4-listnej koniczyny. Wyjątkowo mocny (2,2kW)
rozdrabniacz ogrodowy, przeznaczony do redukcji
objętości gałęzi o średnicy do 35mm w technice
zrębkowania, a także do rozdrabniania miękkiego
materiału. Idealny do przygotowania materiału
do ściółkowania. Odpowiedni do przygotowania
materiału na kompost
GE 150 - mocny elektryczny rozdrabniacz
ogrodowy do rozdrabniania rozłożystych gałęzi, z otworem w kształcie 4-listnej koniczyny.
Wyposażony we włącznik chroniony
folią i wytłumioną akustycznie tarczę
noża. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 150. Idealny do szybkiego
rozdrobnienia dużej ilości gałęzi o średnicy
do 35mm oraz materiału miękkiego.
GE 250 S - mocny rozdrabniacz ogrodowy z opatentowanym mechanizmem
tnącym z ukośnym lejem wsadowym, z dużym otworem zasypowym. Wyposażony
we włącznik chroniony folią i wytłumioną
akustycznie tarczę noża. Opatentowany
mechanizm tnący Multi-Cut 150. Idealny do szybkiego rozdrobnienia dużej
ilości gałęzi o średnicy do 35mm oraz
materiału miękkiego

GE 260 S - bardzo mocny elektryczny rozdrabniacz ogrodowy z silnikiem trójfazowym
z ukośnym lejem wsadowym i silnikiem trójfazowym. Wyposażony we włącznik chroniony folią
i wytłumioną akustycznie tarczę noża. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 250. Idealny do
szybkiego rozdrobnienia dużej ilości odpadów
ogrodowych, również gałęzi o grubości do 40 mm.
Rozdrabniacze elektryczne z mechanizmem rozdrabniającym usuwanie ogrodowych
odpadów objętościowych. Klasyczny rozdrabniacz do obróbki objętościowych odpadów
ogrodowych, takich jak ścięte kwiaty, warzywa,
duże ilości liści i twardych, cienkich, rozłożystych,
rozrośniętych gałęzi. Wytłumiony akustycznie
lej wsadowy i materiały odporne na wibracje
gwarantują cichą pracę. Takie właściwości mają
modele GE 250 oraz GE 260.
GE 250 - mocny rozdrabniacz ogrodowy
z ukośnym lejem wsadowym. Wyposażony we
włącznik chroniony folią i wytłumioną akustycznie
tarczę noża. Opatentowany mechanizm tnący
Multi-Cut 250. Idealny do szybkiego rozdrobnienia
dużej ilości odpadów ogrodowych, również gałęzi
o grubości do 35mm.
GE 260 - najlepszy model wśród klasycznych
elektrycznych rozdrabniaczy ogrodowych z ukośnym lejem wsadowym i silnikiem trójfazowym.
Wyposażony we włącznik chroniony folią i wytłumioną akustycznie tarczę noża. Opatentowany mechanizm tnący Multi-Cut 250. Idealny do
szybkiego rozdrobnienia dużej ilości odpadów
ogrodowych, również gałęzi o grubości do 40mm.
Spalinowe rozdrabniacze ogrodowe stanowią idealne rozwiązanie do mobilnych zastosowań. Mocne, trwałe i wyposażone w szeroki zespół
jezdny zapewniający wyjątkową stabilność. Są
dostępne jako model GB 370 S z ukośnym
lejem wsadowym i mechanizmem tnącym
Multi-Cut 370 do zrębkowania gałęzi
o grubości do 45mm, lub jako model
GB 460 C do rozdrabniania dużej ilości miękkiego materiału roślinnego,
jak i gałęzie o maks. średnicy do 75cm.

W przypadku pytaĔ lub wątpliwoĞci proszĊ o kontakt telelefoniczny: Przedborów 31, tel. 62 731-94-58; 62
730-60-54; 606 662 541 lub Ostrzeszów, ul. Brzozowa, tel. 62 586 09 68
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CZARNY PONIEDZIAàEK
RÓWNIEĩ W OSTRZESZOWIE

3 paĨdziernika kobiety w caáej
Polsce protestowaáy przeciwko, mającemu nastąpiü, zaostrzeniu prawa
aborcyjnego. Ogólnopolski strajk kobiet, nazywany potocznie „czarnym
poniedziaákiem” nie ominąá równieĪ
Ostrzeszowa.
Ani intensywne opady deszczu, ani
dzieĔ pracy nie przeszkodziá ostrzeszo-

wiankom, by gáoĞno sprzeciwiü siĊ planom
caákowitego zakazu aborcji. W przemarszu
spod naleĞnikarni „Tabu” wziĊáo udziaá kilkadziesiąt kobiet, byli tam takĪe panowie.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie
przepisami,aborcji moĪna dokonaü legalnie tylko przy zaistnieniu jednej z okreĞlonych przesáanek: gdy ciąĪa stanowi
zagroĪenie dla Īycia lub zdrowia ko-

biety ciĊĪarnej; gdy badania prenatalne
lub inne przesáanki medyczne wskazują
na duĪe prawdopodobieĔstwo ciĊĪkiego
i nieodwracalnego upoĞledzenia páodu
albo nieuleczalnej choroby zagraĪającej
jego Īyciu, lub gdy zachodzi uzasadnione
podejrzenie, Īe ciąĪa powstaáa w wyniku
czynu zabronionego.
Obowiązująca w Polsce ustawa juĪ
teraz naleĪy do najbardziej restrykcyjnych
w Europie. Na razie jedyny kraj europejski,
w którym aborcja jest caákowicie nielegalna, to Malta.
Obywatelski projekt przygotowany
przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris miaáby zakáadaü niemal caákowity zakaz aborcji. Niemal, bo pojawiá siĊ
w nim zapis o tym, Īe przestĊpstwa nie
popeániáby lekarz, który doprowadziáby
do Ğmierci dziecka, ratując Īycie matki. W kaĪdym innym przypadku, takĪe
trzech dopuszczających dziĞ aborcjĊ,
ten, kto by jej dokonaá, podlegaáby karze
wiĊzienia - od trzech miesiĊcy do piĊciu
lat. Ale juĪ ten, kto zmusiáby kobietĊ do
aborcji, mógáby tra¿ü za kratki nawet na
10 lat. Z kolei matka decydująca siĊ na
taki krok, mogáaby liczyü na nadzwyczajne
záagodzenie kary lub jej brak.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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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
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Katarzyna MĆdra
z synkiem Aleksem
na urlopie macierzyĕskim

Do tej byâo tak, īe aborcji moīna
dokonaý, gdy dziecko zostaâo poczċte
w wyniku gwaâtu, gdy jest chore lub gdy
ciĆīa zagraīa īyciu matki.
Aborcja „na īyczenie” nie powinna
byý wcale dostċpna - tylko dlatego, īe
ktoğ zaliczyâ wpadkċ albo uwaīa, īe
to akurat nie pora na dziecko. Wiele
razy sâyszy siċ, īe niby juī wiadomo, īe
dziecko urodzi siċ chore, a potem okazuje siċ, īe ktoğ siċ pomyliâ, a dziecko
jest zupeânie zdrowe. Ja nigdy, z īadnego powodu, nie usunċâabym ciĆīy,
ale to kwestia sumienia kaīdej kobiety.
Nawet jeğli uznaâabym, īe z jakichğ powodów nie dam sobie rady, wolaâabym
juī oddaý je komuğ.
Co innego badania prenatalne, tych
zupeânie nie moīna zabroniý, w koĕcu dzieci moīna operowaý juī nawet
w âonie matki. Kaīda kobieta chciaâaby
wiedzieý, czy dziecko urodzi siċ zdrowe,
zawsze moīna siċ jakoğ przygotowaý.
Nie wiedziaâam, īe u nas teī byâa
manifestacja - wydaje mi siċ, īe kobietom bardziej chodzi o prawo wyboru,
o to, by mogây same podejmowaý wszelkie decyzje ich dotyczĆce. Ja sama nie
wziċâabym udziaâu w tym proteğcie, mam
waīniejsze sprawy na gâowie.

- Przyszáam tutaj, poniewaĪ chcĊ, aby
wszystkie kobiety w Polsce miaáy równy
wybór - przekonywaáa jedna z ostrzeszowianek, biorących udziaá w strajku.
- Jestem przeciwna zakazowi aborcji, absolutnie nie uwaĪam jej za antykoncepcjĊ.
- Nie wyobraĪamy sobie, aby ktoĞ decydowaá za nas - mówiáy inne uczestniczki.
- Kobieta, która poroni, przechodzi
traumĊ, ma siĊ jeszcze do tego wszystkiego táumaczyü przed prokuraturą? Nie

Mamo, czy gdybyĞ wiedziaáa, Īe siĊ
taki urodzĊ, zabiáabyĞ mnie?
Jestem matką
niepeánosprawnego dziecka. Mój
syn jest juĪ dorosáy,
ma prawie 40 lat.
Chciaáabym
poprzez ten list
zwróciü siĊ do kobiet, które walczą o
bezwzglĊdne prawo do aborcji.
Kiedy PiotruĞ byá maáy, rozmawiaáam z pewnym Ğwiatáym kolegą, który
wyraĪaá pogląd, by usuwaü ciąĪĊ, gdy
badania prenatalne wykaĪą nieprawidáowoĞci páodu. W drugim pokoju
bawiá siĊ wtedy mój PiotruĞ. Kiedy
„oĞwiecony” kolega wyszedá, PiotruĞ
spojrzaá na mnie swoimi wielkimi,

Czy jesteğ za aborcjĆ na īyczenie?

Maria Cieluch
gospodyni domowa

Ja osobiğcie uwaīam, īe nie
powinno siċ o tym tyle mówiý i nie
powinien siċ tym kaīdy zajmowaý.
Kaīda kobieta ma wâasne sumienie
i w zgodzie z tym sumieniem powinna
podejmowaý wszelkie decyzje. Czasami jest tak, īe jedne īaâujĆ aborcji od razu, inne po latach, jeszcze
inne wcale nie īaâujĆ. Wszelkie decyzje w kwestii aborcji powinno siċ
zostawiý kobietom, nie politykom,
zresztĆ wcale nie musi do tego byý
īadnej ustawy.
Badania prenatalne sĆ potrzebne,
ale teī nie do koĕca moīna im ufaý
i tylko na nich siċ opieraý. Znam paniĆ, która po takich badaniach miaâa
powiedziane, īe jej dziecko urodzi siċ
chore, īe bċdzie miaâo zespóâ Downa.
Nic takiego siċ nie staâo, dziecko urodziâo siċ zupeânie zdrowe.
„Czarny poniedziaâek”, protesty?
- uwaīam, īe trochċ racji te kobiety
majĆ, chodzi o to, by to im pozostawiý
decyzje. Ja juī jestem w wieku, īe
mnie to nie dotyczy i nie wiem, jak
teraz bym siċ zachowaâa.

Paulina Kalinowska
uczennica

Ja jak najbardziej opowiadam siċ
po stronie tych protestujĆcych kobiet.
Sama chċtnie wziċâabym udziaâ w takim
manifeğcie, uwaīam, īe jest on sâuszny.
Czċsto siċ sâyszy, īe aborcji powinno siċ zabroniý, īe kaīdy ma prawo do īycia. Ale potem, gdy dziecko
urodzi siċ chore, to nie ma kto pomóc.
Wszyscy sĆ mĆdrzy wczeğniej, a potem
nikogo nie interesuje ani los tej matki,
ani chorego dziecka.
Dlaczego politycy tak bardzo chcĆ
caâkowitego zakazu aborcji, wedâug
mnie chyba po to, by w Polsce rodziâo
siċ wiċcej dzieci, by byâo wiċcej ludzi.
Ja myğlċ, īe nie tċdy droga - jeīeli
w Polsce siċ trochċ zmieni, to spokojnie, przyjdzie czas, īe tych dzieci
bċdzie siċ rodziý wiċcej.
ZresztĆ ludzie robiĆ takie przekrċty,
īe kobiety, które bċdĆ chciaây ciĆīċ
przerwaý, to i tak to zrobiĆ, nielegalne
podziemie aborcyjne kwitnie.
Badania prenatalne sĆ potrzebne
- przecieī medycyna idzie do przodu,
nie moīna siċ uwsteczniaý. Rodzice
zawsze chcĆ wiedzieý, czy dziecko
urodzi siċ zdrowe, czy nie. Przecieī
dziecko, w dzisiejszych czasach moīna
leczyý juī w âonie matki, moīna je juī
nawet operowaý.

moĪna wkraczaü z butami w czyjeĞ Īycie,
i to w tak intymne sfery. Kobiety najlepiej
wiedzą jakie decyzje podejmowaü, nie
trzeba nam niczego narzucaü.
Okazuje siĊ, Īe kilka dni temu sejm
- po burzliwych obradach - odrzuciá obywatelski projekt ustawy caákowicie zakazującej aborcji. Przeciwko gáosowaáo 352
posáów, za 58 posáów, a 18 wstrzymaáo
siĊ od gáosu.
A. àawicka

