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NA GRZYBY PO ŚMIERĆ
Jest wczesny, jesienny ranek. Jak
w każdy wtorek rozwozimy „Czas” po
powiecie. Pada i jest mglisto, „Psia pogoda” - myślę. - „Tylko patrzeć, jak wydarzy się coś złego”. Dojeżdżamy do bukownickich lasów. Z daleka widzimy, że
coś, jakby kurtka, leży na szosie. Ostrożnie podjeżdżamy bliżej. I wtedy już wiemy - na szosie leży człowiek. Nie daje
znaków życia. Obok koszyk, buty… Dociera do nas, że on nie żyje. Wysiadamy
z samochodu, kierowca stojącego na poboczu autokaru mówi nam, co się stało.
- Przywiozłem tu grupę spod Kalisza,
przyjechali na grzyby. Ten człowiek wyszedł na drogę zza autokaru, wprost pod
samochód.
Wokół zbiera się trochę ludzi, z samochodu, który nadjechał tuż po nas, wysiada ksiądz, pyta, czy człowiek żyje,
zdezorientowani i przerażeni świadkowie
nie wiedzą. Kapłan podchodzi do mężczyzny, udziela mu ostatnich sakramentów. Pytamy, czy ktoś zawiadomił pogotowie, policję. Chyba tak… Nie jesteśmy pewni, dzwonimy, ale pogotowie
już jedzie. Po chwili zjawia się też policja i strażacy. Lekarz stwierdza zgon na
miejscu. Policjanci pytają o okoliczności
wypadku. Zostaje z nimi tylko kierowca

SKUP
ZâOMU

fot. M. Łagódka

fot. R. Pala
autokaru oraz samochodu, który potrącił, reszta odchodzi, stojące w korku auta
odjeżdżają. My też opuszczamy to miejsce, musimy przecież rozwieźć gazety…

1 listopada

Komunikat policji jest lakoniczny:
- We wtorek - 25 października, o godz.
7.40 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie
o potrąceniu pieszego, na drodze wojewódzkiej nr 449, w Bukownicy. Jak usta-

lili policjanci, 68-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, wychodząc zza zaparkowanego autobusu, wtargnął na jezdnię wprost pod nadjeżdżający od strony
Ostrzeszowa samochód marki BMW. Au-

tem kierował 40-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów. Pieszy w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Kierowca bmw był trzeźwy. Zwłoki
68-latka zostały zabezpieczone do sekcji.

WYGRAĆ Z RAKIEM MÓZGU

i METALI
KOLOROWYCH
Doruchów (plac SKR-u),
tel. 691 261 951
Nowe godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.30 - 15.30
sob.
8.30 - 13.00
Możliwy odbiór złomu
naszym transportem

Najlepsze ceny na złom
w okolicy

ZAPRASZAMY!

aleja
usłana zniczami
groby
tonące w zieleni
i my pośród
sobie sami
wiecznością onieśmieleni
(M. Kurcewicz)

Do marca tego roku Krzysztof Nowak
był zdrowym i szczęśliwym człowiekiem. Nawet przez myśl mu nie przeszło, że niebawem to szczęście pry-

śnie jak bańka mydlana, utonie w dramatycznych wyborach i nieustającej
walce o życie. Choroba zapewne czaiła
się, ale zaatakowała znienacka, w naj-

mniej oczekiwanym momencie.
To stało się w święta wielkanocne.
Szczęśliwe spotkania w gronie najbliższych, spacery z żoną i córeczką i nagle - atak padaczki.
Krzysztof trafia do szpitala, gdzie
przechodzi szereg badań. Rodzinie przez
cały czas towarzyszy strach i niepewność. Po trzech miesiącach okazuje się,
że to nowotwór - złośliwy, wielopostaciowy glejak mózgu IV stopnia. 37-latek
nie potrafi się z tym pogodzić. Przecież
to niemożliwe! A jednak…
Dokończenie na str. 2.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

WYGRAû
Z RAKIEM MÓZGU
DokoĔczenie ze str. 1.
W sierpniu mĊĪczyzna przeszedá
operacjĊ usuniĊcia guza, ale glejaka
nie da siĊ usunąü w caáoĞci. W dodatku
nastąpiáy powikáania pooperacyjne zaburzenia mowy, pamiĊci i niedowáad
prawej strony.
Obecnie ostrzeszowianin odbywa
radio- i chemioterapiĊ. Ma tylko jeden
plan - chce wróciü do zdrowia. Nie tylko
dla siebie, ale równieĪ dla Īony i dziecka, dla wszystkich.
Niestety, tego typu rak jest oporny
na chemiĊ i naĞwietlania i bez dalszego
leczenia odroĞnie, zwáaszcza Īe guz
cechuje wysoki poziom záoĞliwoĞci,
Rodzina Krzysztofa Nowaka szuka skutecznych metod leczenia, które stosuje siĊ w Polsce i za granicą.
Konsultacje i leczenie w klinikach
oraz zakup refundowanych i nierefundowanych leków to bardzo duĪy
wydatek. Do tego dochodzą koszty
rehabilitacji, DziĊki pomocy ¿nansowej
rodziny, 37-latek rozpocząá rehabilitacjĊ
ruchową, leczenie dietą oraz zakupiá leki
nierefundowane przez NFZ. To jednak
za maáo, najbliĪsi nie maja wiĊcej pieniĊdzy, a póároczna terapia kosztuje
50.000 zá.
Krzysztof nigdy nie prosiá nikogo
o pomoc, jednak teraz bardzo jej potrzebuje.
Stąd teĪ apel do wszystkich ludzi dobrej woli, mogących wspomóc
mĊĪczyznĊ, o przekazywanie choüby
drobnych datków. Mogą to PaĔstwo
uczyniü, odnajdując pro¿l KrzyĞka na

stronie internetowej www.zrzutka.
pl/8d5tzb. Rodzina zaáoĪyáa równieĪ
swoje konta na Facebooku - moĪna
tam do nich napisaü. Wystarczy odszukaü pro¿le - Krzysztof Nowak, Zo¿a
Nowak-Walachnia - matka, Agnieszka
Nowak - Īona.
- Syn przebywa obecnie w szpitalu
onkologicznym w àodzi na 6-tygodniowej radioterapii i chemioterapii - mówi
pani Zo¿a. - Dzielnie walczy o Īycie,
w miarĊ dobrze znosi terapiĊ. Lekarze
wspomagają go lekami przeciwobrzĊkowymi i innymi zmniejszającymi skutki
naĞwietlania. DuĪym problemem jest
jednak porozumienie siĊ z Krzysiem,
bo ma zaburzenia mowy.
W szpitalu caáy czas przebywa
z nim jego ukochana Īona Agnieszka,
która pomaga mu w kontaktach z ludĨmi, z personelem medycznym (...)
Mama mĊĪczyzny sama niedawno
walczyáa z chorobą.
Niecaáy rok temu pokonaáam wirusa
HCV, który doprowadziá do marskoĞci wątroby. To wáaĞnie dziĊki ludziom
dobrej woli mogáam kupiü leki, które
pomogáy mi pokonaü chorobĊ. Sądziáam, Īe teraz bĊdzie juĪ tylko lepiej,
w najgorszych snach nie przypuszczaáam, Īe znów los postawi przede
mną tak trudne i bolesne wyzwanie,
jak walka o dziecko.
Krzysztof i Agnieszka poznali siĊ
na pracach sezonowych w Niemczech.
On ze ĝwiĊtokrzyskiego, ona
z Ostrzeszowa, pokochali siĊ i tak zostaáo. Teraz oboje są mieszkaĔcami
Ostrzeszowa, razem wychowują 4-letnią NadiĊ. MĊĪczyzna znalazá u nas
pracĊ. Rodzina wiodáa, skromne, ale
szczĊĞliwe Īycie.
GáĊboko wierzymy, Īe dziĊki PaĔstwa pomocy Krzysztofowi uda siĊ
wygraü z chorobą.
A. àawicka

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Ostatnio w sklepie stacjonarnym
kupiáem laptopa na ¿rmĊ, otrzymaáem
fakturĊ VAT, na której, jak siĊ póĨniej
okazaáo, byáo zapisane, Īe „w przypadku
sprzedaĪy towaru w obrocie miĊdzy
przedsiĊbiorcami strony wyáączają odpowiedzialnoĞü sprzedającego z tytuáu
rĊkojmi za wady ¿zyczne i prawne rzeczy”. Mam pytanie: czy taki zapis jest
dla mnie wiąĪący i czy sprzedawca moĪe
wyáączyü swoją odpowiedzialnoĞü z ty-

tuáu rĊkojmi. Faktura zostaáa przeze mnie
podpisana i podbita ¿rmową pieczątką.
Sprzedawca jest odpowiedzialny
wzglĊdem kupującego, jeĪeli rzecz sprzedana ma wadĊ ¿zyczną lub prawną. Wada
¿zyczna polega na niezgodnoĞci rzeczy
sprzedanej z umową. W szczególnoĞci
rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeĪeli:
1) nie ma wáaĞciwoĞci, które rzecz tego
rodzaju powinna mieü ze wzglĊdu na cel

DIAMENT POLSKIEJ JAKOĝCI
W BUDOWNICTWIE
Ostrzeszowskie przedsiĊbiorstwo
Trasko-Inwest w ramach Ogólnopolskiego Programu Umacniania WiarygodnoĞci „Sylwetki i Marki Polskiej
Gospodarki” zdobyáo tytuá DIAMENTU
POLSKIEJ JAKOĝCI W BUDOWNICTWIE, jako ¿rma charakteryzująca siĊ
wysokimi standardami etyki, rzetelnoĞci
i wiarygodnoĞci, a takĪe jako podmiot
funkcjonujący w oparciu o najwyĪszą
jakoĞü, innowacyjnoĞü i profesjonalizm.
Z tej okazji prezes Ogólnopolskiej
Federacji PrzedsiĊbiorców i Pracodawców - PrzedsiĊbiorcy.pl - Robert
Skáadowski wystosowaá do starosty
ostrzeszowskiego list gratulacyjny.
Sukces nagrodzonego przedsiĊbior-

stwa nie byáby moĪliwy bez pomocy
i udziaáu powiatu ostrzeszowskiego,
który stwarza dla przedsiĊbiorców dogodne warunki funkcjonowania i rozwoju. ProszĊ przyjąü moje serdeczne
gratulacje, poniewaĪ bez wątpienia
laureat programu jest ambasadorem
sukcesu powiatu ostrzeszowskiego oraz
polskiej przedsiĊbiorczoĞci - podkreĞliá
Robert Skáadowski w liĞcie do Lecha
Janickiego.
www.powiatostrzeszowski.pl

PEDAGOG,
TERAPEUTA

SPRZEDAį
SOKÓW

Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

ze ćmiercið bliskiego,
ze zdradð, z chorobð,
z niećmiaãoćcið, z lõkiem,
z brakiem motywacji,
z nadmiernð ulegãoćcið,
z poczuciem osamotnienia,
itp. zgáoszenia po 18:00
tel. 661 423 221

w umowie oznaczony albo wynikający
z okolicznoĞci lub przeznaczenia;
2) nie ma wáaĞciwoĞci, o których istnieniu sprzedawca zapewniá kupującego,
w tym przedstawiając próbkĊ lub wzór;
3) nie nadaje siĊ do celu, o którym
kupujący poinformowaá sprzedawcĊ przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgáosiá
zastrzeĪenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) zostaáa wydana kupującemu w stanie niezupeánym.
NaleĪy podkreĞliü, Īe strony mogą odpowiedzialnoĞü z tytuáu rĊkojmi rozszerzyü,
ograniczyü lub wyáączyü. Warto zaznaczyü,
Īe kiedy kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyáączenie odpowiedzialnoĞci
z tytuáu rĊkojmi jest dopuszczalne tylko
w przypadkach okreĞlonych w przepisach
szczególnych. Wyáączenie lub ograniczenie odpowiedzialnoĞci z tytuáu rĊkojmi jest
bezskuteczne, jeĪeli sprzedawca zataiá
podstĊpnie wadĊ przed kupującym.
adwokat Patryk Wróbel

PODZIĊKOWANIE
Organizatorzy
II Mâodzieīowego Forum
Przedsiċbiorczoğci serdecznie
dziċkujĆ

Panu
Zdzisâawowi
Poprawie

za Ànansowe
wsparcie
przedsiċwziċcia.

Podobnej treĞci list gratulacyjny
wystosowany zostaá do burmistrza MiG
Ostrzeszów i odczytany przez M. Witka
na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

2.11.2016

STUDNIE

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

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
„Borek” od 31.10 do 6.11, tel. 586-13-87
„Kwiatowa” od 7.11 do 13.11, tel. 516 773 993
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.

2.11.2016
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Busem w ciĊĪarówkĊ

W nocy, 25 paĨdziernika, na ul. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie doszáo do zderzenia busa i ciĊĪarówki.
Sprawcą kolizji okazaá siĊ 51-letni mieszkaniec woj. maáopolskiego.
51-latek, kierując ¿atem ducato, nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków panujących na drodze i uderzyá w tyá poprzedzającego go samochodu ciĊĪarowego marki Daf.
Kierowca dafa - 59-letni mieszkaniec gm. Záoczew, skrĊcaá w tym czasie w lewo, na stacjĊ benzynową. SprawcĊ
ukarano mandatem.

Nie przyjąá
mandatu

Wypadek
w TorzeĔcu

PóĨnym wieczorem, 28 paĨdziernika, doszáo do groĨnie wyglądającego
wypadku w TorzeĔcu. W zdarzeniu
udziaá braáy dwa samochody - audi na
poznaĔskich tablicach rejestracyjnych
i ciĊĪarowy „MAN” z naszego powiatu.
W wypadku ucierpiaá kierowca
ciĊĪarówki, zostaá przewieziony do
szpitala.
Dokáadne okolicznoĞci i przyczyny
wypadku bada policja.

POLICJA
82-latek sprawcą wypadku

27 paĨdziernika, po godz. 17.00 na ul. PowstaĔców Wlkp. w Ostrzeszowie kierujący volvo (27-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa) nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków panujących na drodze i najechaá na tyá skody octavii. Poszkodowanym w tym zdarzeniu byá 43-letni mieszkaniec Ostrzeszowa.
27-latek odmówiá przyjĊcia mandatu, funkcjonariusze skierowali do sądu wniosek o ukaranie go.

Wprost pod koáa samochodu
Do tego zdarzenia doszáo 25
paĨdziernika,
przed godz. 11.00
w Mąkoszycach.
Wtedy to mercedes sprinter (kierowaá nim 65-letni
mieszkaniec Wrocáawia) uderzyá
w jelenia, który
nagle wybiegá na
drogĊ. ZwierzĊ nie
przeĪyáo wypadku.
Na szczĊĞcie wrocáawianin jechaá
autem dostawczym, co uchroniáo go przed powaĪniejszymi konsekwencjami
- kierowcy nic siĊ nie staáo, auto teĪ nie zostaáo powaĪnie
uszkodzone. Trzeba dodaü, Īe jeleĔ, który wpadá pod koáa, byá
jednym z kilku, jakie w tym czasie przebiegaáy przez szosĊ.
Policja powiadomiáa odpowiednie sáuĪby, by usunĊáy
martwe zwierzĊ.

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

Zapraszamy
do nowo otwartego

SKLEPU
ODZIEĒOWEGO

WENUS
przy ul. Sikorskiego 1
w Ostrzeszowie

36-letnia mieszkanka gm. Ostrzeszów ucierpiaáa w wypadku, do którego doszáo 26 paĨdziernika, po godz.
11.00 w Rogaszycach.
Kierujący samochodem marki Skoda Felicia (82-letni mieszkaniec gm.
Ostrzeszów) nie ustąpiá pierwszeĔstwa
i doprowadziá do zderzenia z motorowerem, którym kierowaáa 36-letnia
mieszkanka gminy Ostrzeszów. Kobieta
doznaáa powaĪnych obraĪeĔ; przewieziono ją do ostrzeszowskiego szpitala.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi.
Sprawcy wypadku zatrzymano prawo jazdy.

Akcja „Znicz”
W tym roku akcja „Znicz” potrwa
aĪ 6 dni. WzmoĪony ruch na polskich
drogach, a tym samym wzmoĪone
kontrole policji rozpoczĊáy siĊ juĪ 28
paĨdziernika, a zakoĔczą 2 listopada.
Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierowcy poruszają siĊ z bezpieczną
prĊdkoĞcią, stosują siĊ do obowiązku
uĪywania pasów bezpieczeĔstwa,
kontrolują równieĪ stan techniczny
pojazdów i badają trzeĨwoĞü kierujących. Na ciągach komunikacyjnych
zwracają uwagĊ na prawidáowoĞü wyprzedzania, udzielanie pierwszeĔstwa
przejazdu oraz przejĞcia, wáaĞciwe
uĪywanie Ğwiateá zewnĊtrznych,
takĪe na zachowanie pieszych poruszających siĊ po drogach.
Do sáuĪby na drogach naszego
powiatu, w szczególnoĞci w rejon
cmentarzy, skierowano patrole ruchu
drogowego oraz prewencji. Mundurowi
zadbają o bezpieczne dotarcie kierujących i pieszych na groby swoich najbliĪszych oraz o bezpieczne powroty do
domów. Funkcjonariusze czuwają nad
páynnoĞcią ruchu i bezpieczeĔstwem

jego uczestników. Kierują organizacją
ruchu nie tylko na drodze, lecz takĪe
na parkingach.
Z uwagi na duĪe natĊĪenie ruchu
w tym okresie, policjanci apelują, by,
wybierając siĊ na cmentarz, wyjechaü
z domu znacznie wczeĞniej. Pozwoli
to na bezpieczne dotarcie i unikniĊcie
wielu zdarzeĔ drogowych.

1 listopada 2016 r.
- zmiana
w organizacji
ruchu

W Ostrzeszowie zostanie przeáączona sygnalizacja Ğwietlna na
skrzyĪowaniu: plac Borek, ul. Gorgolewskiego i ul. Piekary w tryb pracy
ostrzegawczej (zostanie wáączona
sygnalizacja barwy Īóátej). Tryb ten
wskazuje, Īe na skrzyĪowaniu obowiązywaü bĊdzie ruch wyznaczony
przez oznakowanie pionowe, a wiĊc
pierwszeĔstwo przejazdu bĊdą miaáy
pojazdy jadące drogą wojewódzką nr
449 - ul. Gorgolewskiego.
JednoczeĞnie apelujemy do kierowców, aby 1 listopada zachowali
szczególną ostroĪnoĞü. Przypominamy o koniecznoĞci dostosowania prĊdkoĞci jazdy do warunków panujących
na drodze oraz o zwrócenie uwagi na
rowerzystów i pieszych. Apelujemy do
pieszych i rowerzystów, aby zachowali
szczególną ostroĪnoĞü, aby zaopatrzyli
siĊ w elementy odblaskowe, dziĊki którym bĊdą bardziej widoczni.
Mając na uwadze wzmoĪony ruch
drogowy w dniu Wszystkich ĝwiĊtych,
zwracamy siĊ z proĞbą do osób, które
mogą dotrzeü na cmentarz pieszo, by
tak wáaĞnie zrobiáy.

STRAĒ
Kolizje, poĪar odpadów,
rozsypana kukurydza...
24 paĨdziernika na terenie komisu samochodowego w Ostrzeszowie
(ul. KoĞciuszki) zapaliáa siĊ sterta odpadów. PoĪar nie byá duĪy - interwencja
straĪaków trwaáa 20 minut.
25 paĨdziernika konieczne byáo
posprzątanie rozsypanej kukurydzy
(notabene takĪe na ul. T. KoĞciuszki
w Ostrzeszowie). A dzieĔ póĨniej usuniĊcie gniazda os z poddasza budynku
jednorodzinnego w Siedlikowie.
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Jak zawsze, straĪacy obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych: 25
X - Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego,
Ostrzeszów - Pustkowie oraz Ligota; 27
X - Ostrzeszów, ul. PowstaĔców Wielkopolskich; 28 X - Torzeniec.

Licencjonowana Szkoãa
Jčzyków Obcych

MAâA LINGUA
& LINGUA
TEENS SPACE

jest juĪ w Ostrzeszowie.
ZnajdĨ nas poprzez Facebook.

Informacje:
www.malalingua.com.pl/ostrzeszow

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

telefon: 668 446 067.
JĉZYK ANGIELSKI,
NIEMIECKI I FRANCUSKI DLA
DOROSàYCH, MàODZIEĩY
I DZIECI
ORAZ TâUMACZENIA

NAUCZANIE
OSÓB
DOROSâYCH
693 635 565

(róĪne poziomy nauczenia
j. angielskiego)
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

II MáodzieĪowe Forum PrzedsiĊbiorczoĞci

DOKONAû WàAĝCIWEGO
WYBORU
25 paĨdziernika w ostrzeszowskim
kinoteatrze odbyáo siĊ II MáodzieĪowe
Forum PrzedsiĊbiorczoĞci. Organizatorzy Forum, radni Rady Powiatu
w Ostrzeszowie: Adam Grzyb i Maksymilian Ptak, adresowali je do máodzieĪy koĔczącej edukacjĊ w szkoáach
ponadgimnazjalnych i za kilka miesiĊcy
wchodzącej na rynek pracy.
GoĞümi spotkania byli: zaáoĪyciel
i prezes ¿rmy Trasko-Inwest - Marian
Dejneka, reprezentujący ¿rmy Pro¿

i Pollena - Wiesáaw TrzciĔski, oraz
wspóázaáoĪyciel ¿rmy GFM Rusztowania - Krzysztof Sitek. Oni to w rozmowie z prowadzącym dzielili siĊ swoimi
doĞwiadczeniami, mówili, w jaki sposób dochodzili do sukcesu, przybliĪali historiĊ powstawania swoich ¿rm.
Wspominali o kryzysach, które teĪ byáy
udziaáem prowadzonych przez nich

przedsiĊbiorstw. Mówiono takĪe o zasadach, jakimi naleĪy siĊ kierowaü przy
tworzeniu wáasnej ¿rmy. Z wypowiedzi
tych moĪna wysnuü gáówną myĞl, Īe
najwaĪniejszy jest dobry pomysá i konsekwencja w dąĪeniu do jego realizacji.
Z interesującą prelekcją wystąpiá
psychoterapeuta i trener umiejĊtnoĞci
psychologicznych Robert Rutkowski.
A poniewaĪ w przeszáoĞci byá równieĪ
reprezentantem Polski w koszykówce,
to kwestie sportowo-zdrowotne stano-