Iwona Wieczorek
uczennica

Myğlċ, īe jeğli kobieta bċdzie
chciaâa dokonaý aborcji, to i tak to
zrobi, tyle īe nielegalnie i byý moīe
w tragicznych warunkach. Mam nadziejċ, īe mimo to wiċkszoğý kobiet
nie posunie siċ do aborcji, wiadomo,
īycie ludzkie jest jednak najwaīniejsze. Kaīdy ma jednak swoje sumienie
i swoje zdanie - to indywidualna sprawa kaīdej kobiety.
Myğlċ, īe rozwiĆzanie, jakie mamy
teraz, czyli prawo do przerwania ciĆīy,
jeğli ta jest wynikiem gwaâtu, jeğli pâód
jest trwale uszkodzony bĆdĩ jeğli ciĆīa
zagraīa īyciu lub zdrowiu matki, jest
dobre - przynajmniej dla wiċkszoğci
kobiet. Dla mnie īycie jest bardzo cenne i myğlċ, īe ja w īadnym wypadku
nie pozwoliâabym na aborcjċ. Kobiety
bardziej burzĆ siċ aktualnie o fakt, īe
odbiera im siċ prawo decyzji, gdyby
zostaâo jak jest, nie byâoby tyle szumu.
Badania prenatalne sĆ dobre, ale
sâyszaâam o przypadkach, w których
mówiono, īe dziecko bċdzie niepeânosprawne, a rodziâo siċ zdrowe - do
wszystkiego trzeba podchodziý ze
zdrowym rozsĆdkiem.

piĊknymi oczami i ze smutkiem zapytaá: mamo, czy gdybyĞ wiedziaáa, Īe
siĊ taki urodzĊ, zabiáabyĞ mnie?
Kiedy byáam w ciąĪy, badania prenatalne w Polsce nie byáy powszechne, lekarz prowadzący zapewniaá,
Īe dziecko jest zdrowe i silne… Ale
PiotruĞ urodziá siĊ z potĊĪną wadą
serca, umieraá. Nie mieliĞmy dostĊpu
do zagranicznych klinik, w naszych
przygotowano go do operacji, ale zawsze „marniaá” i oddawano nam go do
domu - wymĊczonego, sáabego, lekarze mówili, Īe bĊdzie roĞlinką, Īe nie
bĊdzie chodziá, mówili, Īe lepiej dla
niego, gdyby umará.
DokoĔczenie na str. 6.

rozm. A. Pisula
fot. A. áawicka

Iza Soâtys
tâumacz

Wedâug mnie nie ma najmniejszego sensu zakazywanie aborcji,
kobiety i tak bċdĆ robiây, co bċdĆ
chciaây. SĆ np. statki, które pâywajĆ
i na których moīna dokonaý zabiegu, zawsze moīna wyjechaý
teī za granicċ, gdzie aborcja jest
dozwolona. Ja jestem za absolutnym liberalizmem, nie powinno siċ
w ogóle tego zabraniaý, to kobiety
powinny decydowaý o sobie.
Zdecydowanie teī wziċâabym
udziaâ w „czarnym poniedziaâku”,
niestety akurat nie byâo mnie w Polsce, byâam jeszcze w Holandii,
gdzie mieszkam. W Holandii w tym
wzglċdzie panuje wâağnie totalny
liberalizm - wybór naleīy do kobiety - i to ma sens.
Jestem teī jak najbardziej za
moīliwoğciĆ przeprowadzania
badaĕ prenatalnych, sama takie
przechodziâam jako 42-latka, bo
wâağnie wtedy urodziâam moje maleĕstwo.
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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.
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Mamo, czy gdybyĞ wiedziaáa, Īe siĊ
taki urodzĊ, zabiáabyĞ mnie?
DokoĔczenie ze str. 5.
Ale my podjĊliĞmy walkĊ, byliĞmy wtedy bardzo máodzi, a on, PiotruĞ walczyá z nami i wygraá! Okazaá
siĊ dzieckiem mądrym i wraĪliwym,
dobrze siĊ uczyá, byá i jest radosny,
piĊkny. Przegrywaá ¿zyczny wyĞcig z
rówieĞnikami, bo serce nie nadąĪaáo,
ale byá cudem! Nauczyá nas prawdziwego Īycia, cieszenia siĊ z maáych
rzeczy, ĪyczliwoĞci, pokory, dziĊki
niemu ĪyliĞmy peánią Īycia.
Zastanawiam siĊ, czy gdyby wtedy jakiĞ lekarz powiedziaá mi, Īe PiotruĞ bĊdzie chory, zdecydowaáabym
siĊ na usuniĊcie ciąĪy. Nie wiem. Ale
tak siĊ nie staáo, i to jest najwiĊksze
szczĊĞcie, jakie mnie spotkaáo - mój
PiotruĞ!
DziĞ, kiedy Piotr ogląda te panie,
walczące o moĪliwoĞü „usuwania”
swych dzieci, zwáaszcza chorych,
pyta inaczej - dlaczego chcą takich
jak ja eliminowaü z Īycia?
Kobiety, które chcą tolerancji
dla swojej, jak mówią, macicy, są tak
nietolerancyjne dla osób niepeánosprawnych. A przecieĪ ludzie chorzy
są wĞród nas, Īyją, kochają, są radoĞniejsi niĪ niejeden zdrowy i piĊkny.
Cenią ten dar, który zostaá im dany, a
nazywa siĊ Īycie. Ci ludzie sáyszą, Īe
táum woáa - dajcie nam prawo do zabi-

jania niepeánosprawnych dzieci, po co
mają szpeciü nasz piĊkny Ğwiat. ĩądamy praw dla swojej macicy - krzyczy táum, a ja Īądam prawa do spokoju dla mojego dziecka! Cierpienie jest
nieodáącznym skáadnikiem Īycia. Tak
juĪ jest. I nawet jeĞli niektóre kobiety bĊdą eliminowaáy zarodki (dzieci),
które nie są idealne, i wreszcie urodzi
im siĊ piĊkny geniusz, to co stanie
siĊ, gdy ten ideaá nagle ulegnie wypadkowi? Czy wtedy bĊdą go mniej
kochaáy? A moĪe porzucą go, zostawią na poniewierkĊ u obcych?
Pisząc ten list, staraáam siĊ poprzez wáasne doĞwiadczenie pokazaü, Īe dzieci niepeánosprawne dają
tyle samo, a moĪe i wiĊcej radoĞci niĪ
dzieci zdrowe. Potra¿ą kochaü caáym
sercem, są wraĪliwe, poprzez cierpienie ich piĊkno jest nadzwyczajne.
ProszĊ, nie krzyczcie, by zabijaü dzieci chore, takie dzieci są wĞród nas i
to sáyszą!
Nie jestem za bezwzglĊdnym zakazem aborcji, na pewno są sytuacje,
kiedy jest to uzasadnione i konieczne, ale nie jestem teĪ za aborcją na
Īyczenie, bo to moĪe prowadziü do
upadku moralnoĞci, do odczáowieczenia.
Mama Piotrusia

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie
zaprasza serdecznie
MàODZIEĩ GIMNAZJALNĄ I PONADGIMNAZJALNĄ
DO UDZIAàU W

WARSZTATACH
MàODZIEĩOWYCH!
RozpoczĊcie w paĨdzierniku 2016 r. Warsztaty to seria spotkaĔ 1-godzinnych, cotygodniowych.
Warsztaty to trafna oferta dla Ciebie, jeĞli:
• Przydaáoby Ci siĊ popracowaü nad wzmocnieniem wáasnej wartoĞci…
• Przydaáoby Ci siĊ nauczyü kilku technik radzenia sobie ze stresem - relaksowania siĊ, wyciszenia siĊ…
• Stosunkowo czĊsto miewasz napady smutku, w których to mogą pojawiaü
siĊ róĪne niepokojące myĞli…
• Szukasz kontaktu z innymi máodymi ludĨmi lub teĪ miewasz poczucie, Īe
Twoje kontakty z rówieĞnikami są raczej maáo zadowalające…
ALE…
Wiesz, Īe muszą to byü spotkania interesujące, nietypowe i koniecznie
muszą mieü sens!
ZdobądĨ siĊ na odwagĊ, przyjdĨ i sprawdĨ! Dodatkowe informacje moĪesz uzyskaü w PPP pod numerem telefonu 62 732 03 67 do dnia
17.10.2016 r. (u p. Arlety). Zapisy telefonicznie bądĨ indywidualnie. Do udziaáu
w warsztatach potrzebna jest zgoda rodziców.
Warsztaty odbywaü siĊ bĊdą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrzeszowie, a nie na terenie szkoáy.

***
DZIECI 6-LETNIE

DO UDZIAàU W SERII SPOTKAē 1-GODZINNYCH,
ODBYWAJĄCYCH SIĉ CO DWA TYGODNIE, WE
WTORKI, O GODZ. 16.00;
Celem zajĊü warsztatowych jest m.in.
ûwiczenie umiejĊtnoĞci wspóádziaáania w grupie rówieĞników.
Odkrywanie swoich mocnych stron. Praca nad wzmocnieniem poczucia
wáasnej wartoĞci.
• Relaksowanie siĊ i wyciszanie.
• Identy¿kowanie wáasnych emocji i adekwatne ich wyraĪanie. Uczenie
radzenia sobie z przykrymi emocjami, m.in. ze záoĞcią.
• ûwiczenie zachowaĔ asertywnych.
• ûwiczenie zdolnoĞci do empatii.
Informacje w PPP pod numerem telefonu 62 732 03 67.
Zgáoszenia przyjmujemy do 21 paĨdziernika 2015 r.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców (bez dzieci) 8 listopada (wtorek)
2016 r., o godz. 16.00. Decyduje kolejnoĞü zgáoszeĔ.
•
•

***
DZIECI ZE SZKÓà PODSTAWOWYCH, KLASY 1-3 DO UDZIAàU
W SERII SPOTKAē 1-GODZINNYCH, ODBYWAJĄCYCH SIĉ CO DWA
TYGODNIE, WE WTORKI O GODZ.16.00, PT.:

POZNAJĉ SIEBIE I INNYCH. ROZWIJAM SIĉ.
Celem zajĊü warsztatowych jest m.in:
Poznanie siebie i innych. ûwiczenie umiejĊtnoĞci wspóádziaáania w grupie rówieĞników.
• Odkrywanie swoich zasobów. Praca nad wzmocnieniem poczucia wáasnej wartoĞci.
• Relaksowanie siĊ i wyciszanie. Uczenie siĊ technik radzenia sobie
ze stresem.
• Nazywanie i wyraĪanie emocji. Uczenie radzenia sobie z przykrymi
emocjami, m.in. ze záoĞcią.
• ûwiczenie zachowaĔ asertywnych.
Informacje w PPP pod numerem telefonu 062 732 03 67.
Zgáoszenia przyjmujemy do 21 paĪdziernika 2015r.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców (bez dzieci) 15 listopada (wtorek)
2016r. o godz. 16.00. Decyduje kolejnoĞü zgáoszeĔ.
•

SPRZEDAM
piec CO, 5,
tel. 601 702 502

ZATRUDNIĉ
MĊĪczyznĊ do pakowania
i zaáadunków Mebli.
Praca w Ostrzeszowie
Kontakt: Kinas Meble
Ostrzeszów, ul Norweska 74
tel 603 916 779

Spojrzeü na starą
fotogra¿Ċ (26)
Witamy sympatyków starej fotogra¿i
i zapraszamy do wspomnieĔ. Prezentowana
dziĞ fotogra¿a pozwala nam cofnąü siĊ
w czasie aĪ o 82 lata, kiedy to w 1934 r.
odbywaáa siĊ w Ostrzeszowie Regionalna
Wystawa Rolniczo-Przemysáowa Powiatu
KĊpiĔskiego. Sądząc po fotogra¿ach, ukazujących tĊ wystawĊ, widzimy, Īe stanowiáa
ona ĞwiĊto dla mieszkaĔców miasta i powiatu, czego przykáadem są przyozdobione
Ğwierkami bramy wjazdowe, przegradzające
ul. Piastowską, biaáo-czerwone sztandary
i liczni zwiedzający. O tym, Īe byáo to wielkie
wydarzenie, Ğwiadczy takĪe relacja z otwarcia wystawy, której fragment zamieszczamy:
„Dziennik PoznaĔski” nr 184 z 14
sierpnia 1934 r. odnotowaá m. in.: Uroczystego otwarcia wystawy rolniczej w Ostrzeszowie dokonaá prezes Wielkopolskiej Izby
Rolniczej minister Morawski.(…) Po mszy
polowej, odprawionej przez ksiĊdza proboszcza Kucharskiego, odbyáa siĊ przed
przedstawicielami wáadz de¿lada zastĊpów
Strzelca i innych organizacji WF i PW, stowarzyszeĔ i związków mĊskich i ĪeĔskich,
wreszcie okoáo 2000 straĪaków, przybyáych
na zjazd powiatowy. NastĊpnie odbyá siĊ akt
otwarcia wystawy. Po przemówieniu pák.
Thiela imieniem organizatorów wystawy