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

wiáy gáówny temat jego
wykáadu. Próbowaá odpowiedzieü na pytanie, jak
to siĊ dzieje, Īe ludzie tak
bardzo chcąc byü zdrowymi i bogatymi, stają siĊ alkoholikami, narkomanami
i Īyciowymi nieudacznikami. KaĪdy máody czáowiek
ma w sobie imperatyw,
Īeby byü zwyciĊzcą, tylko
nie trzeba przeszkadzaü.
- Chodzi o to, byĞcie
nie spieprzyli swojego Īycia juĪ na starcie - apelowaá Rutkowski.
Warto przytoczyü kilka „záotych myĞli”, które
prelegent wplótá w swe wystąpienie:
- Wielką umiejĊtnoĞcią jest nie tyle
osiągnąü sukces, ale umieü siĊ z niego cieszyü.
- Jak ktoĞ siĊ skoncentruje tylko na
celu, a zapomina o drodze „na szczyt”,
to áatwo moĪe siĊ poĞliznąü.
- WolnoĞü jest jak powietrze na
szczycie góry - nie do zniesienia
dla wszystkich.
- Majątek
nie jest koáderką, która otula i sprawia,
Īe Ğwiat staje
siĊ bezpieczny.
- Sukces
niesie z sobą
tyle samo stresu,
co przegrana.
Trzeba wiĊc pomagaü nie tylko
tym, co upadli,
ale równieĪ ludziom sukcesu.

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

- Chcesz osiągnąü sukces - nigdy
nie powtarzaj sáowa „muszĊ”.
- UwaĪaj na myĞli, bo mogą staü
siĊ sáowami. UwaĪaj na sáowa, bo mogą
staü siĊ czynami. UwaĪaj na czyny, bo
mogą staü siĊ nawykami. Przyglądaj
siĊ swoim nawykom, bo mogą staü siĊ
twoim charakterem, a charakter - twoim
przeznaczeniem.
To znaczy, Īe jesteĞmy tym, o czym
myĞlimy, dlatego trzeba umiejĊtnie zarządzaü strumieniem ĞwiadomoĞci.
Mózg jest naszym najwiĊkszym sprzymierzeĔcem, ale teĪ najwiĊkszym wrogiem.
Te rozwaĪania zakoĔczĊ wypowiedzią Marka Twaina, który przestrzegając przed zamartwianiem siĊ na zapas
powiedziaá: DoĞwiadczyáem w Īyciu
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bardzo wielu záych rzeczy, z których
wiĊkszoĞü wcale siĊ nie wydarzyáa.
K. Juszczak

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

PAN ZBIGNIEW RADZI

W dzisiejszym wydaniu
zaprezentujemy kolejną grupę
pilarek spalinowych, które dedykowane są rolnictwu i ogrodnictwu. Są to wszechstronne
rozwiązania techniczne do prac
wokół domu i w ogrodzie.
Te pilarki łańcuchowe STIHL
charakteryzują się wysoką mocą,
a przy tym są lekkie i poręczne
- stanowią niezawodną pomoc
przy wszystkich pracach wokół
domu i w gospodarstwie, są
idealne do przygotowywania
drewna opałowego. Mocna klasa
średnia STIHL oferuje wszystkie
zalety modeli do prac wokół
domu i ogrodu, a przy tym znacznie wyższą moc silnika.
W tej grupie znajdziemy
takie modele jak: MS 231, MS
231 C-BE, MS 251, MS 271, MS
291, MS 311, MS 391.
MS 231- nowa pilarka łańcuchowa o mocy 2,7 KM. Nowy
model STIHL MS 231 spala 20%
mniej mieszanki paliwowej oraz
emituje do 50% mniej spalin
w porównaniu do dwusuwowych
modeli o tej samej mocy bez
technologii 2-MIX. Nowy model
charakteryzuje się doskonałymi
parametrami prowadzenia, jest
poręczny oraz łatwy w obsłudze.
Pilarka łańcuchowa STIHL MS 231
to znakomita opcja dla rolników,
ogrodników, sadowników do
pozyskiwania i przygotowania
drewna opałowego, przycinania
i docinania drewna, prac budowlanych w drewnie i pielęgnacji
drzew na posesji. Niezawodna,
oszczędna i wydajna.
MS 231 C-BE - to kompaktowa pilarka spalinowa o mocy 2,7

KM z błyskawicznym napinaczem
piły łańcuchowej i systemem
STIHL ErgoStart . Redukcja emisji
spalin aż do 70 % w porównaniu
do dwusuwowych modeli o tej
samej mocy bez technologii
2-MIX. Optymalne prowadzenie
i łatwa obsługa. Idealna do prac
wokół domu.
MS 251 - to nowa, mocna
pilarka łańcuchowa STIHL MS 251
spala do 20% mniej mieszanki
paliwowej oraz emituje do 50%
mniej spalin w porównaniu do
dwusuwowych modeli o tej samej mocy bez technologii 2-MIX.
Poręczna i łatwa w obsłudze. Idealna opcja dla rolników, sadowników, ogrodników i plantatorów.
MS 271 - to uniwersalna,
solidna pilarka łańcuchowa
z ekonomicznym silnikiem 2-MIX
i systemem filtrów powietrza
o długiej żywotności. Profesjonalny system antywibracyjny.
Spełnia wymagania normy EU-II. Praktyczna i wszechstronna
pilarka dla rolników, firm budowlanych i leśnych.
MS 291- to solidna pilarka
łańcuchowa o mocy 3,8 KM, wyposażona w oszczędny silnik
2-MIX z systemem filtrowania
o przedłużonej żywotności
i filtrem wstępnym oraz profesjonalnym systemem antywibracyjnym. Spełnia normy
emisji spalin EU II. Praktyczna
i uniwersalna pilarka, nieodzowne narzędzie pracy rolników,
ogrodników, sadowników
i cieśli.

MS 311 - to trwała, kompaktowa pilarka łańcuchowa,
charakteryzująca się równomierną pracą i komfortowym
wyposażeniem. Idealna do
pielęgnacji drzew lub prac
w drewnie. Wyjątkowo mocny
silnik spalinowy o mocy 4,2 KM
z innowacyjnym systemem filtrów. Do 20% mniejsze zużycie
paliwa i redukcja emisji spalin
nawet do 50% w porównaniu
do dwusuwowych modeli o tej
samej mocy bez technologii
2-MIX. Z pompą olejową o regulowanej wydajności.
MS 391 - to poręczna,
mocna pilarka łańcuchowa
przeznaczona dla wszystkich
użytkowników, którzy oczekują wyższej mocy i wyższego
komfortu podczas pracy przy
pozyskiwaniu drewna. Mocny
silnik o niskim poziomie wibracji o mocy 4,5 KM z innowacyjny systemem filtrów. Do
20% mniejsze zużycie paliwa
i redukcja emisji spalin nawet
do 50% w porównaniu do dwusuwowych modeli o tej samej
mocy bez technologii 2-MIX.
Z pompą olejową o regulowanej wydajność.
Podczas pracy pilarką spalinową pamiętajmy o zachowaniu
bezpieczeństwa. Rękawice, okulary, hełmy, nauszniki ochronne - te akcesoria znajdziecie
Państwo u autoryzowanego
dealera STIHL.
PO PIERWSZE, BEZPIECZEŃSTWO!

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

2.11.2016
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1 listopada mija dwadzieĞcia lat
od chwili otwarcia cmentarza para¿i
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie. Cmentarz ten to dzieáo Īycia ówczesnego
proboszcza para¿i, ks. kanonika Zdzisáawa Sobierajskiego. JuĪ początkiem
lat 90. staáo siĊ jasne, Īe stary cmentarz
para¿i farnej powoli siĊ wypeánia i wyczerpują siĊ moĪliwoĞci jego dalszego
powiĊkszania.
WyodrĊbniona w 1981 r. para¿a
Chrystusa Króla, a wáaĞciwie proboszcz
i para¿anie tej wspólnoty stanĊli przed
dylematem - co dalej, gdzie szukaü
terenów na nowe miejsca pochówku.
RozwaĪano róĪne alternatywy, o których
ks. Sobierajski informowaá wiernych.
Bliski realizacji wydawaá siĊ pomysá
ustanowienia cmentarza para¿alnego
z wyodrĊbnionej na ten cel czĊĞci cmentarza ewangelickiego. Pomysá jednakĪe
nie zostaá zrealizowany - moĪna przy-

DWADZIEĝCIA LAT CMENTARZA

puszczaü, Īe
obie strony nie
byáy do koĔca
przekonane
o jego sáusznoĞci. StanĊáo na tym, Īe
para¿a Chrystusa Króla
bĊdzie mogáa
zorganizowaü
swój cmentarz
przy starym,

Stanisáaw Napieraáa, podczas wizytacji
para¿i poĞwiĊciá cmentarz, a takĪe dom
pogrzebowy. To kolejne znaczące dzieáo
ks. proboszcza, w którym odtąd odbywają siĊ uroczystoĞci Īaáobne nie tylko
para¿an od Chrystusa Króla. Takie byáo
od początku Īyczenie ks. Zdzisáawa i tak
jest równieĪ po jego Ğmierci.
21 lipca 2004 r. ks. Sobierajski
odszedá do Pana. Cztery dni póĨniej
odbyá siĊ pogrzeb Dobrego Pasterza,
gromadząc, jak Īaden inny, kilka tysiĊcy
ostrzeszowian.
Lata mijaáy, a na cmentarzu wciąĪ
przybywaáo nowych grobów. DziĞ jest
ich juĪ ponad 700, z czego 546 grobów
pojedynczych, 176 podwójnych i 27
maleĔkich grobków, przede wszystkim
dzieci. Są groby bogate i bardziej skromne, zadbane i takie, o których pamiĊta
siĊ tylko 1 listopada.
DokoĔczenie na str. 6.

para¿alnym cmentarzu, od strony placu Borek.
1 listopada 1996 roku nowy cmentarz zostaá otwarty. Byá to na razie pusty plac z niedokoĔczonym budynkiem
kotáowni. JuĪ wówczas byáo wiadomo,
Īe kotáownia tam nie powstanie, a budynek zostanie przystosowany na kaplicĊ
cmentarną.
Pierwszy pogrzeb na nowym cmentarzu odbyá siĊ 6 listopada 1996 r. Wówczas pochowany zostaá tragicznie zmaráy
w wypadku samochodowym Ğp. Zenon
HĊciak. 5 listopada 2003 roku ks. biskup

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)
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SONDA

Jerzy Bednarek
rencista

Czâowiek wierzĆcy ufa, īe po
ğmierci coğ jest. Jednak jak jest naprawdċ, tego nie wie nikt. Ja, wierzċ,
īe kiedyğ spotkam siċ jeszcze ze
swoim bratem i rodzicami, którzy
niestety odeszli juī z tego ğwiata.
Uwaīam, īe īycie ma sens i īe
warto jest īyý. Owszem, to nasze īycie nie zawsze usâane jest róīami, ale
kaīdy z nas powinien doceniaý jego
wartoğý. Czerpmy z īycia, ile siċ da
- bo bywa bardzo nieprzewidywalne
i cieszmy siċ kaīdĆ chwilĆ. Waīne,
by te chwile byây jak najradoğniejsze.
W dniu Wszystkich Ğwiċtych,
jak i w okresie poprzedzajĆcym
ten czas, najwaīniejsza dla mnie
jest modlitwa i pamiċý o zmarâych.
Kwiaty, znicze - oczywiğcie, teī sĆ
waīne, jednak nigdy nie przysâaniaây
mi tego, co najistotniejsze.

O īyciu, o przemijaniu...

Aneta Piasecka
wychowuje dziecko

Dla mnie liczy siċ pamiċý - 1 listopada to dzieĕ, kiedy wspominamy
zmarâych, modlimy siċ. Tak w zasadzie, to powinniğmy caâe īycie mieý
ich w sercu, a nie tylko w ten jeden,
jedyny dzieĕ.
Oczywiğcie na ten dzieĕ trzeba
posprzĆtaý groby, udekorowaý je, ale
nie po to, by pokazaý siċ przed sĆsiadami, ale by w ten sposób podkreğliý,
īe jest to ğwiċto tych, którzy odeszli,
i robimy to dla nich.
Wierzċ w to, īe istnieje coğ po
ğmierci, jestem o tym ğwiċcie przekonana. Liczċ na to, īe spotkam siċ
jeszcze ze swoim tatĆ.
Warto īyý chociaīby po to, īeby
coğ po sobie zostawiý. Cieszmy siċ
kaīdĆ chwilĆ i kochajmy ludzi, jak to
powiedziaâ ksiĆdz Twardowski „Spieszmy siċ kochaý ludzi, tak szybko odchodzĆ”…

Albina Barczak
rencistka

Kaīdy z nas ma z pewnoğciĆ dla
kogo īyý - dla swoich dzieci, rodziny,
przyjacióâ, dlatego cieszmy siċ īyciem,
bo warto jest īyý.
Nie tylko w dniu Wszystkich Ğwiċtych, ale przez caây rok powinniğmy
czciý naszych zmarâych - modliý siċ,
odwiedzaý groby, zapalaý znicze.
Szkoda, īe niektórzy pamiċtajĆ o zmarâych tylko 1 listopada, bo o tych, którzy
od nas odeszli, powinniğmy pamiċtaý
kaīdego dnia.
Ğwiċto Zmarâych to czas zadumy, reÁeksji nad przemijaniem to czas
wspomnieĕ.
W tym dniu najwaīniejsza jest
modlitwa, a nie to, na którym grobie
znajduje siċ âadniejszy bukiet. Kwiaty
to tylko dodatek.
Gdyby ci nasi zmarli chcieli nam
jeszcze powiedzieý, co tam na górze
jest... Ufam jednak, īe istnieje īycie
pozagrobowe i īe spotkam siċ kiedyğ
ze swoimi rodzicami. Cieszmy siċ kaīdym dniem, bo nie wiadomo, co moīe
nas za chwilċ spotkaý. Dzisiaj jesteğmy,
a jutro moīe nas juī nie byý.

ZoÀa Wiċcek
rencistka

W dniu Wszystkich Ğwiċtych powinniğmy pójğý na cmentarz, przyjĆý
komuniċ za zmarâych, pomodliý siċ.
To bardzo waīne. Zmarli potrzebujĆ
przede wszystkim naszej modlitwy,
a nie kwiatów czy zniczy. Uwaīam, īe
te wszystkie dekoracje na grobach sĆ
trochċ na pokaz - owszem, trzeba umyý
pomnik i poâoīyý na nim jakiğ stroik,
ale naleīy przy tym zachowaý umiar.
Īycie po ğmierci? Jest. Dwadzieğcia
lat temu zmarâa mi córeczka. Kiedyğ
przyğniâa siċ mojemu synowi. Sprawdziâ
w Internecie, īe jego sen oznacza dâugotrwaâĆ chorobċ. Ostrzegaâam, īeby
uwaīaâ. Niestety, nie posâuchaâ i poszedâ
graý w piâkċ. Po kilku godzinach doszâo
do wypadku - zâamaâ nogċ. Leczenie
byâo bardzo dâugie. Myğlċ, īe to byâ taki
znak, īeby zostaâ wtedy w domu. Chciaâabym siċ kiedyğ po ğmierci spotkaý ze
swoimi najbliīszymi. Niestety, sporo
moich przyjacióâ juī nie īyje, dlatego
cieszċ siċ kaīdĆ chwilĆ. Gdy wchodzċ
na cmentarz, to zmawiam wieczny odpoczynek za wszystkich, a nie tylko za
swoich bliskich.

Rozm. A. áawicka
Fot. A. Pisula

Wojciech Dobrzycki
uczeĕ

Najwaīniejsza jest pamiċý o bliskich i modlitwa, caâa reszta nie ma
juī takiego znaczenia. Owszem trzeba
kupiý jakieğ znicze i kwiaty, ale sĆ to
tylko dodatki.
1 listopada odwiedzam groby swoich bliskich na cmentarzu w Kobylej
Górze - najpierw jednak idċ rano do
koğcioâa na mszċ ğw.
Uwaīam, īe warto īyý, poniewaī
īycie mamy tylko jedno. Trzeba cieszyý
siċ kaīdĆ chwilĆ, zawsze iğý naprzód
z podniesionĆ gâowĆ. Nawet jeğli coğ
idzie nie tak, to nigdy nie wolno siċ
poddawaý.
Wierzċ, īe po ğmierci coğ tam na
nas jeszcze czeka - i mam nadziejċ, īe spotkam siċ „tam” ze swoimi
dziadkami.
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24. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

PIESKI BEZ PODATKU
Podatki od nieruchomoĞci, rezygnacja z opáat za posiadanie psa,
przyszáoĞü kawiarni „Baszta”, to tematy
dominujące podczas obrad ostatniej
sesji Rady Miejskiej.

PODATKI BEZ ZMIAN
WaĪną uchwaáą, moĪe i najwaĪniejszą z podjĊtych podczas sesji, jest
ta dotycząca podatków. Tegoroczne
nie wzrosáy nawet o grosz, a w kilku
przypadkach zmalaáy.
Oto przyjĊte przez RadĊ Miejską
stawki podatku od nieruchomoĞci
na 2017 rok.
od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej bez wzglĊdu
na sposób zakwali¿kowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zá od
1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi páynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zá od 1ha powierzchni,
c) pozostaáych, w tym zajĊtych na
prowadzenie odpáatnej, statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego - 0,41 zá
od 1m2 powierzchni.
od budynków lub ich czĊĞci:
a) mieszkalnych - 0,72 zá od 1m2
powierzchni uĪytkowej,
b) związanych z prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĊĞci
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej - 22,39 zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej,
c) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie obrotu
kwali¿kowanym materiaáem siewnym 10,59 zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej
(w br. byáo 10,68 zá od 1m2),
d) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych - 4,61 zá od
1m2 powierzchni uĪytkowej (w br. byáo
4,65zá od 1m2),
e) pozostaáych, w tym zajĊtych na
prowadzenie odpáatnej statutowej dziaáalnoĞci poĪytku publicznego przez organizacje poĪytku publicznego - 7,48 zá
od 1m2 powierzchni uĪytkowej.
od budowli - 2% ich wartoĞci.
Radni podjĊli teĪ uchwaáĊ okreĞlającą podatek od nieruchomoĞci.

ZA PIESKI JUĩ NIE PàACIMY
WaĪną wydaje siĊ uchwaáa uchylająca dotychczas obowiązującą opáatĊ
za posiadanie psów. Decyzja sáuszna
- pieniądze z tego tytuáu nie byáy aĪ
tak wielkie, za to podatek stawaá siĊ
czĊsto pretekstem do pozbywania siĊ
czworonogów. Na dodatek, wychodząc
naprzeciw wáaĞcicielom psów, burmistrz
obiecaá, Īe w mieĞcie ustawione zostaną automaty sáuĪące do pobierania
rĊkawiczek i woreczków na psie odpady. Czas pokaĪe, na ile te urządzenia,
o które takĪe w swej interpelacji dopraszaá siĊ radny JĊdrowiak, okaĪą siĊ
przydatne wáaĞcicielom piesków. Oby
nie okazaáo siĊ, Īe zakupione automaty

(na razie ma ich byü piĊü), to wyrzucone pieniądze.
Z innych uchwaá warto odnotowaü, Īe jedna z dróg wewnĊtrznych
we wsi PotaĞnia otrzymaáa nazwĊ ul.
Sáomkowa.

PODCZAS OBJAZDU
ZNISZCZONO DROGĉ
Nie brakowaáo tematów, o które
pytali radni w interpelacjach. RozpoczĊáa M. Kozáowska, pytając o remont
drogi 444. Owszem, jest planowany
taki remont, z tym Īe na razie zostaá
wyznaczony termin skáadania projektów,
wiĊc minie któryĞ rok, zanim droga ta
bĊdzie wyglądaü tak, jak na wojewódzką przystaáo. àadnie nie wyglądają teĪ
pobocza drogi przy Baáczynie. A staáo siĊ tak dlatego, Īe przy wypadku
na „11” i jej czasowej blokadzie, z tej
wiejskiej, wąskiej drogi zrobiono objazd dla TIR-ów i innych pojazdów.
Taka jazda trwaáa kilka godzin, lecz
szkody są niemaáe. Mówiá o tym radny
A. Ogórkiewicz, pytając obecnego na
sesji zastĊpcĊ komendanta, dlaczego
policja zarządziáa objazd wáaĞnie tą
drogą, a nie drogą prowadzącą przez

Dyrektor OCK, A. Derewiecki wyraziá
ubolewanie, zadeklarowaá teĪ zwrot
pieniĊdzy za bilety, jeĞli ktoĞ czuje siĊ
pokrzywdzony. Zapewniá jednoczeĞnie,
Īe hala ma dobrą akustykĊ, co potwierdzają znawcy tematu, ale nigdy nie
bĊdzie ona salą koncertową.