minister Morawski przeciąá wstĊgĊ i ogáosiá
wystawĊ jako otwartą. W tym momencie
orkiestra odegraáa hymn narodowy i wypuszczono kilkaset goáĊbi pocztowych. Z kolei
goĞcie udali siĊ na zwiedzenie wystawy.
MieĞci siĊ ona w nowym, duĪym budynku
szkoáy powszechnej oraz na przylegáym
placu. Wystawa obejmuje bogaty dziaá rolniczy, wystawĊ bydáa, drobiu i goáĊbi, dziaáu
roĞlinnego, dalej wytworów przemysáowych
i rzemieĞlniczych, gáównie z powiatu kĊpiĔskiego, dziaá dydaktyczny, obejmujący okazy
samorządu, stowarzyszeĔ i organizacji,
wreszcie dziaá kultury i sztuki, na który záoĪyáy siĊ liczne zabytki, dzieáa sztuki, zwáaszcza
cenne i rzadkie zabytki sztuki koĞcielnej
i ludowej. W ogóle wystawa przedstawia siĊ
okazale i Ğwiadczy dodatnio o energii organizatorów i miejscowego spoáeczeĔstwa”.
Zapewne niewielu czytelników pamiĊta
WystawĊ Rolniczą z 1934 r., a moĪe wáaĞnie
odezwie siĊ do nas ktoĞ, kto jako dziecko
byá Ğwiadkiem tego wydarzenia?
Na zdjĊciu widzimy takĪe nasz miejski park, a przynajmniej sporą jego czĊĞü,
z fontanną, áadnie wytyczonymi alejkami
i jeszcze niewysokimi, máodymi drzewkami.
Z tyáu zaĞ budynki, w tym wielki gmach sądu
(obecnie urząd), z wysokim, spadzistym

dachem. Chyba dopiero w latach 80. ubiegáego wieku dach ten zostaá zlikwidowany,
a budynek wzbogaciá siĊ o trzecie piĊtro.
Z lewej strony - budynek obecnego sądu,
wówczas peániący rolĊ wiĊzienia.
Zmieniá nam siĊ Ostrzeszów przez te
80 lat, ale wspomnienia nawiązujące do
prezentowanych na fotogra¿i miejsc (choüby
o wiele lat máodsze) zapewne w nas tkwią.
Liczymy, Īe zechcą PaĔstwo podzieliü siĊ
nimi z naszymi czytelnikami. Czekamy
na PaĔstwa wspomnienia, a takĪe na
zdjĊcia pokazujące nasz park sprzed lat
i Was poĞród parkowych alejek. Czekamy
równieĪ na wspomnienia dotyczące placu
Borek, którego zdjĊcie prezentowaliĞmy
przed tygodniem.
Wszelką korespondencjĊ nt. starych fotogra¿i prosimy przysyáaü na adres redakcji:
ul. Ğw. Mikoáaja 16; 63-500 Ostrzeszów.
MoĪna teĪ dzieliü siĊ wspomnieniami drogą e-mailową: poczta@czasostrzeszowski.pl. Czekamy równieĪ na telefony (t.
695 385 509).
K. Juszczak
ZdjĊcie pochodzi ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Ostrzeszowie. Za jego
udostĊpnienie dziĊkujemy portalowi „Dzieje Ostrzeszowa”.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
CI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie
Justyna Górecka-Baraniak tel./fax: 627358784,
email: ostrzeszow2@komornik.pl, www.komornik-ostrzeszow.pl
Kancelaria Komornicza 63-500 Ostrzeszów, ul. Piekary 1

podaje do publicznej wiadomoĞci, Īe w dniu 9 listopada 2016 roku o godz. 9:30
w sali nr 205 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy
ul. Zamkowej 9a, 63-500 Ostrzeszów odbĊdzie siĊ:

PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomoĞci naleĪącej do dáuĪników: Anna i Damian Polus, poáoĪonej w miejscowoĞci
63-500 Ostrzeszów przy ul. Floriana Marciniaka 39, posiadającej urządzoną w Sądzie
Rejonowym w Ostrzeszowie KsiĊgĊ Wieczystą nr KZ1O/00026329/2.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomoĞü skáadająca siĊ z dziaáki o nr. ewidencyjnym
3700, powierzchnia caákowita dziaáki 0,0520ha. Dziaáka zlokalizowana w obrĊbie terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren dziaáki páaski, czĊĞciowo ogrodzony
páotem betonowym. Do dziaáki doprowadzone przyáącze wodne, energetyczne, kanalizacyjne, gazowe, telefoniczne. Centralna czĊĞü dziaáki zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym. Budynek parterowy czĊĞciowo podpiwniczony z uĪytkowym poddaszem.
Powierzchnia uĪytkowa budynku wynosi 167,41m2w tym garaĪ 14,80m2.
NieruchomoĞü oszacowana jest na kwotĊ: 505.000,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 378.750,00 zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmie w wysokoĞci jednej
dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50.500,00 zl.
RĊkojmia powinna byü záoĪona w gotówce albo w ksiąĪeczce oszczĊdnoĞciowej zaopatrzonej
w upowaĪnienie wáaĞciciela ksiąĪeczki do wypáaty caáego wkáadu, stosownie do prawomocnego
postanowienia sądu o utracie rĊkojmi. RĊkojmiĊ moĪna uiĞciü w kasie kancelarii komornika,
a takĪe na konto komornika: Powszechna Kasa OszczĊdnoĞci BP S.A. 66 1020 2212 0000
5702 0316 3029, najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Komornik Sądowy
Justyna Górecka - Baraniak

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

Pokaz maszyn rolniczych

We wtorek (4 paĨdziernika) w gospodarstwie rolnym Andrzeja
MalachiĔskiego - soátysa
wsi Szklarka MyĞlniewska, odbyá siĊ pokaz
nowoczesnych maszyn
rolniczych. Swoje walory
techniczne i przydatnoĞü
do pracy w polu prezentowaáy trzy duĪe ciągniki
najnowszej generacji, obsáugujące maszyny rolnicze (páug, áadowacz).
Licznie przybyli na pokaz
rolnicy z caáego powiatu
mieli okazjĊ nie tylko popatrzeü na prezentowany
sprzĊt, ale takĪe siąĞü za
kierownicą ciągnika i popracowaü
tą czy inną maszyną na udostĊpnionym polu. Wielu z tego skorzystaáo, pozytywnie oceniając ofertĊ.
Inna sprawa, Īe nikt nie Ğpieszyá siĊ
z zakupem - w koĔcu taki ciągnik to
powaĪna i nie tania rzecz. Uzupeánieniem tego rolniczo-handlowego
pokazu byá minipiknik z grillem.

WBK Leasing S.A.
oraz Wielkopolski
OĞrodek Doradztwa
Rolniczego, zaĞ pokazy polowe maszyn
uprawnych przygotowane zostaáy przez
¿rmĊ POLSAD - dealera marki KUBOTA
oraz ¿rmĊ ALIMA-BIS
- producenta maszyn
rolniczych.
Warto zauwaĪyü,
Īe tego typu pokazy
od kilku lat cyklicznie
odbywają siĊ w róĪnych miejscach naszego powiatu.
Organizatorami imprezy byli:
Bank Zachodni WBK S.A., BZ

K.J.

KOTâY C.O.
•
•
•
•
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na ekogroszek z podajnikiem
miaáowe, wĊglowe, uniwersalne
art. instalacyjne, grzejniki, rury, pompy...
moĪliwy montaĪ
tel. 732 631 560 Ostrzeszów, ul. WieluĔska 45a

Bezpieczna metoda opalania
trafiâa takīe do Ostrzeszowa! Jak
powszechnie wiadomo, czċste
wystawianie skóry na promieniowanie UV i opalanie na solarium
powodujĆ choroby skóry i przedwczesne starzenie. Czċsto osiĆga
siċ takīe nienaturalny efekt, skóra
wyglĆda niemalīe na spalonĆ, a
nie delikatnie i subtelnie „muğniċtĆ
sâoĕcem”.
DoskonaâĆ alternatywĆ jest
opalanie natryskowe. Polega ono
na naâoīeniu na skórċ delikatnej
mgieâki opalajĆcej. Preparat ma
wâağciwoğci nawilīajĆce, nie powoduje przebarwieĕ ani reakcji

alergicznych. Jest bezpieczny takīe dla kobiet w ciĆīy! Caây zabie
trwa okoâo 20 minut, a efekty utrzymujĆ siċ nawet do czternastu dni.
To doskonaây wybór przed karnawaâowĆ imprezĆ, sylwestrem czy
ğlubem!
Pâyn FakeBake doskonale dopasowuje siċ do karnacji, niemoīliwe jest wiċc otrzymanie efektu
„pomaraĕczy”, co czċsto siċ zdarza przy uīywaniu samoopalacza.
Z opalania natryskowego
FakeBake moīna skorzystaý w
Salonie Kosmetologii i Podologii
Lidii Fulary przy ul. Targowej 6!
Tel. 785 772 675

12.10.2016
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Doruchów

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOĝû
ZA ZNISZCZONY DOM?
DokoĔczenie ze str.1.
- Trzeba zacząü od tego, kto te
wodociągi budowaá - mówi Stanisáaw
ĝmiatacz, kierownik Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Doruchowie. - W latach 80.
byá to Wojewódzki Zarząd Inwestycji
Rolniczych. Nasza gmina przejĊáa te
wodociągi dopiero w latach 90., po
powstaniu samorządu. Jak siĊ okazuje,
nie wszystko byáo zinwentaryzowane
i tego wodociągu na mapach, na dzieĔ
wydawania pozwoleĔ na budowĊ, nie

byáo. Nie wiem natomiast, jak to wygląda obecnie. Budynek tego pana
byá lokalizowany przez projektanta na mapie, przewidywaá on wówczas
podáączenie do sieci wodociągowej
w ul. àąkowej. Oznacza to, Īe na tej
dziaáce nie byáo wodociągu, dlatego
dom zostaá ustawiony w linii zabudowy,
w odlegáoĞci od granicy itd.
Okazuje siĊ, Īe w piątek (30 wrzeĞnia) juĪ od rana gminĊ alarmowano

o tym, Īe w sieci wodociągowej znajduje siĊ jakiĞ ubytek.
- Konserwator wodociągów, obserwując zuĪycie wody, ok. godz. 10.00
sygnalizowaá nam, Īe coĞ dzieje siĊ
na naszej sieci, bo zauwaĪa duĪe zuĪycie wody. ZaczĊliĞmy rozglądaü siĊ
po sieciach, gáównie po tej najgrubszej - w stronĊ Morawina. Nie byáo tam
Īadnego Ğladu przecieku. Nagle dotará
do nas sygnaá, Īe na ul. àąkowej spod
budynku jednego z mieszkaĔców leje
siĊ woda - dodaje ĝmiatacz.
WiadomoĞü
o awarii spáynĊáa do gminy od
sąsiadów. To
oni jako pierwsi
zauwaĪyli, Īe
dom zostaá podtopiony.
- Wracaáam
akurat wczeĞniej
z pracy - táumaczy jedna z kobiet. - W pewnym
momencie zobaczyáam na szosie duĪą kaáuĪĊ.
Podjechaáam
bliĪej i wtedy zorientowaáam siĊ, Īe ta
woda wydobywa siĊ z domu sąsiada.
Mieszkanka Doruchowa, nie
zwlekając, poinformowaáa o tym fakcie drugiego z sąsiadów. Ten z kolei
o wszystkim powiadomiá gminĊ. MĊĪczyzna zadzwoniá równieĪ do wáaĞcicieli
domu, którzy obecnie przebywają na
ĝląsku. W domu, w Doruchowie spĊdzali kaĪde wakacje i wolne weekendy.