KAWIARNIA DO REMONTU
ChwilĊ póĨniej dyrektor znowu znalazá siĊ w centrum uwagi, odpowiadając
na pytania P. JĊdrowiaka dotyczące
wynajmu lokalu Baszta. Z wypowiedzi
wynika, Īe równieĪ drugi przetarg nie
wyáoniá chĊtnych do prowadzenia kawiarni. JednakĪe zdecydowano o przeprowadzeniu pewnych prac - bĊdzie
nowa kanalizacja, zmieniony zostanie
ukáad kuchni i toalet, bĊdzie doprowadzony gaz. Dyrektor wspomniaá teĪ, Īe
jest wstĊpna oferta osoby, która byáaby
zainteresowana prowadzeniem tam
dziaáalnoĞci gastronomiczno-kawiarnianej, partycypując przy tym w znaczącym
stopniu w pokryciu kosztów remontów.
- Czy takich prac nie moĪna byáo
przeprowadziü wczeĞniej, kiedy o to
prosiá poprzedni najemca? - pytaá JĊdrowiak.
W odpowiedzi usáyszeliĞmy, Īe
prowadzący do niedawna kawiarniĊ
miaá z początku bardzo niski czynsz
i powinien zainwestowaü w lokal, czego
nie zrobiá.
DáuĪszy czas trwaáa dyskusja nt.
kawiarni. WaĪne, Īe coĞ drgnĊáo i moĪe
z wiosną bĊdziemy mogli pójĞü tam
na kawĊ.

DROGI „SPADAJĄ
I WSKAKUJĄ”

RzetniĊ i Parzynów - przystosowaną do
ciĊĪkich samochodów. Tak teĪ siĊ staáo,
táumaczyá komendant, ale to wymagaáo
uzgodnieĔ z policją kĊpiĔską.
- Takie procedury powinny byü ustalone wczeĞniej - przekonywaá radny,
i chyba miaá racjĊ.

NA TRYBUNACH
NIE SàYCHAû ARTYSTÓW
O nieustającym problemie ze Ğmieciami wspominaá M. Mądry. ĝmieci są
wszĊdzie - w lasach, w rowach i na ulicach.
- Byáem ostatnio na grzybach, ale,
niestety, znalazáem tam wiĊcej Ğmieci
niĪ grzybów - mówiá radny. Poruszyá
teĪ problem ul. Brzozowej, blokowanej
przez stojące tam samochody. Chodzi
o to, Īe wielu kierowców przyjeĪdĪa tam
do komisu samochodowego, a ulica
sáuĪy im za parking i tor do próbnej
jazdy. M. Mądry narzekaá teĪ na záe nagáoĞnienie hali gimnazjum na ostatnim
koncercie muzyki wiedeĔskiej. Chodziáo
o widowniĊ siedzącą na trybunach, do
której nie docieraá gáos prof. J. Miodka.

Radny M. ĝwitoĔ poruszyá sprawĊ
zgáaszania przez obywateli zmian nazw
ulic, co naleĪy zrobiü zgodnie z ustawą
dekomunizacyjną. Radny pytaá, gdzie
zgáaszaü swoje propozycje? Adresatem
jest UMiG, burmistrz czeka na propozycje mieszkaĔców, bo na początku
przyszáego roku chciaáby juĪ jakieĞ
zmiany nazw zaproponowaü. Radny
pytaá takĪe, dlaczego nie są respektowane ustalenia dotyczące kolejnoĞci
inwestycji drogowych, a przecieĪ takie
przyjĊto zasady. Tymczasem jedne drogi „spadają” z planów, a inne „wskakują”
poza kolejnoĞcią.
- Czasami zdarzają siĊ jakieĞ niespodzianki - táumaczyá M. Witek. Zapewne dla mieszkaĔców NiedĨwiedzia
nowa droga byáa miáą niespodzianką, bo
wáaĞnie za nią dziĊkowaáa pani soátys.
Burmistrz wspomniaá teĪ o zainteresowaniu jednej z powaĪnych ¿rm
drobiarsko-przetwórczych inwestycją
w stre¿e ekonomicznej. Padáy zaraz
pytania, czy aby znów nie szykuje siĊ
mieszkaĔcom jakiejĞ „Ğmierdzącej niespodzianki”.
- Ja nie mam obaw - odpowiadaá
burmistrz - ale odpowiednie sáuĪby bĊdą
musiaáy wszystko dokáadnie zbadaü.
ObyĞmy znowu nie byli mądrzy
po szkodzie.
K. Juszczak

DWADZIEĝCIA LAT CMENTARZA
DokoĔczenie ze str. 5.
MoĪna przyjąü, Īe przez te dwie
dekady na cmentarzu parafialnym
odbyáo siĊ okoáo 1500 pogrzebów.
Pochowanych zostaáo wielu znanych,
powszechnie uznanych ostrzeszowian:
nauczycieli, lekarzy, dziaáaczy spoáecznych… Ale jeszcze wiĊcej spoczywa
tu osób, o których jedynie przyjaciele
i najbliĪsi pamiĊtają. W obliczu Ğmierci
wszyscy są równi, a odejĞciu kaĪdego
czáowieka towarzyszy tak samo wielka
rozpacz, przejmujący ból i ázy.
DwadzieĞcia lat to niewiele jak na
Īywot cmentarza, a przecieĪ widaü, jak
bardzo nam siĊ zagĊszcza i to nie tylko
z powodu rosnącej liczby grobów. Starsze lub niepeánosprawne osoby z Īalem
mówią, jak ciĊĪko im odwiedzaü groby
bliskich i znajomych, bo nie mają szans,
by przecisnąü siĊ wĞród granitowych
pomników. MoĪe w przyszáoĞci trzeba
by chowaü zmaráych w dwóch rzĊdach,

przed kaĪdym z nich byáaby szersza
alejka, co sprawiáoby, Īe do kaĪdego
grobu moĪna by bez problemu dojĞü.
Cmentarz jest takĪe, a moĪe przede
wszystkim, dla ludzi Īywych i, chowając
zmaráych, o Īywych teĪ trzeba pamiĊtaü.
Nasza dwudziestoletnia nekropolia
prezentuje siĊ okazale - lĞniące pomniki, wyáoĪone kolorową kostką alejki…
Trzeba przyznaü, Īe kolejni gospodarze
- proboszczowie oraz opiekujący siĊ
cmentarzem pan Zbyszek, dbają o to
ĞwiĊte miejsce, mogąc zawsze liczyü
na wiernych para¿an. Ale to tylko ze-

ZATRUDNIČ
SZWACZKČ

Praca w Ostrzeszowie.
Stawka godzinowa
Kontakt: Kinas Meble
Ostrzeszów, ul. Norweska 74
tel 603 916 779

wnĊtrzny znak pamiĊci potrzebny nam,
Īyjącym, by áatwiej zrozumieü i oswoiü
siĊ z myĞlą o przemijaniu, o Ğmierci,
o wiecznoĞci...
K. Juszczak
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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

O ZASADACH ODBYWANIA
PRAKTYK ZAWODOWYCH
W związku z tym, Īe zgáaszają siĊ
do nas czytelnicy prosząc o wyjaĞnienia
jakie są zasady odbywania praktyk
przez máodzieĪ szkóá zawodowych,
postanowiliĞmy zasiĊgnąü wiedzy
u Ĩródáa - w Cechu Rzemiosá RóĪnych
w Ostrzeszowie.
Tam bowiem zrzeszeni są handlowcy, rzemieĞlnicy, wáaĞciciele drobnych
¿rm, którzy przyjmują na praktyki uczącą siĊ máodzieĪ.
Z informacji, które uzyskaliĞmy,
wynika, Īe to szkoáa decyduje o tym
w jakie dni uczeĔ bĊdzie odbywaá praktykĊ. PrzewaĪnie są to dwa, czasem
trzy dni w tygodniu - w zaleĪnoĞci od
tego, w której aktualnie jest klasie. Nie
bez znaczenia pozostaje równieĪ wiek.
Kodeks pracy zakáada, Īe jeĞli praktykant nie ukoĔczyá 16 lat, to moĪe
pracowaü przez szeĞü godzin dziennie.
Gdy skoĔczy 16 lat, jego praca wydáuĪa
siĊ o kolejne dwie godziny.
Jak wyjaĞniono nam w Cechu Rzemiosá RóĪnych, zdarza siĊ, Īe uczeĔ
zostaje na praktykach dáuĪej - 10, a nawet 12 godzin, poniewaĪ jest akurat
potrzebny np. na budowie. W zamian za
to pracodawca ma obowiązek skróciü
mu liczbĊ godzin pracy w najbliĪszych
dniach. Czasem uczniowie odbywają
równieĪ praktykĊ w soboty. W salonach fryzjerskich czy sklepach panuje
wtedy wiĊkszy ruch niĪ na co dzieĔ,
a co za tym idzie - moĪna siĊ wiĊcej
nauczyü. Co prawda w kodeksie pracy
nie ma mowy o tym, aby „praktykanci” pracowali w soboty - to bardziej
kwestia „dogadania” z pracodawcą.
Powinni jednak za to otrzymaü wolny

dzieĔ w tygodniu. WaĪne, by godziny
pracy nie przekroczyáy tych, które są
zapisane w umowie ze szkoáą. Stawki
wynagrodzenia za praktykĊ ustala ZUS.
To kwoty niewiele przekraczające sto
záotych.
Po zakoĔczeniu nauki i zdaniu egzaminu czeladniczego przez ucznia,
pracodawca, u którego odbywaá praktyki, musi w ciągu trzech miesiĊcy záoĪyü wniosek do gminy, by otrzymaü
refundacjĊ kosztów ksztaácenia. JeĞli
szkoliá ucznia trzy lata, to otrzyma ok.
8000 záotych.
KaĪdy uczeĔ odbywający praktyki
ma prawo do urlopu. Po przepracowaniu póá roku uczniowi „máodocianemu” przysáuguje 12 dni urlopu. ZaĞ po
pierwszym roku pracy - 26 dni. JeĞli
„máodociany” ukoĔczyá 18 lat, to otrzyma
12 dni w czasie ferii zimowych i 20 dni
po roku pracy.
DrugoklasiĞcie, który nie ukoĔczyá
18 lat, naleĪy siĊ 26 dni urlopu, osobie
peánoletniej 20. W trzeciej klasie uczeĔ
niepeánoletni ma prawo wypoczywaü
20 dni w roku, moĪe równieĪ ubiegaü
siĊ o urlop bezpáatny (ale nie wiĊcej
niĪ 2 miesiące áącznie z urlopem wypoczynkowym).
Jak podkreĞla jeden z pracowników
Cechu Rzemiosá RóĪnych w Ostrzeszowie, kaĪdy rodzic, który chciaáby
zasiĊgnąü wiĊcej informacji na temat
pracy swojego dziecka, moĪe udaü siĊ
do Cechu. W umowie, jaka zostaáa sporządzona pomiĊdzy uczniem a szkoáą
równieĪ znajduje siĊ wiele cennych
informacji.
A. àawicka

GDY DIAGNOZA BRZMI: ĝMIERû
Jestem máodym lekarzem, mam
pacjenta, którego prowadzĊ juĪ od
dáuĪszego czasu. Ostanie jego wyniki
są bardzo niekorzystne. Moim zdaniem pacjent zbliĪa siĊ do Ğmierci.
Nie wiem, jak siĊ zachowaü: okazaü
wspóáczucie, pocieszaü, zachowaü
dystans? Jak to zrobiü? MoĪe lepiej
przekazaü to rodzinie, niech od nich
siĊ dowie?
Sposób przekazania pacjentowi
diagnozy w duĪym stopniu determinuje
to, jak zareaguje on na záą wiadomoĞü,
moĪe to wpáynąü na jego postawĊ
wobec leczenia, a nawet przedáuĪyü
lub skróciü jego Īycie (potwierdzają
to badania).
NaleĪy siĊ tu trzymaü kilku zasad.
To lekarz powinien przekazaü pacjentowi diagnozĊ. Jest on postrzegany
jako najbardziej kompetentna osoba
i pacjent zwykle ma do niego zaufanie.

Lekarz powinien zarezerwowaü sobie
czas dla pacjenta, nie wolno przekazywaü diagnozy w poĞpiechu (np. na
korytarzu i przy innych pacjentach).
Lekarz powinien okazywaü pacjentowi
wsparcie i zaangaĪowanie np. utrzymując kontakt wzrokowy. WiĊkszoĞü
pacjentów oczekuje prawdy od lekarza,
a gdy czáowiek zbliĪa siĊ do Ğmierci,
czĊsto chce o tym wiedzieü. ĝmierü
jest przecieĪ nieuchronna i wszyscy
zdajemy sobie z tego sprawĊ.
NaleĪy przedyskutowaü z pacjentem moĪliwe sposoby leczenia i pozwoliü mu na okazanie emocji (np.
wypáakanie siĊ). Chyba dobrze jest teĪ
jasno powiedzieü, Īe zawsze pozostaje
nadzieja na wyleczenie, a niektórzy
pacjenci z taką samą diagnozą Īyją
zdecydowanie dáuĪej niĪ inni.
dr Marcin Florkowski, psycholog

FIƺǄǕY I ưAǛƴǏSZE Z ƸǄǜƯġ
Oferta obejmuje ponad 600 wzorów ¿ran i zasáon
z kolekcji Euro¿rany Italisima i Premium.
CLASSIC ROLETY DZIEē NOC, ROLETY
RZYMSKIE, OBRAZY, PODUSZKI, GALANTERIA
STOàOWA, KARNISZE MARCIN DEKOR TRENDS.
Proponujemy PaĔstwu kompleksową obsáugĊ, doradztwo,
projektowanie, szycie i upinanie.
Zapraszamy na naszą stronĊ www.¿rany-aranzacje.eu
Sklep tekstylny: Ostrzeszów, M. Kolbego 5 tel. 62 730-34 92

PROJEKTANT WNĉTRZ MARLENA ZELMOZER
tel. 781 902 333
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HARCERSKI TURNIEJ W OSTRZESZOWIE
Od 21 do 23 paĨdziernika goĞciáo
w Ostrzeszowie ponad stu harcerzy,
biorących udziaá w TURNIEJU DRUĩYN LEĝNYCH, zorganizowanym

walczyli druhowie z 99. Wrocáawskiej
DH „Wawer”.
Turniej rozpocząá siĊ w piątek, 21
paĨdziernika, wieczornym apelem przy

Finaá turnieju nastąpiá w niedzielĊ,
kiedy to pod pomnikiem harcerskim
odbyáa siĊ ostatnia konkurencja - musztra paradna. Ze wzglĊdu na niewielkie

przez DolnoĞląską Chorągiew ZHR
im. Orląt Lwowskich. W turnieju uczestniczyáo szeĞü druĪyn, a wĞród nich,
reprezentująca powiat ostrzeszowski,
13. DruĪyna Harcerzy im. Hetmana
Stefana Czarnieckiego w Kobylej
Górze. Kobylogórscy harcerze spisali
siĊ Ğwietnie, zdobywając III miejsce.
ZwyciĊstwo i tytuá „DruĪyny Orlej” wy-

„Lilijce”. W sobotĊ zaĞ odbywaáa siĊ
rywalizacja, polegająca na jak najszybszym i najdokáadniejszym wykonaniu
róĪnych zadaĔ wiąĪących siĊ z harcerską sáuĪbą. Trzeba byáo wykazaü
siĊ umiejĊtnoĞcią udzielania pierwszej
pomocy, rozpalania ognia, zawiązywania wĊzáów, itp. Rozegrane zostaáy
równieĪ dwie gry terenowe.

róĪnice punktowe wáaĞnie ona miaáa
zdecydowaü o kolejnoĞci w turnieju
i tak siĊ staáo. WĞród oceniających
komendant TDL - phm. Jan Garnecki
- Harcerz Rzeczypospolitej, komendant
chorągwi - hm. Bartáomiej Tyrkowski,
druh hm. Stanisáaw Stawski, a takĪe
burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek.
Musztry trwaáy okoáo piĊciu minut,
a najefektowniej prezentowali siĊ har-

cerze ze ĝwiebodzina i wystĊpująca
w niebieskich beretach zwyciĊska druĪyna z Wrocáawia, dowodzona przez
dh. Joachima Sobczuka.
W Chorągwi dolnoĞląskiej, odbywają siĊ w ciągu roku dwa turnieje: Turniej
DruĪyn LeĞnych, gdzie druĪyny walczą
o tytuá „DruĪyny Orlej”, oraz Turniej DruĪyn PuszczaĔskich, w którym stawką
jest miano „DruĪyny Rzeczypospolitej”.
OdĞpiewano hymn harcerski,
a zaraz po nim oboĨny turnieju phm.
Tomasz Szkudlarski odczytaá koĔcowe
wyniki. Miano DRUĩYNY ORLEJ zdobyáa 99. WROCàAWSKA DRUĩYNA
HARCERZY „WAWER”, uzyskując
201 pkt. Zaledwie o punkt mniej otrzymaáa druga w koĔcowej klasy¿kacji
5. Kaliska DruĪyna Harcerzy „Droga”
(200 pkt.). Na trzecim miejscu sklasy¿kowana zostaáa jedyna z druĪyn na-

szego powiatu - 13. DruĪyna Harcerzy
im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
w Kobylej Górze (188 pkt.).
Jeszcze zanim rozegrano ¿naáową
konkurencjĊ, harcerze uczestniczyli we
mszy Ğw. w koĞciele Chrystusa Króla.
Zaraz po niej nastąpiáa krótka uroczystoĞü záoĪenia kwiatów pod tablicą
upamiĊtniającą pobyt w Ostrzeszowie
w 1939 r. o. Maksymiliana Kolbego.
HistoriĊ jego pobytu w utworzonym
przez Niemców na terenie miasta
obozie jenieckim przybliĪyá harcerzom
dh Stanisáaw Stawski.
- W tym gmachu przebywaá ĞwiĊty czáowiek, który oddaá Īycie za drugiego
czáowieka - mówiá komendant ZHR,
wskazując na budynek liceum. - I temu
ĞwiĊtemu mĊczennikowi oddajemy w tej
chwili czeĞü.
K. Juszczak

MARIUSZ CIECHANOWSKI KOMENDANTEM HUFCA ZHP

15 paĨdziernika odbyá siĊ w Grabowie nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP
im. Szarych Szeregów. Na nim to dokonano wyboru nowego komendanta
hufca, którym zostaá dh hm Mariusz
Ciechanowski. Hu¿ec ostrzeszowski
grupuje harcerzy z trzech powiatów:
ostrowskiego, wieluĔskiego i ostrzeszowskiego. Wiodącą druĪyną jest
I Szczep Mikstacki, liczący 68 harcerzy. Zapewne fakt, Īe M. Ciechanowski
w ciągu paru lat stworzyá w Mikstacie
najprĊĪniej dziaáającą druĪynĊ, zdecydowaá, Īe to wáaĞnie w nim koledzy
z hufca dostrzegli najlepszego kandydata na nowego komendanta. Zastąpi on
Jerzego Kowalskiego, który ze wzglĊdu
na stan zdrowia zrezygnowaá z peánienia tej funkcji.

- Przedtem byli jeszcze Leszek Grzelak i Jan
KĊdzia. PamiĊtam tych
komendantów, bo przecieĪ ze stron grabowskich
pochodzĊ - mówi M. Ciechanowski. - Druh Grzelak
byá moim komendantem,
zaĞ z Jankiem KĊdzią siĊ
przyjaĨniliĞmy, kiedyĞ nawet powiedziaá, Īe bĊdĊ
jego nastĊpcą.
Ale zmiany w hufcu
ZHP nie dotyczą tylko funkcji komendanta. Zostaáa
powoáana caákiem nowa
komenda, w skáad której
weszáo trzech czáonków
ze szczepu mikstackiego.
ZastĊpcą komendanta ds.
organizacyjnych zostaá dh
phm. Tadeusz Száapik,
skarbnikiem dh Eugeniusz
Maciej, zaĞ czáonkami komendy zostali takĪe: hm
Wiesáaw Dombek, przewodnik Patryk
Pieprzka oraz przewodnik Mateusz
Ciechanowski - syn p. Mariusza, i on teĪ
bĊdzie ponadto komendantem szczepu mikstackiego.
- Jestem otwarty na wszelkie nowinki i zmiany, w hufcu musi byü ruch,
ĞwieĪa krew i pomysáy. Mamy 260
harcerzy, ale ja chcĊ, by byáo to 260
aktywnych harcerzy. Jestem Īoánierzem
i u mnie nie ma „jakoĞ to bĊdzie”. Albo
coĞ robimy na 110%, albo w ogóle. Na
pewno trzeba „podciągną” musztrĊ.
BĊdĊ wymagaá, by maszerowaü na
prostą nogĊ, „na przybicie”, a nie „na
tuptusia”. Trzeba poprawiü wizerunek
harcerzy, ujednoliciü umundurowanie.
Pieniądze na mundurki mogą pochodziü
z prac wykonywanych przez harcerzy - jestem przeciwnikiem dawania

aby i oni siĊ zaangaĪowali, podsuwali
pomysáy, pomagali nam.
Mariusz Ciechanowski, jako komendant hufca ZHP nie kryje, Īe bardzo zaleĪy mu takĪe na wspóápracy
z bratnią organizacją harcerską ZHR.
- Jestem trochĊ czáowiekiem z zewnątrz i moĪe mi áatwiej. Pewne rozmowy juĪ zacząáem prowadziü i sądzĊ, Īe
dziĞ nikt nie chce antagonizmów. Oni
pracują z máodzieĪą, my pracujemy
z máodzieĪą i niech to wyda owoce.
BĊdziemy teĪ stawiaü na patriotyzm, bo z tej máodzieĪy moĪe siĊ kiedyĞ wyáonią nasi przywódcy. WciąĪ
aktualne jest hasáo: DZIĝ, JUTRO,
POJUTRZE, bowiem dziĞ pracujemy
nad rozwojem máodego czáowieka, jutro
go ksztaácimy, a pojutrze ci ludzie bĊdą
juĪ rządziü naszym paĔstwem. Niechaj
wiĊc rządzą dobrze, mądrze i w duchu
patriotyzmu. Aby zawsze dobro Ojczyzny stawiali na pierwszym miejscu.
czegokolwiek. PreferujĊ wychowanie
poprzez pracĊ. Poza tym szkolenia,
zdobywanie wiedzy i stopni harcerskich.
Podniesienie kwali¿kacji zarówno kadry,
jak i harcerzy - to nasz gáówny cel.
Lecz prócz wymagaĔ - szkolenia
i musztry, bĊdą teĪ przyjemnoĞci. Nowy
komendant zapowiada wzbogacenie
oferty dla máodzieĪy. MyĞli o obozach
poáączonych ze skokami na spadochronie czy z nurkowaniem. Chodzi o to, by
starsza máodzieĪ siĊ nie nudziáa, miaáa
pole do samorealizacji.
- Co roku na zimowisko jeĨdziá tylko
Mikstat. ChcĊ, by to siĊ zmieniáo. Planujemy je w Gáuchoáazach. Podobnie
obozy letnie. MyĞlĊ teĪ o tanich lotach
do Norwegii - chciaábym, Īeby wszystkie druĪyny tam po kolei poleciaáy, by
zwiedziü Oslo i okolice. Moi mikstaccy
harcerze juĪ tam byli. Jednym z celów,

który sobie stawiam, jest takĪe „wybudziü z uĞpienia” starych, nieczynnych
harcerzy, utworzyü z nich krąg seniorów,