Wiadomo jednak, Īe rodzina planowaáa
wróciü tu na staáe.
- Jak tylko zobaczyáem, co siĊ
dzieje, od razu pobiegáem do gminy przyznaje sąsiad. - Po chwili przyjechali
na miejsce (...) Wiem, Īe kolega nieraz
zgáaszaá do nich tĊ sprawĊ, mieli zrobiü
jakieĞ obejĞcie, minĊáo 25 lat. Tysiąc
záotych moĪe by to kosztowaáo, ale
nic w tej sprawie nie zrobiono. A dziĞ,
jak trzeba byáo, to wszystko siĊ znalazáo - i hydraulicy, i koparki, szkoda,
Īe dopiero teraz. Bardzo wspóáczujĊ
koledze, przyjechaá dwie godziny po
moim telefonie. Po drodze zapáaciá
kilka mandatów. Byá caáy w nerwach,
a kto by nie byá? Serce mi siĊ kroiáo, jak
wchodziáem z nim do tego domu. Tyle
pracy wáoĪyá w to wszystko...
Uszkodzenie magistrali doprowadziáo do powstania wyrwy w podáodze
salonu i zalania caáego parteru.
- ZiĊü kupiá tĊ dziaákĊ od gminy
(...) Jak tylko zacząá budowĊ, to chodziá, prosiá, obiecali, Īe zrobią obejĞcie
dookoáa domu i do dziĞ tego obejĞcia
nie zrobili. Potem to wszystko odeszáo
w zapomnienie i staáo siĊ, jak siĊ staáo
- mówi teĞü wáaĞciciela budynku. - Przyznam, Īe wiele razy obawiaáem siĊ, Īe
coĞ takiego moĪe siĊ wydarzyü, jakbym
przeczuwaá, ale myĞlaáem, Īe ja juĪ tego
nie doĪyjĊ (...) Caáą posadzkĊ podniosáo
do góry, pĊká nawet kominek. SprzĊt,
który znajdowaá siĊ wewnątrz, nadaje
siĊ juĪ tylko do wyrzucenia - a jest to
m.in. zmywarka, lodówka, pralka, meble - wylicza mĊĪczyzna. - Nie mówiąc
juĪ o podáogach, páytkach w áazience.
Woda zaczĊáa wdzieraü siĊ nawet do
piwnicy, gdzie stoi nowy piec centralnego ogrzewania. Caáy parter byá zalany

aĪ na wysokoĞü 1 - 1,5m. Nie wiadomo
jeszcze, co bĊdzie z fundamentami, czy
nie są podmyte, bo woda wydobywaáa
siĊ teĪ spod budynku. To dopiero po
czasie zacznie pĊkaü. WszĊdzie są
regipsy. Wszystko musi byü zrywane.
Nic, co siĊ tutaj znajduje, nie nadaje
siĊ juĪ do uĪytku. ZiĊü ubezpieczyá
dom, ale po co ta caáa jego robota?
SpĊdzaá tu kaĪdą wolną chwilĊ, wiele
rzeczy zrobiá sam.
Ubezpieczalnia powiedziaáa, Īe
Ğciągnie te pieniądze od gminy (...) Oni
nawet nie mieli pojĊcia, gdzie mają zakrĊciü wodĊ. UwaĪam, Īe gmina powinna teraz odpowiedzieü za to wszystko...
Jak powiedziaá nam mĊĪczyzna,
dom jego ziĊcia nie jest jedynym, pod
którym znajduje siĊ gminna magistrala
sieci wodociągowej. W sąsiedztwie na
takiej „bombie” mieszkają równieĪ inne
osoby. Co dalej? - pytamy.
- DowiedzieliĞmy siĊ o tym dopiero
teraz. Przygotowujemy materiaá, w najbliĪszych dniach zostaną tam przeprowadzone prace po to, aby ten fragment
równieĪ wyáączyü spod ciĞnienia - zapewnia Stanisáaw ĝmiatacz.
Zarówno teĞü wáaĞciciela zniszczonego domu, jak i jego sąsiad przekonują

nas, Īe mĊĪczyzna wiedziaá o tym, Īe
pod jego domem przebiega magistrala,
dlatego nieraz prosiá gminĊ, aby wykonaáa stosowne obejĞcie. Gmina, jak
wynika z rozmowy, jest innego zdania...
- Ta magistrala nie byáa uwzglĊdniona na Īadnych mapkach - mówi
wáaĞciciel domu. - Dopiero kiedy zalaliĞmy fundamenty, okazaáo siĊ, Īe
idzie tam jakaĞ rura. Zgáaszaáem to do
urzĊdu, ale oni to ignorowali, nikt mi nie
wierzyá. Podobnie byáo w przypadku
mojej sąsiadki. Jak budowaáa dom, to
ĞciągnĊáa gminĊ, bo murarze dokopali
siĊ do jakiejĞ rury. UrzĊdnicy kazali
jej budowaü dom, twierdząc, Īe to nic
takiego. Kiedy konserwator wodociągów
podáączaá nam wodĊ, to musiaá siĊ jakoĞ do tej rury wpiąü, kazaá kupiü nam
przyáączki itp. To bardzo dziwne, Īe
w gminie nic o tym nie wiedzą - dodaje.
Czasu, jak przyznaje pan Marek,
nie da siĊ juĪ cofnąü. MĊĪczyzna wáoĪyá
w budowĊ domu nie tylko duĪo pracy,
pieniĊdzy, ale i serca. W jednej chwili
straciá to, na co tak dáugo pracowaá.
Czy ktoĞ poniesie odpowiedzialnoĞü
za jego zniszczony dom?
A. àawicka

Chodnik dla pieszych czy samochodów?
Pasie siĊ na pasie

Krowa pasąca siĊ w tak bliskiej odlegáoĞci od jezdni u wielu kierowców
budziáa nie tylko zdziwienie, ale i obawy, czy przypadkiem nagle nie wejdzie na
jezdniĊ. A ruch na odcinku krajowej „25” w okolicy Chojnika jest naprawdĊ duĪy.

Elementy gazociągu

W Szklarce Przyg. - Pustkowiu zgromadzono materiaá, który ma zapewne sáuĪyü do rozbudowy lub modernizacji gazociągu biegnącego od
strony Odolanowa.

AKCES GROUP z siedzibĄ
w Mianowicach 1F

ZATRUDNI:
Ŷ Mĉĩczyzn na stanowisku - operator maszyn
do przetwórstwa tworzyw sztucznych
Ŷ Lakierników - wymagane doĝwiadczenie
Ŷ Kierowców z kategoriĄ C+E - transport krajowy
(wyjazdy jednodniowe)
Szczegóàowe informacje pod numerem 62-78-27-206 lub bezpoĝrednio
w Dziale Kadr - Mianowice 1 F

wciąĪ stary, zniszczony… To jednak
nie powód, by robiü z niego parking.

- Zróbcie coĞ, bo policja jest bezsilna. Jestem mieszkanką os. Zamkowego
w Ostrzeszowie i wciąĪ borykam siĊ
z samochodami stojącymi na chodniku
- mówi w rozmowie z nami jedna z czytelniczek. Zaraz teĪ uĞciĞla, Īe chodzi
o chodnik przed blokiem 19 i 20, na
którym nagminnie parkuje siĊ samochody. Kobieta zwracaáa siĊ w tej sprawie
do policji, lecz policjanci rozkáadają
rĊce, bo zgodnie z prawem parkowanie
i postój samochodów na terenie osiedla
jest wewnĊtrzną sprawą mieszkaĔców
osiedla i moĪe ją rozstrzygaü zarząd
spóádzielni lokatorsko-mieszkaniowej.
Poszedáem sprawdziü, czy rzeczywiĞcie przed wspomnianymi blokami
na chodniku stoją samochody. Ku mojemu zaskoczeniu w miejscu tym byáo
aĪ piĊü samochodów zaparkowanych
centralnie (wszystkimi koáami) na chodniku. IĞü takim chodnikiem nie sposób,
a jak ma siĊ tam poruszaü np. kobieta
z wózkiem dzieciĊcym? Czy chodzi
o to, by piesi w tym miejscu chodzili
ulicą, a na chodniku parkowaáy pojazdy?
Warto zauwaĪyü, Īe po drugiej stronie
„parkingowego” chodnika jest normalny
parking. Fakt, niekiedy bywa on zajĊty,
ale to nie wina pieszych, Īe samochodów wciąĪ przybywa. W ostatnich latach bardzo poprawiáy siĊ chodniki na
terenie os. Zamkowego. Co prawda
ten, na którym stoją samochody, jest

Chyba Īe zarząd spóádzielni ma inne
zdanie na ten temat.
K.J.
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Marszałki - HUBERTUS 2016

Organizatorami HUBERTUSA 2016 byli:
Stowarzyszenie
Kulturalno-Edukacyjne
„Stacja Bukownica”, Rada Rodziców przy
Szkole Podstawowej w Marszałkach i Rada
Sołecka wsi Marszałki.
WYNIKI ZAWODÓW
Konkurs sprawności powożenia dla koni
dużych - pary:
1. Mirosław WOJTCZAK (konie: Norbi
i Sorento), 2. Karol KRÓLAK (Gold i Gwiazda), 3. Andrzej STEFAŃSKI (Bajader i Pomona), 4. Wiktor Połomski, 5. Sylwia Zimoch,
6. Bogdan Marzęcki, 7. Jan Matysiak.
Konkurs sprawności powożenia dla koni
dużych - pojedynki:
1. Damian JAKUBOSZCZAK (Iniciatato Igor), 2. Damian RACZYŃSKI (Koralik),
3. Daniel ZAŁĘCKI (Riki), 4. Mirosław Wojtczak, 5. Janusz Osadnik, 6. Dariusz Trzciński.
Konkurs sprawności powożenia dla koni
małych - pary:
1. Roman PLEWA (Brokat i Lolek), 2.
Grzegorz Balcerzak (Czakraja i Wenus).
Konkurs sprawności powożenia dla koni
małych - pojedynki:
1. Damian JAKUBOSZCZAK (Paloma),
2. Daniel Załęcki (Balbina), 3. Marek Szargan (Arbuz).
Husaria w natarciu.

Nagroda dla zwycięzcy pogoni za lisem.
Kombinacja sprawnościowa na czas:
1. Dawid ŁAKOMY (Zorra), 2. Paweł
WRÓBEL (Lema), 3. Tobiasz Krzykała (Fragles), 4. Łukasz Cempel, 5. Kamil Zawadzki,
6. Katarzyna Krajewska.
Pogoń za lisem:
1. - Lisa pochwycił Łukasz CEMPEL.

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



Grabów nad Prosną

SEZON JEŹDZIECKI ZAKOŃCZONY

Jeszcze słychać rżenie koni, tętent kopyt,
ale sezon zawodów konnych już dobiegł końca. Ostatnim jego akordem był HUBERTUS,
czyli XVI Amatorskie Zawody Jazdy Konnej,
które 2 października odbyły się w Marszałkach. Impreza udana, bo oprócz jeźdźców
i koni dopisali też miłośnicy jeździectwa. Nic
dziwnego, bo atrakcji dla kibiców jest tutaj
zawsze w bród, począwszy od emocji związanych z rywalizacją zaprzęgów, aż po wręcz
cyrkowe popisy jeźdźców z „APOLINARSKI
GROUP”. Bohaterem zawodów został zwycięzca „pogoni za lisem” - Łukasz CEMPEL
z Siedlikowa.
Rywalizację rozpoczął konkurs sprawności powożenia. Wzięło w nim udział 19 zaprzęgów - pojedynczych i podwójnych, z dużymi i małymi końmi. Przyjemnie było popatrzeć, jak śmigają między stożkami wyznaczającymi bramki na torze przeszkód. Trzeba podziwiać umiejętności powożących, bo
piłeczka umieszczona na czubku stożka spadała bardzo rzadko, choć nierzadko konie galopowały. Czas był tu decydujący. Najszybciej przejazd ukończył Damian Jakuboszczak z Dębna (1,27 min) powożąc koniem
Iniciatator Igor. Również w kategorii koni małych nie miał sobie równych. Dzielnie rywalizował z nim Daniel Załęcki z Kraszewic, zajmując II miejsce w powożeniu koniem małym i III miejsce w powożeniu koniem dużym. W powożeniu parami zwycięstwa również przypadły gościom spoza powiatu - Mirosławowi Wojtczakowi z Brąszewic (konie
duże) i Romanowi Plewie z Lututowa (konie małe), który okazał się o 7 sekund szybszy od Grzegorza Balcerka z Oświęcimia
(gm. Grabów). Nieźle wypadli też nasi jeźdźcy w powożeniu parą dużych koni: trzeci był
Andrzej Stefański ze wsi Marydół, czwarty
Wiktor Połomski z Ostrzeszowa, a piąta Sylwia Zimoch z Bobrownik.
Potem sprawnością musieli wykazać się
jeźdźcy. Pokonanie niewysokich przeszkód
większości z nich nie sprawiło trudności,
co innego z przejazdem pod linką i zawieszeniem jej końca na słupku. Nieoczekiwanym problemem dla wielu koni było przejście
przez mostek. W tym konkursie także decydujący okazał się czas. Jego zwycięzca - Dawid Łakomy z Marcinek na koniu Zorra, okazał się szybszy zaledwie o 2 sekundy od drugiego Pawła Wróbla z Ostrzeszowa.
Brawa dla zwycięzców, brawa dla pokonanych, a największe dla Łukasza Cempla
- zwycięzcy „pogoni za lisem”, głównej konkurencji rozgrywanej w ramach Hubertusa.
Lisem był (jak każe tradycja) ubiegłoroczny zwycięzca tych zawodów - Dawid Łakomy. Prędko nie dał się złapać raz po raz wywodząc w pole ścigającą go grupę jeźdźców.
W końcu, dosiadający konia Karino - Łukasz
Cempel zerwał lisią kitę.
Zwieńczeniem zawodów, a zarazem całego sezonu, był pokaz woltyżerskich umiejętności czwórki jeźdźców z „APOLINARSKI
GRUOP”, a jeszcze wcześniej w tym samym
wykonaniu można było podziwiać szarżę husarii. To już wyższa szkoła jazdy i chwała organizatorom, że i tym razem zaprosili grupę
do Marszałek.
K. Juszczak
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MUZYCZNIE, KONKURSOWO I KABARETOWO
czyli biesiada integracyjna dla seniorów

Publiczność dopisała.

Damian Jakuboszczak - dwukrotny zwycięzca.

Corocznie grabowscy seniorzy, członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenia Klub Seniora
„Pelikan”, spotykają się na wspólnej uroczystości z okazji Dnia Seniora. Święto to
obchodzone jest w Europie i na świecie
w różnych terminach: 1 października jako
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,
14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski
Dzień Seniora.
Uroczystość w grabowskiej hali odbyła się w sobotę, 8 października. Z zaproszenia na biesiadę skorzystało sporo osób
- m.in. przedstawiciele zaprzyjaźnionych
kół i stowarzyszeń z Kępna, Niedźwiedzia,

Doruchowa, Sieroszewic i Mikstatu. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury
oraz burmistrz Grabowa Zenon Cegła.
„Dzisiejsze spotkanie jest szczególne,
dzisiejsza biesiada integracyjna wpisana
jest bowiem w kalendarz imprez obchodów 600-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu (…) Wszystkim życzę wielu wrażeń oraz wspaniałej zabawy” - tymi
słowami powitał gości Z. Cegła.
Pierwszym muzycznym akcentem imprezy był występ zespołu „Harmonia” grupa przygotowała m.in. kilka utworów
związanych z jubileuszem miasta.
W trakcie imprezy nastąpiło rozwiązanie konkursu fotograficznego pod ha-

słem „Grabów znany i nieznany”. Jego
pomysłodawcą był architekt Andrzej Maciej Maleszka. Zadaniem dla tych, którzy
chcieli ubiegać się o nagrodę, było rozpoznanie jak największej ilości miejsc z migawek fotograficznych - wszystkie zdjęcia wykonano w Grabowie. Wytypowano
trzech zwycięzców. Laureatką została p.
Kornelia Mróz, II miejsce zdobył p. Aleksander Stochalski, a III praca zbiorowa p.
Zofii Migoń, Małgorzaty i Kazimierza Ciurysów oraz Anny Klósak.
Nie zabrakło także konkursu dla seniorów, trzy drużyny (po trzy osoby każda) konkurowały w trzech zadaniach. Jednym z nich było jak najszybsze ułożenie
ogromnych kartonowych puzzli, przedstawiających godło Grabowa - sporo przy
tym było śmiechu i zabawy. Ponieważ był
to konkurs bardziej dla zabawy niż dla rywalizacji - ostatecznie zwycięzcami została cała dziewiątka seniorów.
Nadszedł czas na gwóźdź programu z recitalem kabaretowo-muzycznym wystąpił Krzysztof Respondek - aktor, woka-

Dwa miejsca na podium dla Daniela Załęckiego.

METAMORFOZY Z TOMASZEM JACYKOWEM

Obciachem jest pójście w podartych dżinsach do kościoła lub opery
Odcienie szarości i zieleni – to, zdaniem Tomasza Jacykowa, najmodniejsze kolory tej jesieni. Hitem są również futrzane kamizelki, zamszowe kozaki za kolano i... spodnie moro. Znany polski stylista

był w miniony piątek gościem Hotelu Aroma Stone
w Sycowie. Wśród osób, które chciały zobaczyć Jacykowa, nie zabrakło również ostrzeszowianek.

Budzi skrajne emocje nie tylko swoim stylem, ale
także swoimi wypowiedziami. Krytykuje innych, przyznaje się do zabiegów chirurgii plastycznej, otwarcie
mówi o swoim życiu osobistym. Jedni cenią jego odwagę i kreatywność, inni są zdania, że szewc bez butów chodzi.
Tomasz Jacyków ma na swoim koncie m.in. pracę jako stylista kilku programów telewizyjnych (Dzień
Dobry TVN, Miasto Kobiet, Musisz to mieć, Kawa czy
herbata). Stylizował również sesje modowe dla magazynów i pokazy mody. Uczy innych wizerunku i właściwego ubierania się.
- Nie ma niemodnych rzeczy, tak naprawdę są niemodne wizerunki - mówił podczas piątkowego spotkania.
Zaczęło się od pokazu i metamorfoz, które stylista
przeprowadził na kilku paniach.
Dzięki temu wszystkie uczestniczki imprezy mogły
dowiedzieć się, jakie trendy obecnie panują w modzie
oraz jak dobrać garderobę dla danego typu sylwetki.
Na pokazie królowały przede wszystkim szarości, zielenie i nieśmiertelna czerń - futrzane kamizelki, buty
za kostkę i za kolano, dopasowane do sylwetki koszule i spodnie.
Jacyków jest autorem książki „O elegancji i obciachu Polek i Polaków od stóp do głów”. Zapytany o największy obciach w modzie, odpowiedział:
Obciachem jest pójście w podartych dżinsach do
kościoła czy do opery, dlatego że są inne miejsca,
gdzie możemy te dżinsy założyć. Obciach to również

przyjście na przyjęcie nawet w bardzo drogich kaloszach oraz pójście w drogiej biżuterii i z drogą torebką
do biednych ludzi. Albo jeśli kobieta na bal charytatywny ubierze się w przezroczystą, koronkową sukienkę.
Zwracając uwagę na drogie, luksusowe sklepy, stylista podkreślał, że tak naprawdę klienci płacą tam za
markę.
- Wartość tych rzeczy to 30 procent, natomiast 70
procent kosztuje wasze dobre samopoczucie, że możecie sobie kupić rzecz w tak drogim sklepie, że jesteście tam częstowani szampanem, podczas kiedy inni
wstydzą się nawet koło tego sklepu przejść. Zachęcam do kupowania luksusowych marek, ale tylko po
to, żeby sprawić sobie przyjemność.
Na koniec Jacyków przekonywał do tego, aby nie
przetrzymywać w szafie dawno już niemodnych sportowych butów na koturnie.
- Wyrzućcie je natychmiast, one będą modne dopiero za kolejnych dziesięć lat. Nie ma sensu trzymać
ich w szafie.
Zatem do dzieła, drogie Panie!
A. Ławicka

lista, członek kabaretu „Rak” z Rudy Śląskiej. Było wesoło, zabawnie i sympatycznie - artysta bawił publiczność zarówno
swoją muzyką, jak i anegdotami.
Po wieczornym poczęstunku przyszedł
czas na jeszcze jedną gwiazdę - „Wędrowne Gitary”. Jest to jedyna w Polsce grupa,
która zarówno popularyzuje utwory oraz
brzmienie zespołu „Czerwone Gitary”, jak

też promuje własne kompozycje, utrzymane w klimacie pierwowzoru - najważniejsze, że seniorom się podobało.
Bogaty program imprezy, humor, śpiew
oraz smaczny poczęstunek - wszystko to
sprawiło, że zabawa była wyjątkowo udana.
A. Pisula
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D Z I E C I

W ZDROWYM CIELE
ZDROWY DUCH
W ramach wspóápracy Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek
w Grabowie nad Prosną z Powiatową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Ostrzeszowie, 19 wrzeĞnia zorganizowano imprezĊ „W zdrowym
ciele zdrowy duch”, realizując projekt:
BĄDħMY ZDROWI - WIEMY, WIĉC
DZIAàAMY.
Dzieci w wieku piĊciu i szeĞciu
lat, z trzech grup, wyruszyáy w podróĪ
do „Krainy Zdrowia”, by wziąü udziaá
w ciekawych zajĊciach. Zabawy dydaktyczna „Zdrowe - niezdrowe”,
sensoryczna „Koszyk peáen niespodzianek”, „Zgaduj - zgadula” i inne
umoĪliwiáy przedszkolakom usystema-

tyzowanie wiedzy o sposobach i moĪliwoĞciach dbania o wáasne zdrowie,
zdrowym odĪywianiu i prowadzeniu
zdrowego stylu Īycia. Przedszkolaki
wykonaáy owocowe szaszáyki, a nastĊpnie z apetytem je zjadáy. DuĪą
radoĞü sprawiáa im rywalizacja podczas konkurencji sportowych. Na zakoĔczenie kaĪde dziecko otrzymaáo
upominki.
DziĊkujemy pani Aleksandrze
Knychale za umoĪliwienie salezjaĔskim przedszkolakom wziĊcia udziaáu
w projekcie i za drobne upominki.
BoĪena Kulig

„Drewniane czary” - uczymy siĊ w plenerze
Są zakątki, które tworzą niepowtarzalny klimat - jakby trochĊ z innego
Ğwiata. Ten inny Ğwiat sąsiaduje z naszą gminą. Jest w tym miejscu coĞ,
co áączy ludzi - pasja. To Dom Pracy
Twórczej „Brzezin” w Brzezinach niedaleko Kalisza.
W niewielkim budynku, wĞród arsenaáu dáut i innych narzĊdzi pracuje
artysta rzeĨbiarz - pan Zdzisáaw Gotfryd, twórca rzeĨby monumentalnej,
ogrodowej, plenerowej, sakralnej oraz
páaskorzeĨb o róĪnej tematyce. Jest
czáonkiem zwyczajnym Związku Artystów Plastyków Rzeczpospolitej Polskiej.
GoĞci, czyli uczniów klas máodszych
Szkoáy Podstawowej w Kraszewicach,
powitaáy postacie jakby zatrzymane
w biegu, na ¿lmowej stopklatce, wydo-

MEGA ĝWIETLICA ORANGE W SP W SIEDLIKOWIE
Szkoáa Podstawowa w Siedlikowie wziĊáa udziaá w konkursie przyjaznych dzieciom Ğwietlic i znalazáa
siĊ w gronie laureatów, a tym samych uzyskaáa dostĊp do programów
edukacyjnych Fundacji ORANGE
i walczy o cenne nagrody!
Megamisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe
kompetencje nauczycieli, a dzieciom
w Ğwietlicy pomaga odkryü dobre
i bezpieczne strony technologii.
A wszystko w formie przyjaznej zabawy w cyfrowe laboratorium, w którym
uczniowie pomagają animowanym
bohaterom záapaü niesfornego psotnika, ucząc siĊ przy tym waĪnych
zasad máodego internauty. To jest
ich Megamisja.
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Dominika Kuta,
która wraz z wybraną grupą Ğwietliczaków odkrywa niezwykáy Ğwiat Internetu.
Pierwsze zadania juĪ za nami!
Najmáodsze dzieci z miejsca wziĊáy
siĊ do pracy! Byáo ciekawie, byáo
wesoáo i, co najwaĪniejsze - wszystkiemu przyĞwiecaá cel edukacyjny!
Samorząd Uczniowski

ZNAJDĭ
ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim
zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 21 paĨdziernika br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 38., nagrodĊ otrzymuje Zuzanna Marszaáek z Much. 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.

byte z kawaáków drewna: ksiąĪĊ Mieszko I wraz z ksiĊĪną Dobrawą oraz woj
Mieszka I, który byü moĪe czuwa nad
bezpieczeĔstwem ksiąĪĊcej pary.
Wizyta u artysty odbyáa siĊ w ramach realizacji bloku tematycznego
„Uczymy siĊ w plenerze - Drewniane
czary”. Dzieci mogáy dokáadnie obejrzeü pracowniĊ artysty oraz materiaáy
i narzĊdzia, których uĪywa w swojej
pracy. Zapoznaáy siĊ z zasadami doboru
materiaáu, z rodzajami rzeĨb, a takĪe
technikami rzeĨbienia w drewnie. Z podziwem przyglądaáy siĊ twórczej pracy
pana Gotfryda - powstającej z drewna
- sowie.
DziĊkujemy ArtyĞcie za ciekawe
i peáne emocji spotkanie.
Urszula Strzaáa,
Maágorzata Miller

Policjant w Biskupicach
Zabarycznych

20 wrzeĞnia uczniowie naszej szkoáy uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym - starszym sierĪantem Patrykiem
BiĔczykiem. Dzieci dowiedziaáy siĊ,
jakie niebezpieczeĔstwa groĪą im
w drodze do i ze szkoáy oraz jakie mogą
byü konsekwencje ich lekkomyĞlnych
zachowaĔ. Policjant zwróciá uwagĊ na
potrzebĊ troski o wáasne bezpieczeĔstwo w ruchu pieszym, rowerowym,

samochodowym i w kontaktach z nieznajomymi. Omówiá zasady bezpiecznego poruszania siĊ po drogach oraz
przypomniaá znaki drogowe dotyczące pieszych.
Mamy nadziejĊ, Īe wszystkie dzieci
zapamiĊtają poznane zasady ruchu drogowego.
J.G.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

EUROPEJSKI DZIEē JĉZYKÓW W I LO
W I LO im. M. Skáodowskiej-Curie w Ostrzeszowie Europejski DzieĔ
JĊzyków (26.09.2016)
minąá pod znakiem przeglądu piosenek obcojĊzycznych. KaĪda z klas
przygotowaáa piosenkĊ
w jĊzyku obcym, wczeĞniej wylosowanym
przez zespóá jĊzykowców. Miejscem jĊzykowej
Īeglugi wszystkich klas,
dyrekcji szkoáy i grona
pedagogicznego po Starym Kontynencie, a takĪe
Nowym Lądzie byáa sala
gimnastyczna. Spotkanie
jĊzykowe spoáecznoĞci
Curie miaáo równieĪ wymiar wspóáczesnej Olimpiady, dlatego
towarzyszyá nam ogieĔ, którego zapalenia dokonaá dyrektor
- p. Michaá Báoch.
Klasy reprezentowaáy nastĊpujące paĔstwa: klasa I a Wáochy, I b - Czechy, I c - HiszpaniĊ, klasa II a - GrecjĊ, II b

30 wrzeĞnia w Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie obchodziliĞmy po
raz kolejny ĝwiatowy DzieĔ Tabliczki
MnoĪenia. Jest to akcja edukacyjna,
w której uczestniczą szkoáy z róĪnych

W szkole tytuá Mistrza Tabliczki
MnoĪenia otrzymali ex aequo uczennica kl. I d Sylwia Wysota oraz uczeĔ
kl. III a Eryk Azierski, I Wicemistrza,
równieĪ ex aequo, uczennica klasy II

stron Ğwiata. Ma ona zachĊciü do przypomnienia sobie tabliczki mnoĪenia
w przyjemny, niecodzienny sposób.
Powoáani koordynatorzy, wraz z p.
dyrektor Marią KapelaĔczyk, sprawdzili tabliczkĊ mnoĪenia wĞród uczniów
i nauczycieli, ale takĪe wĞród mieszkaĔców miasta. Patrole w mieĞcie,
oprócz szczerego zainteresowania,
budziáy, jak co roku, maáe przeraĪenie,
ale teĪ ludzie chĊtnie poddawali siĊ
sprawdzeniu pamiĊciowego rachunku.

c - Weronika Wajerowska i uczeĔ klasy
III c Aleksy Ruszkowski, tytuá II Wicemistrza zdobyáa uczennica klasy IIIe
Klaudia Janicka.
Uczniowie gimnazjum nie odpowiadali tylko z tabliczki mnoĪenia
w zakresie 100. W ¿nale konkursu naleĪaáo obliczyü w pamiĊci w okreĞlonym
czasie przykáady typu: 14x4=?; 85=?x5;
24x3?=; 342:9=?; 8x?=376.