K. Juszczak

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
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Krokodyle w Ostrzeszowie

Porządkowanie grobów

W czwartkowe przedpoáudnie na ul.
Sportowej w Ostrzeszowie (rejon „StraĪy”) pojawiá siĊ patrol Inspekcji Transportu Drogowego. Wspólnie z policją
kontrolowali m.in. autobusy.
To raczej rzadkoĞü, aby „krokodyle”
zaglądaáy do naszego miasta.
Ostatnie dni paĨdziernika to najbardziej gorący czas na cmentarne porządki. PrzecieĪ przed
uroczystoĞcią Wszystkich ĝwiĊtych trzeba wyszorowaü pomnik, zagrabiü liĞcie, udekorowaü
grób… ĩeby tylko dopisaáa pogoda.

Mateusz z prawdziwkiem
Prawdziwek Bruna

OĞmioletni Mateusz znalazá w rojowskich
lasach prawdziwy okaz prawdziwka w kapeluszu o Ğrednicy ponad 20 cm!

Barwy jesieni
Kto nie zanurzaá
stóp w usáanym z liĞci,
szeleszczącym, barwnym dywanie, nie poznaá uroków jesieni.

Rzymskie monety i Ğlady osadnictwa
odnalezione przy budowie trasy S11
Na trasie budowy obwodnicy
Ostrowa Wielkopolskiego (ciąg drogi
ekspresowej nr S11) archeolodzy
dokonali odkryü. ZnaleĨli 165 grobów
popielnicowych, które naukowcy
wiąĪą z kulturą áuĪycką, oraz rzymskie monety.
Archeolodzy odkryli pozostaáoĞci po osadnictwie ludnoĞci kultury
áuĪyckiej i przeworskiej, wczesnego
Ğredniowiecza i nowoĪytnoĞci. àącznie przebadali aĪ 14ha.
Jednym z najcenniejszych odkryü są grobowce ciaáopalne, datowane na ok. 700 r. p.n.e.
- Jest tam 165 grobów popielnicowych, czĊsto w obstawie kamiennej.
WyposaĪenie stanowiáy dary grobo-

we: gliniane naczynia róĪnej wielkoĞci,
przedmioty wykonane z Īelaza i brązu,
np. szpile, bransolety, naszyjniki, noĪe,
tarczki guzikowate, kóáka i zwoje spiralne z drutu oraz wyroby krzemienne
i kamienne. Do niektórych naczyĔ wkáadano równieĪ paciorki szklane - mówiá
Krzysztof Borkowski z GDDKiA.
W skáad skarbów znalezionych przy
budowie drogi ekspresowej wchodzą
równieĪ rzymskie monety z I i II wieku.
Wedáug przedstawiciela Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
znaleziska z pewnoĞcią wniosą waĪny
wkáad w naszą wiedzĊ o przeszáoĞci
ziem polskich.
Ĩródáo: wp.pl
fot. gddkia.gov.pl

Przebudowa
drogi w Palatach

Od kilku dni trwa remont drogi wojewódzkiej
na trasie Grabów - Palaty. Sporo w związku
z tym utrudnieĔ. Okoliczni mieszkaĔcy oraz
przejezdni muszą liczyü
siĊ z tym, Īe stanie
w korku na Ğwiatáach
w godzinach szczytu

moĪe trwaü nawet póá godziny. Maáo
tego, drogowcy zajmują póátora pasa
jezdni, co za tym idzie, kierowcy są
zmuszeni jeĨdziü po chodniku, a teraz to juĪ wáaĞciwie po jego pozostaáoĞciach. KtórĊdy zatem mają poruszaü
siĊ piesi i rowerzyĞci? Ich przejĞcie tym
odcinkiem drogi przypomina w tej chwili
ruletkĊ - kawaáek chodnikiem, kawaáek
pasem, na którym trwają prace - przeprawa nader niebezpieczna.
Prace drogowców zakoĔczą siĊ
pod koniec listopada - próba cierpliwoĞci jeszcze trochĊ wiĊc potrwa.



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

2.11.2016

2.11.2016

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

PIOTR BAŁTROCZYK WYSTĄPIŁ W OSTRZESZOWIE
Trochę o polityce, pasjach satyryka, człowieku po pięćdziesiątce, jego wadach i zaletach,
a nawet o policjantach... W miniony piątek, znany i lubiany konferansjer, artysta kabaretowy
i prezenter telewizyjny Piotr Bałtroczyk bawił
swoimi dowcipami publiczność w Ostrzeszowie.
Satyryk opowiadał o wydarzeniach z życia swojego, jak i swojej rodziny oraz przyjaciół. Nie zabrakło wątków damsko-męskich i szczegółów
z pożycia małżeńskiego.
Publiczność dowiedziała się o największych pasjach Piotr Bałtroczyka, także tych alkoholowych
- potraktowanych jako niezbędny aspekt męskiego życia, oraz o zaletach i wadach życia po pięćdziesiątce. Z rozbawieniem wysłuchała również
anegdoty o policjantach, którzy zatrzymali artystę za to, że wyprzedzał samochody na podwójnej ciągłej. Nie obyło się bez żartów politycznych.
- Zdecydowałem się zakończyć moją karierę na to stwierdzenie kabareciarza, ostrzeszowianie
nie zareagowali zbyt entuzjastycznie. Jednak Bałtroczyk szybko ich uspokoił.
- Taką decyzję podjąłem zaraz po wyborach.
Zrozumiałem bowiem, że znaleźli się lepsi ode
mnie, rozbawią cały kraj i zrobią to za darmo - żartował.
Bałtroczyk nawiązał bardzo dobry kontakt z publicznością, wprowadzając swobodną atmosferę.
Nie pozwolił nikomu nawet na chwilę nudy.
To jedna z najbarwniejszych postaci polskiej
sceny kabaretowej, dlatego warto było spędzić
piątkowy wieczór w kinoteatrze - widzowie otrzymali ogromną dawkę humoru i rozrywkę na najwyższym poziomie.
A. Ł.

PODRÓŻE Z TADEUSZEM CHUDECKIM,
CZYLI OPOWIEŚCI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
Tadeusz Chudecki - aktor filmowy
i teatralny, reżyser, autor wielu programów telewizyjnych... Jeśli to nazwisko
jeszcze komuś nie wszystko mówi, dopowiedzmy, że w ostatnich latach zyskał wielką popularność dzięki roli Henia w serialu „M jak miłość”.
W piątkowe popołudnie (21 października) Tadeusz Chudecki przyjechał do
Ostrzeszowa, by w Bibliotece Publicznej
spotkać się z mieszkańcami i opowiadać... nie o filmach, nie o serialu ani telewizji, lecz o podróżach, bo to właśnie
one są jego prawdziwą pasją. Uwielbia
podróżować, a do tego umie o tej pasji
fascynująco opowiadać. To też sprawiło,
że półtoragodzinne spotkanie z aktorem
- podróżnikiem minęło jak jedna chwilka.
Chudecki podróżuje niemal na okrągło,
był w każdym państwie europejskim i w
co drugim na świecie. Dodatkową, jakże przydatną umiejętnością, którą wykorzystuje z wielkim talentem, jest podróżowanie za kilka złotych. Trzeba tylko posiąść wiedzę o planowanych przelotach (niekoniecznie tanich przewoźni-

ków) i szybko podejmować decyzje, by
dosłownie za złotówkę polecieć do Paryża, Londynu, Wiednia lub za kilka dni kąpać się w Adriatyku. Aktor nie ukrywał,
a nawet szczycił się tym, że tak właśnie
podróżuje, a tajniki tej umiejętności chętnie zdradzał słuchaczom. A jeśli ktoś nie
potrafił wszystkiego zapamiętać, miał
możliwość zaopatrzyć się w książki podróżnicze, w których Tadeusz Chudecki dzieli się swoimi wrażeniami z pobytu
w najdalszych zakątkach Europy i świata, a przede wszystkim pisze też, jak dotrzeć do tych miejsc, nie będąc wcale zamożnym. Już same tytuły tych książek
(„Wspaniałe podróże na kieszeń”, „Dalej
w drogę”) sugerują temat i trzeba przyznać, że poradniki te cieszyły się wielkim
wzięciem.
Ale oprócz talentu do taniego podróżowania trzeba przede wszystkim poczuć
pasję podróżnika, wtedy dopiero świat
okaże się naprawdę piękny, a poznane
miejsca fascynujące. Chudecki bez wahania wymienia perełki w swoim zbiorze
doznań podróżniczych: Rzym, Wenecja,

Lizbona, Kolumbia, Barcelona czy góra
Ararat... Każdy powinien i, zdaniem aktora, może poznać te miejsca. Warto zatem podróżować, ale dobrze też znać język kraju, w którym się przebywa - to



LEGENDA ZNÓW ZAGRAŁA

To była prawdziwa uczta dla fanów dobrej muzyki. W niedzielę, 23 października, w hali Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie wystąpiła legendarna grupa
muzyczna - zespół „Dżem”.
Fanom muzyki bluesowej „Dżemu” nie trzeba
przedstawiać. Powstał w 1973 roku, kiedy Beno
i Adam Otrębowie, Paweł Berger i Aleksander Wojtasiak założyli grupę o nieoficjalnej nazwie „Jam”.
W grudniu dołączył do nich grający na harmonijce
ustnej wokalista - Ryszard Riedel. Później nazwa ze-

społu została spolszczona na „Dżem”. Niestety, Ryszard Riedel zmarł 30 lipca 1994 roku. Jego następcą został wówczas Jacek Dewódzki, z którym zespół
nagrał cztery albumy. Od 2001 roku wokalistą grupy
jest Maciej Balcar.
Podczas niedzielnego koncertu zespół wykonał
swoje największe przeboje - „Sen o Victorii”, „Czerwony jak cegła”, „Whisky”, „Do kołyski”, „Wehikuł
czasu” i wiele innych.
Występy „Dżemu” w Ostrzeszowie to zawsze