- Stany Zjednoczone, II c - WĊgry, II d - Wielką BrytaniĊ, klasa
III a - ChorwacjĊ, III b - RosjĊ, III c - FrancjĊ i wreszcie III d
- Niemcy. WystĊpy máodzieĪy byáy kolorowe i peáne symboli
danego kraju.
SpoáecznoĞü I LO

Trzy po trzy albo piąte przez dziesiąte, czyli ĝwiatowy
DzieĔ Tabliczki MnoĪenia w Kraszewicach
Konkurs bezbáĊdnego mnoĪenia,
pokonkursowa wystawa rysunków ilustrujących dziaáania iloczynowe i ilorazowe, papierowe minitabliczki przypiĊte

DZIEē TABLICZKI MNOĩENIA
W GIMNANUM NR 2

sprawniejsi w tej dziedzinie - czwartoklasista Igor Kowalczyk, piątoklasistka
- Weronika Cegieáka, oraz szóstoklasistka Kaja Warszawska (takĪe najszybsza

po trzy koĞci. TrzydzieĞci koĞci - no,
pozazdroĞciü!)
Dzieci powĊdrowaáy do domów
z zadaniami dla rodziców i… powtórzo-

Ewa Kempska

Ogólnopolski konkurs

„Racjonalnie sič odİywiasz,
zdrowie wygrywasz”
w SP w Mikstacie rozstrzygniĊty
Uczniowie z klas 4-6 naszej szkoáy
wziĊli udziaá w ogólnopolskim konkursie wiedzy o prawidáowym Īywieniu.
Konkurs organizowany byá przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we wspóápracy z OĞrodkiem Rozwoju Edukacji
oraz kuratoriami oĞwiaty, w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoáa” na lata 2014-2016. Jego
celem jest upowszechnianie wiedzy na
temat prawidáowego Īywienia.

do ubraĔ, egzaminacyjne patrole matematyczne oraz sesja zdjĊciowa z tabliczkowymi gadĪetami - takie atrakcje
przygotowaáa dla uczniów i z uczniami
Katarzyna Cegieáka - matematyczka ze
Szkoáy Podstawowej w Kraszewicach.
30 wrzeĞnia upáynąá dziewczynkom
i cháopcom (wszystkiego najlepszego!)
pod znakiem mnoĪenia i dzielenia. Naj-

zawodniczka w szkole) - otrzymali drobne upominki, a jeden z korytarzy ozdobiáy pomysáowe plastyczne interpretacje
dziaáaĔ matematycznych. W ostatniej
konkurencji najoryginalniejszy okazaá
siĊ Kewin Niemiec z IV b. Jego 24 áosie - dokáadnie 3x8 zebraáy najwiĊcej
gáosów, choü kaĪdy obrazek znalazá
swych zwolenników (10 jamników ma

ną tabliczką mnoĪenia. A o to przecieĪ
chodziáo w organizowanym po raz szósty ĝDTM. Kraszewicka podstawówka
byáa jedną z 2977 szkóá, które mnoĪyáy
w tym dniu na potĊgĊ. Z powodzeniem!
Przeegzaminowana z 7x8
Agnieszka ChowaĔska

LOGISTYCY ZS nr 2 NA TARGACH TAROPAK i LOGIPAK

29 wrzeĞnia uczniowie klas Technikum Logistycznego uczestniczyli
w 30. edycji najwiĊkszych MiĊdzynarodowych Targów Technik Pakowania
i Etykietowania - TAROPAK - i zwiedzali ekspozycjĊ najwaĪniejszego

w tej czĊĞci Europy spotkania branĪy
opakowaniowej i logistycznej.
WĞród 500 wystawiających swoje produkty ¿rm moĪna byáo spotkaü
ekspozycje z caáego Ğwiata.

Targi TAROPAK odbywają siĊ cyklicznie co 2 lata w latach parzystych.
Tegoroczna edycja byáa wyjątkowa,
poniewaĪ na odwiedzających dodatkowo czekaáa powiązana, premierowa

odsáona targów Logistyki, Magazynowania i Transportu - LOGIPAK.
Uczniowie z zainteresowaniem
Ğledzili procesy doboru opakowaĔ do
okreĞlonych wyrobów, pakowanie, etykietowanie, a nastĊpnie przemieszczanie i kompletowanie oraz tworzenie
jednostek áadunkowych. ByliĞmy pod
wraĪeniem róĪnorodnoĞci asortymentu
opakowaĔ oraz záoĪonoĞci stosowanych technologii.
MieliĞmy równieĪ moĪliwoĞü zobaczyü modelowy magazyn wysokiego
skáadowania, urządzenia transportu wewnĊtrznego oraz przeĞledziü
kolejnoĞü czynnoĞci związanych
z przyjĊciem zamówienia od klienta,
skompletowanie tego zamówienia,
wymianĊ palety w skompletowanej

Przedmiotem konkursu byáo wykonanie przez uczniów danej klasy
pracy plastycznej pt. „Racjonalnie siĊ
odĪywiasz, zdrowie wygrywasz”, jedną z wybranych form: logo z hasáem
reklamowym, plakat, ulotka, kartka z kalendarza (na jeden wybrany miesiąc),
kalendarz caáoroczny (na jednej stronie,
gra¿czna oprawa tematyczna).
Nie byáo áatwo wybraü zwyciĊzcĊ
spoĞród tylu wyjątkowych prac. Komisja
w skáadzie: Krzysztof Wróbel, Monika
Kobiela, wziĊáa pod uwagĊ
kreatywnoĞü i oryginalnoĞü
w ujĊciu tematu, róĪnorodnoĞü technik i materiaáów
wykorzystanych w pracy.
Ostatecznie Komisja
przyznaáa 1. miejsce za
pracĊ Jakuba SáowiĔskiego i Wojciecha Olka
- uczniów klasy IV b.
Klasa ta walczyü
bĊdzie o nagrodĊ gáówną, którą jest wizyta
w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie, oraz udziaá
w uroczystej Gali Finaáowej.
II miejsce zajĊáa Samanta Kantecka z klasy
VI b, a III - Julia Skoczylas z VI a.
Gratulujemy wszystkim talentu i pomysáowoĞci, a uczniom zwyciĊskiej
klasy IV b Īyczymy wygrania wymarzonej wycieczki.
S. Ibron
paletowej jednostce áadunkowej bez
jej rozformowywania, sprawdzenie
zgodnoĞci i kompletnoĞci jednostki
na podstawie wagi áadunku, wygenerowanie etykiety logistycznej dla tej
przesyáki i przekazanie jej do wysyáki
do klienta.
MogliĞmy zobaczyü, jak w praktyce w magazynie dziaáa technologia Picking by Light, która polega na
wyĞwietlaniu liczby niezbĊdnych do
zamówienia artykuáów wraz z sygnaáem Ğwietlnym informującym, który
z artykuáów pobraü do zamówienia.
Pobyt na terenie targów zarówno
dla nas, opiekunów, jak i dla uczniów
byá bardzo interesujący.
Teresa Anioá
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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.

Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

W īyciu waīny jes
jest nie triumf, lecz walka, istotnĆ rzeczĆ jest nie zwyciċīaý,
umiejċtnie toczyý rycerski bój. Pierre de Coubertin
lecz umiej

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
BĊdziesz miaá wiele caákiem nowych
rzeczy do zrobienia, nie poddawaj siĊ,
tylko podąĪaj za tym, czego chcesz.
Momentami moĪesz odczuwaü zmĊczenie, ale to caákiem normalne. Nie
zniechĊcaj siĊ. To bĊdzie teĪ dobry
trening dla Twojej silnej woli i determinacji. PamiĊtaj jednak, by nie braü na
siebie zbyt duĪo i nie goniü za perfekcją,
a za tym, co sprawia Ci radoĞü i daje
satysfakcjĊ. W ten sposób unikniesz
frustracji i przemĊczenia. MiáoĞü - zastanów siĊ nad oczekiwaniami. Finanse
- skorzystaj z promocji.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W najbliĪszych dniach pracy caákiem
sporo, ale nie bĊdzie to kolidowaü zbyt
mocno z prywatnymi planami. Znajdziesz czas nawet na krótki wyjazd
i mimo drobnych przeszkód nie rezygnuj
z niego, bo moĪe Ci on przynieĞü wiele
pozytywnych zaskoczeĔ. Byü moĪe pod
koniec tygodnia bĊdziesz zmuszony
iĞü na ustĊpstwo, nie zawsze warto za
wszelką cenĊ walczyü o maáo waĪne
sprawy. Zastanów siĊ, która opcja jest
dla Ciebie wygodniejsza i „zdrowsza”.
MiáoĞü - nie idĨ na skróty. Finanse - bez
wiĊkszych problemów.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W tym tygodniu bĊdziesz podatny na
wszelkie bodĨce, a i cháodne dni mogą
daü Ci siĊ we znaki. NajwyĪsza pora,
by siĊgnąü po szalik i czapkĊ - nie lekcewaĪ lekkiego kataru. W pracy unikaj
konÀiktów, bo w najbliĪszych dniach
trudno Ci bĊdzie nad sobą panowaü,
a nie jest wskazane, byĞ niektórym
osobom powiedziaá za duĪo. Postaraj
siĊ po prostu nie wáączaü w sprawy,
które CiĊ nie dotyczą. Za to BliĨniĊta
w związku bĊdą mogáy liczyü na miáe
zachowanie ze strony drugiej poáówki.
MiáoĞü - ciepáo i przyjemnie. Finanse - to
nie Twoja sprawa.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
To moĪe byü nieco dziwny tydzieĔ.
Wskazane, byĞ zachowaá szczególną
ostroĪnoĞü na kaĪdym kroku. UwaĪaj

zwáaszcza na nowo poznanych ludzi.
Nie zwierzaj im siĊ od razu ze swoich
dáugoterminowych planów, nie kaĪdy
ma dobre intencje. Pozytywny dla Ciebie ukáad gwiazd sprawi, Īe bĊdziesz
w zwyĪkującej formie intelektualnej,
moĪe warto to wykorzystaü i opracowaü nowy plan dziaáania zawodowego?
MiáoĞü - nie zapominaj o partnerze.
Finanse - to wymaga ryzyka, ale przede
wszystkim dokáadnego przemyĞlenia.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
NajbliĪsze dni niosą ze sobą duĪo
zmian i nowych wyzwaĔ. Niestety, moĪesz mieü trudnoĞci z ich realizacją.
BĊdziesz potrzebowaá trochĊ czasu, by
zaaklimatyzowaü siĊ w nowej sytuacji.
MoĪesz czuü siĊ nieco wyobcowany,
a nawet rzucony na gáĊboką wodĊ.
Nie bój siĊ szczerze mówiü o swoich
potrzebach. Samotne Lwy powinny
teraz unikaü wchodzenia w relacje, bo
chĊü tworzenia związków moĪe byü
wywoáana sytuacją, a nie potrzebą serca. MiáoĞü - ostroĪnie i bez poĞpiechu.
Finanse - bĊdzie nieco lepiej.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Niestety, pod koniec tygodnia nawet
z báahych rzeczy moĪe powstaü powaĪny konÀikt. Unikaj powierzania swoich
spraw ludziom, których wczeĞniej „nie
sprawdziáaĞ” w trudnych sytuacjach.
JeĞli masz do wyboru zrobiü coĞ niedokáadnie lub przeáoĪyü termin, zdecydowanie wybierz drugą opcjĊ. Od tego
mogą zaleĪeü Twoje losy w pracy. BądĨ
sumienny i skrupulatny (zazwyczaj nie
masz z tym problemów), ale teĪ nie
poĞwiĊcaj zbyt duĪo czasu na jedno
zadanie, bo zabraknie Ci siáy na inne.
MiáoĞü - postaraj siĊ zmieniü nastawienie. Finanse - wiĊcej optymizmu.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
a
To bĊdzie zdecydowanie dobry tydzieĔ.
Uda Ci siĊ ostatecznie zamknąü pewne
bardzo waĪne sprawy. MoĪna powiedzieü, Īe dziĊki temu zaczniesz nowy
etap w Īyciu, w który wejdziesz z uĞmiechem i pozytywną energią. Nie pozwól,
by niezbyt przyjemna sytuacja, której
moĪesz siĊ spodziewaü w weekend,
to zmieniáa. Postaraj siĊ ze spokojem

porozmawiaü z osobą, która bĊdzie
próbowaáa zmąciü Twój spokój. JeĞli
uĪyjesz mocnych argumentów, szybko ostudzisz jej „zapaá”. MiáoĞü - teraz
jak w bajce. Finanse - stabilnie mimo
wydatków.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Kilka najbliĪszych dni moĪe byü bardzo
trudnych i nieprzyjemnych. Zostaniesz
postawiony przed ciĊĪkim wyborem i,
co gorsza, decyzjĊ bĊdziesz musiaá
podjąü sam. Mimo to bĊdziesz miaá
duĪo energii i determinacji, uda Ci siĊ
zrealizowaü plan, który sobie zaáoĪyáeĞ.
Nie zapominaj jednak o bliskich, odezwij
siĊ czasem takĪe bezinteresownie, na
pewno siĊ ucieszą. Pod koniec tygodnia
unikaj powaĪnych dyskusji, bo napiĊcie
sprawi, Īe áatwo bĊdziesz dawaá wyprowadziü siĊ z równowagi. MiáoĞü - coĞ
nowego. Finanse - nie wszystko da siĊ
kupiü i sprzedaü.

przeczekaj gorszy czas i zajmij siĊ teraz czymĞ innym. Kiedy poczujesz, Īe
wszystko siĊ uspokoiáo, wróü do realizacji duĪych planów. W rozmowie z bliskimi postaraj siĊ wykazaü empatią. KtoĞ
bĊdzie oczekiwaá od Ciebie wsparcia
i sporej pomocy. Postaraj siĊ zrobiü tyle,
ile jesteĞ w stanie. MiáoĞü - daj wiĊcej od
siebie. Finanse - juĪ niedáugo przyjdzie
lepszy czas dla Twojego portfela.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Przyda siĊ, byĞ w najbliĪszych dniach
kierowaáa siĊ rozumiem, nie sercem.
BĊdziesz nieco rozdarta i trudno bĊdzie

12.10.2016

Ci siĊ odnaleĨü w doĞü skomplikowanej
sytuacji. Byü moĪe potrzebujesz wyciszenia, by na spokojnie sobie wszystko
przemyĞleü i uáoĪyü w gáowie od nowa.
Staraj siĊ jednak unikaü wymyĞlania
czarnych scenariuszy. Pozwól, by Twój
wrodzony optymizm pomógá Ci podjąü decyzjĊ, ale nie popadaj w euforiĊ.
MiáoĞü - potrzebna rozwaga. Finanse
- przemyĞl to trzy razy.
ByĞmy umieli walczyü szlachetnie, wygrywaü piĊknie i bez pychy,
a przegrywaü - z godnoĞcią.
Wasza wróĪka

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
JesteĞ w dobrej formie, która dáugo
CiĊ nie opuĞci. Tak trzymaü! Dobrze,
Īe zdaáeĞ sobie sprawĊ z kilku popeánionych niedawno báĊdów i nie
wstydzisz siĊ o tym mówiü. Zmiana
podejĞcia i zwolnienie tempa (w wielu
sprawach) dziaáa na Twoją korzyĞü, bo
paradoksalnie moĪesz zrobiü wiĊcej,
bo moĪesz skupiü siĊ na konkretnych
dziaáaniach i nie musisz 24 godziny na
dobĊ pracowaü na peánych obrotach.
MiáoĞü - nie goĔ kaĪdego „króliczka”.
Finanse - mądry wybór.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nie daj siĊ wyprowadziü z równowagi
i nie popadaj we frustracje z byle powodu. Nawet jeĞli nie uda Ci siĊ zrealizowaü zaáoĪeĔ od razu, to nic, masz
przecieĪ jeszcze czas. Nie zawsze
trzeba byü takim ambitnym perfekcjonistą, bo moĪe to prowadziü do wielu
niepotrzebnych spiĊü i frustracji. Koniec
tygodnia bardzo pozytywny. KtoĞ doceni
Twoje starania, a i Ty sam zauwaĪysz
efekty podjĊtych zmian. Nie bój siĊ
myĞleü o sobie pozytywnie, postaraj
siĊ poskromiü „wewnĊtrznego krytyka”.
MiáoĞü - przestaĔ siĊ nad sobą uĪalaü.
Finanse - zrób dla kogoĞ coĞ miáego.

WODNIK

ul. Pr zemysáowa 9 (par ter), 63 - 500 Ostr zeszów

TYLKO U NAS:

21 stycznia - 19 lutego
Przygotuj siĊ na to, Īe nieoczekiwane
sytuacje mogą opóĨniü Twoje plany.
Nie niecierpliw siĊ zatem, po prostu

- terapia falð uderzeniowð
- krioterapia ciekãym azotem (-190oC)

ORZECHÓWKA
PANI KASI
Pani Katarzyna Frąckowiak jak maáo kto zna siĊ na nalewkach.
Podczas niedawnego „Grzybobrania” w Przedborowie jej stoisko z nalewkami miaáo wielkie wziĊcie. Nic dziwnego - nalewki pani Kasi są dobre
na kaĪdą okazjĊ. Oto przepis na orzechówkĊ, która bardzo pomaga na
niedomagania Īoáądka.
Skáadniki: 5 duĪych orzechów wáoskich zerwanych w lipcu, jeszcze zielonych, litr wody i litr spirytusu, szklanka cukru, 10 goĨdzików,
szczypta anyĪu.
Wykonanie: wszystkie skáadniki wsypujemy i wlewamy do sáoja,
który pozostawiamy w temperaturze pokojowej na miesiąc. Po tym
czasie moĪna juĪ kosztowaü nalewki.
Na zdrowie!

Rzodkiewka da siĊ lubiü
W ogródku p. Maryli, mieszkanki Ostrzeszowa,
rosną tak dorodne rzodkiewki. Dobra to i zdrowa
przekąska, a takĪe Ğwietny dodatek do kanapek.
Smacznego!

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

ZAPRASZAMY
NA MASAĩ
G bi t czynny od
Gabinet
d pon. d
do pt.
t w godz.
d 8
8.00 – 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW 2016
W imieniu Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i we wspóųpracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyǏszego oraz Gimnazjum i Urzħdem Gminy
w Kobylej Górze zapraszamy dzieci szkoolne, mųodzieǏ i dorosųych w sobotħ - 22
paǍdziernika - do Gimnazjum w Kobylej Górze - na piknik edukacyjno-naukowy
CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW.
W ramach imprezy przygotowaliƑmy dla dzieci, mųodzieǏy i dorosųych wiele
atrakcji zwiČzanych z Kosmosem i WielkČ NaukČ. Bħdziemy prowadziđ eksperymenty
z ciekųym azotem w skrajnie niskich temperaturach (-200°C), zajrzymy do wnħtrza
Sųoŷca i zjawisk tam zachodzČcych, porozmawiamy z zaproszonymi naukowcami
na temat neutrin, ciemnej materii, antymaterii i izotopu He3. Bħdziemy stawiađ
wiele pytaŷ i szukađ odpowiedzi równieǏ u naukowców w CERN w Genewie podczas
bezpoƑredniej wideokonferencji - tym razem prof. Agnieszka Zalewska (Prezydent
Rady CERN w latach 2011-2015) bħdzie u nas w Kobylej Górze! Bħdziemy montowađ
i odpalađ rakiety, sterowađ robotami marsjaŷskimi, wejdziemy w Ƒwiat astrofotograĮi,
obejrzymy mulƟmedialne prezentacje w planetarium cyfrowym, spotkamy wielu
interesujČcych i ciekawych ludzi! A gdy wieczorem i nocČ pogoda pozwoli, bħdziemy
podziwiađ kuliste gromady gwiazd, mgųawice i odlegųe galaktyki.

Kwieciste obrazy
Za oknem jesieĔ, z tym wiĊkszą
radoĞcią wspominamy kwiaty, jakie wiosną i latem kwitáy w naszych ogrodach.
„Kwiaty w ogrodzie” to równieĪ tytuá XIV
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, zorganizowanego przez Ognisko
Pracy Pozaszkolnej Zespóá PRZYGODA
z Rybnika. W konkursie uczestniczyáy

22 paǍdziernika (sobota)
1000 - 1600 - wykųady, prezentacje, pokazy, warsztaty, konkursy
1630 - 1800 - wideokonferencja z CERN w Szwajcarii
1900- 2200 - obserwacje gromad gwiazd, mgųawic, galaktyk
Szczegóųy: CWINT: 601-97-70-54, www.facebook.com/cwintpoland GIMNAZJUM: 62 731-62-11
ZAPRASZAMY - WST%P WOLNY
Piknik edukacyjno-naukowy CWINT OPEN DAYS ASTROSHOW jest Įnansowany w ramach
umowy 975/P-DUN/2016 ze Ƒrodków Ministra Nauki i Szkolnictwa WyǏszego przeznaczonych na
dziaųalnoƑđ upowszechniajČcČ naukħ

Sekretne Īycie zwierzaków
domowych 3D
USA, animacja, 90 minut.
Wtorek - 11 X, g.15.45
ĝroda - 12 X, g.17.00
Czwartek - 13 X, g.15.45

Ostatnia rodzina
Polska, biogra¿czny, 124 minuty
Sobota - 15 X, g.17.00
Niedziela - 16 X, g.15.30
Wtorek - 18 X, g.17.00
ĝroda - 19 X, g.17.00

Bridget Jones 3

takĪe máode plastyczki
z OCK, a ich prace przez
jury konkursu zostaáy
dostrzeĪone. NajwyĪej
oceniono pracĊ Wiktorii Antoniewicz, która
zostaáa nagrodzona
w kat. 14-16 lat. Ponadto w róĪnych kategoriach
wiekowych wyróĪnienia
otrzymaáy: Milena Widerska, Amelia Skiba,
Maágorzata Brząkaáa, Weronika Wróbel i Sylwia Miner. Z kolei kwali¿kacją
do wystawy uhonorowano dokonania
Hanny Stanisáawskiej i Soni Siedleckiej.

Malarkom oraz ich instruktorce
- ElĪbiecie LubiĔskiej gratulujemy tych
kwiecistych sukcesów.
K.J.

23.10.2016, godz. 19.00
Hala Gimnazjum nr 2
Ostrzeszów, ul. Piastowska 3
cena 70 zá

Bilety do nabycia w OCK,
ul. Gorgolewskiego 2
tel. 730-25-76

Wtorek 11 X, g.17.30 i 19.45
ĝroda 12 X, g.19.00
Czwartek - 13 X, g.17.30 i 19.45
Piątek - 14 X, g.19.30
Sobota - 15 X, g.19.30
Niedziela - 16 X, g.17.45

WoáyĔ
Polska, dramat wojenny, 150 minut.
Piątek - 14 X, g.17.00
Niedziela - 16 X, g.19.45
Wtorek - 18 X, g.19.15
ĝroda - 19 X, g.19.15
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá) , norm.
16 zá (3D - 20 zá); wtorek - 12 zá (3D
-16 zá); 3D rodzinny - 40 zá
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Francja, USA, Irlandia, WB, komedia
romantyczna, 122 minuty

KINO SAMOCHODOWE

16 paĨdziernika
zaprasza na ¿lm
pt. „O póánocy w ParyĪu”
parking przy ul. Kaliskiej
w Ostrzeszowie
start - godz. 19.00
WJAZD WOLNY

WAKACJE W BUàGARII
Wszystkich zainteresowanych
wakacjami 2017
BUàGARIA - ZàOTE PIASKI
zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Biura PodróĪy

- 19 paĨdziernika 2016 r., o godz. 10.00,
sala „StraĪak”
(Ostrzeszów, ul. Sportowa).
Zarząd Koáa nr 1 PZERiI
tel. 601 677 683

Seans specjalny
23 paĨdziernika, godz. 16.00
Bilety do nabycia w kasie kinoteatru „Piast” lub na portalu
www.bilety24.pl
Po seansie, o godz. 17.45
spotkanie z reĪyserem wstĊp wolny!

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne i nonsensowne dni paĨdziernika
Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na
które normalnie nie zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
11 - DzieĔ Puáaskiego - USA
15 - ĝwiatowy DzieĔ Mycia Rąk
24 - MiĊdzynarodowe ĝwiĊto Bibliotek
11 - DzieĔ Wychodzenia z Szafy
16 - DzieĔ PapieĪa Jana Pawáa II
Szkolnych
11 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Dziewczynek
16 - ĝwiatowy DzieĔ ĩywnoĞci
24 - DzieĔ Walki z OtyáoĞcią
12 - DzieĔ Ograniczania KlĊsk ĩywioáowych 16 - Europejski DzieĔ
24 - DzieĔ Poborców Podatkowych
(2. Ğroda paĨdziernika)
Przywracania CzynnoĞci Serca
24 - MiĊdzynarodowe ĝwiĊto Roweru
12 - DzieĔ Bezpiecznego Komputera
16 - ĝwiĊto Wojsk Radiotechnicznych
24 - DzieĔ Organizacji Narodów
12 - ĝwiatowy DzieĔ Reumatyzmu
17 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
Zjednoczonych
13 - ĝwiatowy DzieĔ Wzroku
z Ubóstwem
24 - 30 - TydzieĔ Rozbrojenia
(2. czwartek paĨdziernika)
18 - ĝwiĊto Wojsk àącznoĞci i Informatyki
25 - DzieĔ Ustawy o Ochronie Zwierząt
13 - DzieĔ Ratownictwa Medycznego
18 - DzieĔ Poczty Polskiej i Listonosza
25 - DzieĔ Kundelka
13 - DzieĔ Dawcy Szpiku,
18 - ĝwiatowy DzieĔ Menopauzy i Andropauzy
25 - DzieĔ MáodzieĪy PCK
13 - DzieĔ bez Bielizny
19 - DzieĔ Normalizacji
26 - ĝwiatowy DzieĔ Donacji i Transplantacji
13 - DzieĔ PomyĞlnoĞci Szarych Myszek
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Mediacji
27 - DzieĔ Modlitwy o Pokój (katolickie)
13 - DzieĔ Garnituru
(3. czwartek paĨdziernika)
27 - ĝwiatowy DzieĔ Dziedzictwa
14 - DzieĔ Edukacji Narodowej
20 - DzieĔ Testera
Audiowizualnego
14 - DzieĔ Spirometrii
20 - DzieĔ Programisty
27 - DzieĔ Lesbijki
14 - ĝwiatowy DzieĔ Normalizacji
20 - DzieĔ Statystyki
28 - DzieĔ Odpoczynku dla Zszarganych
14 - ĝwiatowy DzieĔ Jajka
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Kontrolera
Nerwów
(2. piątek paĨdziernika)
Ruchu Lotniczego
29 - DzieĔ bez Zakupów
15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
20 - DzieĔ Osteoporozy
29 - ĝwiatowy DzieĔ Udaru Mózgu
Niewidomych (Biaáej Laski)
21 - DzieĔ bez Skarpetek
29 - MiĊdzynarodowy DzieĔ àuszczycy
15 - DzieĔ PamiĊci Dzieci
22 - ĝwiatowy DzieĔ Osób Jąkających siĊ
30 - Narodowy DzieĔ Spódnicy
Nienarodzonych i Zmaráych (DzieĔ
22 - DzieĔ Caps Locka
30 - DzieĔ KobiecoĞci
Dziecka Utraconego)
23 - DzieĔ Staáej Avogadra
30 - ĝwiĊto Napojów Wyskokowych
15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
23 - DzieĔ Mola
30 - zmiana czasu z letniego na zimowy
Kobiet Wiejskich
24 - DzieĔ Narodów Zjednoczonych
31 - Dziady - noc zaduszkowa
15 - Europejski DzieĔ Walki z Rakiem Piersi
24 - ĝwiatowy DzieĔ Origami
31 - Halloween
15 - ĝwiĊto Wojsk Radiotechnicznych
24 - ĝwiatowy DzieĔ Informacji nt. Rozwoju
31 - ĝwiatowy DzieĔ OszczĊdnoĞci
15 - DzieĔ Wolnego Oprogramowania
31 - DzieĔ RozrzutnoĞci
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SUKCESY ORKANOWCÓW W BLANKENBURGU
Po raz 42. na zaproszenie SV Lokomotive
Blankenburg do Niemiec wyjechała 8-osobowa
ekipa LKS Orkan Ostrzeszów. Zawody odbyły się
w sobotę - 1 października - i, mimo złej pogody - padający deszcz i temp. ok. 10°C, nie przeszkodziły naszym lekkoatletom uzyskać dobrych
rezultatów.
1. Nikodem Wylęga - ur. 1998, I miejsce w skoku w dal 6,00m, III miejsce w biegu na 100m
- 11,80s.
2. Kacper Świtoń - ur. 1999, III miejsce w skoku
w dal 6,16m i bieg na 100m - 13,37s.
3. Kacper Jastrzębski - ur. 2000, I miejsce
w rzucie oszczepem 800g - 43,96m, III miej-

sce w biegu na 100m - 11,74s, V miejsce
w skoku w dal - 6,00m.
4. Jakub Bartczak - ur. 2001, II miejsce
w pchnięciu kulą 4kg - 13,27m.
5. Natalia Nowak - ur. 2002, II miejsce w rzucie oszczepem 500g - 23,91m i III miejsce
w pchnięciu kulą 3kg - 7,71m.
6. Katarzyna Panek - ur. 2002, IV miejsce w biegu na 800m - 2,38,39s.
Gratulujemy zawodnikom i dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie za organizację wyjazdu.
Antoni Winny
Trener, opiekun grupy

KOLEJNE MEDALE DO KOLEKCJI
1 października w hali środowiskowo-sportowej w Kobylinie
odbył się V Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kabylina.
Organizatorem zawodów był
UKS „Ukemi”.
W turnieju wzięło udział ponad 160 zawodników z 18 klubów z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz
opolskiego.
Klub UKS „Hitotsu” Ostrzeszów reprezentowali: Gabriela
Karwik, Tamara Kępska, Oliwia
Szczepaniak, Maciej Kozownicki, Szymon Wabnic oraz master
si: Ryszard Daszczyk, Zdzisław
Mituła, Robert Szadkowski i Jan
Zieliński. Cieszymy się, że nasz
klub ma również silną reprezentację masters, czyli zawodników, którzy ukończyli 35 lat

Złoto dla
Macieja
Kozownickiego.

Nasi mastersi.
Nasi zawodnicy zdobyli siedem medali: dwa złote, dwa srebrne
i trzy brązowe.
Oto nasi medaliści:
- złoto dla Macieja Kozownickiego,
- złoto dla Zdzisława Mituły,
- srebro dla Szymona Wabnica,
- srebro dla Jana Zielińskiego,
- brąz dla Oliwii Szczepaniak,
- brąz dla Ryszarda Daszczyka,
- brąz dla Roberta Szadkowskiego.
Medalistom gratulujemy i życzymy kolejnych medali. Przed zawodnikami kolejne turnieje m.in. w Bielsku Białej, Łodzi, Białymstoku, Pleszewie, Legnicy.
Jan Zieliński, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

Powiat ostrzeszowski
wśród sześciu najlepszych w województwie w LA

Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Ostrzeszowie zajęło VI miejsce w kat. gimnazjów i szkół
podstawowych na Mistrzostwach Powiatów Województwa Wielkopolskiego w LA
w XXI Memoriale im. prof. Bernarda Kobielskiego, które odbyły się 27 września w Żerkowie. Nasz powiat reprezentowały gimnazja w: Doruchowie,
Mikstacie, Kobylej Górze, Siedlikowie, Kraszewicach oraz
Szkoła Podstawowa w Mikstacie.
Medale w klasyfikacji Indywidualnej zdobyli:

Dobry występ zawodników
Poprawa Kick-Boxing Team

II miejsce - Jagoda Kafanka - skok w dal, gim. w Kobylej Górze
II miejsce - Jakub Wieczorek - kula, gim. w Kobylej Górze
III miejsce - Natalia Nowak
- oszczep, gim. w Doruchowie
III miejsce - Anna Bodura 300m, SP w Mikstacie
III miejsce - Katarzyna Panek - 600m, gim. w Siedlikowie
III miejsce - Szymon Bodura - 1000m, gim. w Mikstacie
Wyniki końcowe we współzawodnictwie powiatów:

1. Września
2. Środa Wlkp.
3. Szamotuły.
4. Piła
5. Pleszew
6. Ostrzeszów
Starosta
Ostrzeszowski
i Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie
składają podziękowanie za
udział we współzawodnictwie
sportowym i godne reprezentowanie szkół i naszego powiatu.
Przew. PZLZS
w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

1 i 2 października troje reprezentantów Kick-Boxing Club Poprawa brało udział w X Międzynarodowym Turnieju Bokserskim Pamięci Wiesława Rutkowskiego w Świdnicy.
W turnieju boksu olimpijskiego w ringu zaprezentowali się: Weronika Szymczak, Marcel i Dawid
Szadkowscy. Spośród nich najlepiej wypadła 16-letnia Weronika, zajmując I miejsce.

Marcel zajął miejsce II, zaś Dawid uplasował się
na III pozycji.
W turnieju brali udział zawodnicy z Polski, Niemiec, Ukrainy oraz Czech.
Nasi zawodnicy zaprezentowali duże umiejętności bokserskie i stoczyli emocjonujące walki.
(a)
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ZŁOTE NUTY

Z TRĄBKI I ORGANÓW

12.10.2016

Ach, co to był za ślub!
fot. Krzysztof Patacz



nie w poważne dzieła mistrzów wplatają inne utwory. W niedzielę w trakcie
takiej improwizacji pobrzmiewały fragmenty pieśni „Z dawna Polski Tyś Królową”. Na finał koncertu muzycy wybrali popularny utwór „Te Deum” Marca-A.
Charpentiera, znany powszechnie jako
hymn Eurowizji. Było to mocne zakończenie udanego grania, które zgromadzonym w klasztorze „poławiaczom muzycznych pereł” dostarczyło sporo artystycznych wrażeń.
K. Juszczak

***

Po letniej przerwie w ostrzeszowskim
klasztorze znowu usłyszeliśmy muzyczne „Perły w Koronie”. Podczas 55. koncertu tego cyklu królowała muzyka baroku, a skoro tak, to wiadomo, że królem koncertu mógł być tylko Jan Sebastian Bach. Tego wieczoru w rolę jego
nadwornych muzyków wcielili
się organista Łukasz ROMANEK
i, grający na trąbce, Wojciech
MUSIAŁ. Muzykę baroku rzadko
kojarzymy z trąbką, tymczasem
był to instrument popularny także
w tamtym okresie, wydobywający prawdziwie złote nutki. Nutki
te zabrzmiały również w klasztornym kościele, pięknie współgrając z muzyką organową.
Bez wątpienia na efekt takiej
harmonii dźwięków wpłynął fakt,
że nie był to pierwszy wspólny
koncert obu muzyków. Razem
pracują w Kaliszu, w tamtejszej
szkole muzycznej, jako pedagodzy. Jeśli jest możliwość wspólnego grania, to z przyjemnością
występują. Wykonują głównie
muzykę barokową, jednak chęt-

Koncerty z cyklu „Perły w Koronie”
stanowią element promocji Projektu
pn. „Rewaloryzacja Pobernardyńskiego
Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie.
Etap I.”, zrealizowanego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI.

Klaudia i Paweł
Miło nam poinformować, że 20 sierpnia 2016 roku w kościele w Bukownicy
na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Klaudia Sitek i Paweł Wróbel

Młodej
Parze
życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych
planów.
redakcja

Zawsze mi się wydawało, że każde poczęcie jest niepokalane, że w dogmacie dziewictwa Bogarodzicy wyrażona jest cała idea macierzyństwa. Borys Pasternak

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

Osoby urodzone między 23
września a 23 października
to zodiakalne Wagi.

Tymon - synek państwa Hanny i Damia
Damiana Mikołajczyków z Lasek,
ur. 30.09.2016r., waga 2990g
synek państwa Barbary i Pawła Karwików z Godziętów,
ur. 30.09.2016r., waga 3250g
synek państwa Eweliny i Szymona Stępniów z Ostrzeszowa,
ur. 30.09.2016r., waga 4180g
Amelia - córeczka państwa Agnieszki
i Patryka Wróblów z Ostrzeszowa,
ur. 1.10.2016r., waga 3280g
Mateuszek - synek państwa Karoliny
i Andrzeja Winkowskich z Wieruszowa,
ur. 1.10.2016r., waga 3370g
Kinga - córeczka państwa Beaty i Wojciecha Skotników z Siemianic,
ur. 2.10.2016r., waga 3890g
Bartek - synek państwa Joanny i Karola
Dąbrowskich z Wieruszowa,

ur.
ur 22.10.2016r.,
10 2016r waga 3400g
Marcel - synek państwa Sylwii i Bartosza Hojków z Wyszanowa,
ur. 2.10.2016r., waga 4820g
Marcel - synek państwa Agaty i Roberta
Antochów z Hanulina,
ur. 5.10.2016r., waga 2760g
Maks - synek państwa Ilony Dybul i Andrzeja Góry z Ostrzeszowa,
ur. 5.10.2016r., waga 3150g
Maja - córeczka państwa Marty i Michała Sobczyków z Ostrzeszowa,
ur. 6.10.2016r., waga 3580g
córeczka państwa Agnieszki i Wojciecha
Jakubowskich z Załozia,
ur. 6.10.2016r., waga 3560g
synek państwa Magdaleny i Artura Błochowiaków z Ostrzeszowa,
ur. 7.10.2016r., waga 3550g