NAJŁADNIEJSZA
FRYZURA WYBRANA

ułatwia porozumienie. T. Chudecki włada płynnie dziesięcioma językami. Tylko
pozazdrościć.
A. Ł.
W 42. numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”, razem ze STUDIEM FRYZUR
p. Beaty Sembereckiej, ogłosiliśmy mały konkurs. Zaprezentowaliśmy fotografie pięciu wspaniałych fryzur - oczywiście wszystkie przygotowane przez
STUDIO FRYZUR. Państwa zadaniem było wybranie tej najpiękniejszej.
Nasze czytelniczki za najładniejsze uznały upięcie ze zdjęcia nr 5 (prezentujemy je wyżej). Państwa uznaniem cieszył się również koczek z fotografii nr 2.
Spośród wszystkich kartek wylosowaliśmy jedną - do jej nadawcy, czyli
p. Sabiny Gruszczyńskiej z Ostrzeszowa, wędruje bon wartości 100 zł (do
wykorzystania w STUDIU FRYZUR p. Beaty Sembereckiej). Panie Gabriela Kędzierska z Ostrzeszowa oraz Marta Szmaj z Kaliszkowic Ołobockich otrzymują nagrody pocieszenia - kosmetyki. Wszystkie nagrody należy odebrać
w STUDIU FRYZUR (Ostrzeszów, ul. Powstańców Wielkopolskich 1 - przy samym Rynku).
Dziękujemy za wspólną zabawę.
red.

wspaniały klimat i wspólne śpiewanie od początku
do samego końca, jak długo się da.
Koncert zaczął się tuż po 19.00 i trwał ponad dwie
godziny - same bisy przedłużyły go o kilkanaście minut.
„Dżem” przyciągnął wielu fanów, co świadczy
o tym, że zespół jest w naszym mieście niezwykle
popularny.
A. Ławicka

Mamy do rozdania bilety na
koncert zespołu AKCENT!
Drodzy Czytelnicy! Mamy dla Was cztery bilety na koncert zespołu AKCENT. Aby
otrzymać bilet, trzeba zadzwonić do nas 3 listopada, w godz. 13.00 - 13.15 i odpowiedzieć na pytanie: O jakich oczach śpiewa w swojej piosence zespół Akcent? Bilety otrzymają cztery pierwsze osoby, które się do nas dodzwonią, i udzielą poprawnej odpowiedzi.
Zapraszamy do zabawy.
red.
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W KRAINIE CHLEBA
I BUàECZKI
18 paĨdziernika uczniowie klasy
pierwszej Szkoáy Podstawowej w Siedlikowie wraz z nauczycielkami Renatą
Cempel i Pauliną Kinastowską uczestniczyli w „przepysznych zajĊciach” w gospodarstwie rolnym pani Aleksandry
Brylewskiej-Báoch w Komorowie.
Dzieci miaáy moĪliwoĞü poznaü
prawdziwą historiĊ produkcji pieczywa w dawnych czasach, a dziĊki wielu
prezentacjom zdjĊü oraz eksponatów
urządzeĔ wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, poczuü ten
niepowtarzalny klimat.
Pani Ola zadbaáa o kaĪdy szczegóá
zajĊü; najpierw dzieci rozpoznawaáy
i nazywaáy rodzaje zbóĪ, z których najczĊĞciej wypieka siĊ chleb i buáeczki.
NastĊpnie próbowaáy páatków zboĪowych i przesiewaáy mąkĊ przez tradycyjne sito. Mogáy równieĪ doĞwiadczyü, jak
pachnie prawdziwy zakwas chlebowy.

Kolejny etap pracy to przygotowanie ciasta, formowanie buáeczek do
wypieku oraz dekorowanie ulubionymi ziarenkami.
Po ciĊĪkiej, ale ekscytującej pracy
na wszystkich goĞci czekaáy „swojskie
smakoáyki”. Na ogromnych paterach naprzemiennie poukáadane chlebki z maseákiem, biaáym serem lub powidáami
czy ze smalcem i ogórkiem kwaszonym.
Na deser kawa zboĪowa z mlekiem oraz
droĪdĪówki, spoglądające Ğliwkowym
oczkiem, i ciasto droĪdĪowe.
ĩelazną zasadą gospodyni tego
piĊknego miejsca jest samodzielne
przygotowywanie potraw z produktów
z wáasnej uprawy i hodowli.
Na zakoĔczenie, oprócz pamiątkowych zdjĊü, dzieci wykonaáy rysunki,
którymi obdarowaáy panią OlĊ.
Renata Cempel

Teatralne ABC
24 paĨdziernika uczniowie Szkoáy
Podstawowej im. Ludwiki WawrzyĔskiej
z Biskupic Zab. brali udziaá w programie
kabaretowo-edukacyjnym „Teatralne ABC”.

Z

N

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 10 listopada
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

J

D

Spektakl ten bardzo podobaá siĊ
uczniom, którzy w ciekawy sposób zrozumieli wiele zjawisk i pojĊü teatralnych.
Szczególnie do gustu przypadli im
Tola i Bzik.

Przedstawienie byáo super! - to
najczĊĞciej powtarzające siĊ opinie
máodych widzów z naszej szkoáy.
J.G.

ĭ

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr. 41., nagrodĊ otrzymuje
Sandra Fabrowska z Mikstatu. 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.

ODWIEDZINY POLICJANTÓW
W SP W ROJOWIE

W naszej szkole duĪy nacisk káadziemy na bezpieczeĔstwo oraz edukacjĊ związaną z bezpieczeĔstwem
dzieci. Na początku kaĪdego roku szkolnego uczniowie
przypominają sobie przepisy drogowe i znaczenie znaków.
Staáym elementem szkolnego kalendarza jest równieĪ wizyta
policjantów z KPP w Ostrzeszowie. W tym roku odwiedzili
nas: pani Magdalena HaĔdziuk i pan Krzysztof Kosmala.
Spotkania zostaáy podzielone na dwa bloki. W pierwszym
uczniowie klas 0-III. mieli okazjĊ porozmawiaü o zachowaniu

bezpieczeĔstwa w drodze do szkoáy, podkreĞlono, jak waĪną
rolĊ peánią elementy odblaskowe.
Drugie spotkanie przeznaczone byáo dla uczniów klas
IV-VI. Nasi goĞcie przypomnieli o przepisach związanych
z bezpieczną jazdą rowerem. Poruszyli takĪe temat tzw.
cyberprzemocy i skutków, jakie moĪe nieĞü za sobą niewáaĞciwe korzystanie z Internetu.
Serdecznie dziĊkujemy za tak miáe i pouczające spotkanie.
Hanna Kempa

2.11.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
I LO WY
YRÓĩNIONE W KONKURSIE
WIELK
KOPOLSKA SZKOàA ROKU!

Do konkursu, który ustanowiony
zostaá przez Zarząd Województwa

Wielkopolskiego,
a którego koordynatorem i organizatorem
byá Departament Edukacji i Nauki UrzĊdu
Marszaákowskiego
Województwa Wielkopolskiego, przystąpiáo aĪ 137 szkóá.
WyróĪnionych zostaáo
tylko 20 z caáego województwa, a wĞród
nich I Liceum im. Marii Skáodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie! Warto wspomnieü, Īe konkurs obejmowaá szkoáy
wszystkich etapów edukacji. I LO jest jedyną,
obok Liceum im. M.
Kopernika w Kaliszu,
wyróĪnioną szkoáą ponadgimnazjalną poáudniowej Wielkopolski.

Celem konkursu byáo wyróĪnienie
szkóá ksztaátujących wĞród uczniów
poczucie wáasnej toĪsamoĞci i postaw patriotycznych z jednoczesnym
modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
StatuetkĊ oraz nagrodĊ pieniĊĪną dla szkoáy odebraá z rąk pani
Marzeny WodziĔskiej - czáonka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego - dyrektor naszego Liceum
- pan Michaá Báoch. WĞród zaproszonych goĞci byá wicestarosta ostrzeszowski, który pogratulowaá dyrekcji
i nauczycielom. UroczystoĞü odbyáa
siĊ w budynku Akademii Muzycznej
w Poznaniu i miaáa niezwykle podniosáy charakter. WrĊczeniu nagród
towarzyszyáy wystĊpy artystów: Mirosáawa Niewiadomskiego - solisty
Teatru Wielkiego w àodzi, oraz zespoáu Audio Feels.
A.S.

WYJĄTKOWY GOĝû W SZKOLE
W PRZYTOCZNICY

14 paĨdziernika Publiczną SzkoáĊ
Podstawową SPSK w Przytocznicy
odwiedziá wyjątkowy goĞü - ks. Jacek
Garncarek, misjonarz. Rok 2016 zostaá
ogáoszony przez MEN rokiem wolontariatu, wiĊc spotkanie z kapáanem jak
najbardziej wpisaáo siĊ w zaáoĪenia
ministerstwa oraz do programu wychowawczego szkoáy.
Ksiądz Jacek niezwykle ciekawie
opowiedziaá o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci. Z wypiekami na twarzy
i niepokojem oglądaliĞmy prezentacjĊ
o afrykaĔskich dzieciach, które umierają
z gáodu, są sprzedawane czy zmuszane
do katorĪniczej pracy. Z ust naocznego
Ğwiadka zupeánie inaczej przyjmuje siĊ
informacje o nieludzkich warunkach
Īycia czy o ciĊĪkiej pracy dzieci. Ksiądz
uĞwiadomiá nam, Īe na Ğwiecie co 5
sekund umiera z gáodu jedno dziecko,
prawie 250 mln nieletnich zmusza siĊ
do niewolniczej pracy, ponad milion
jest sprzedawana w niewolĊ, a 300 tys.
dzieci bierze udziaá w walkach. To są
tylko statystyki, ale za kaĪdą liczbą kryje
siĊ niewyobraĪalny dramat czáowieka.
U nas, w Europie, duĪo mówi siĊ
o prawach dziecka, o godnoĞci czáowieka. W Afryce nieletni nie mają wáaĞciwie
Īadnych praw.
Druga czĊĞü spotkania pozwoliáa
nam nieco ocháonąü. Kapáan wybraá
spoĞród naszych uczniów maáych misjonarzy róĪnych kontynentów: Ameryki,
Afryki, Azji, Oceanii i Europy, których
zadaniem byáa modlitwa oraz krzewienie papieskiego dzieáa. Misjonarz
uĞwiadomiá wszystkim, Īe powinniĞmy
budowaü Most Braterstwa Misyjnego,
na który skáada siĊ: MIàOĝû, OFIARA,
SàUĩBA I TWÓRCZOĝû.
Nasza szkoáa wáączyáa siĊ w PDMD.
Co miesiąc bĊdziemy siĊ modliü za
dzieci z innej czĊĞci Ğwiata, wystawiliĞmy równieĪ puszkĊ na dobrowolne
datki, które póĨniej przelejemy na konto
organizacji. Wierzymy, ze chociaĪ tym
drobnym gestem pomoĪemy innym.

Wizyta kapáana pozwoliáa bardziej
doceniü to, co posiadamy, oraz fakt,
Īe Īyjemy w wolnym paĔstwie, gdzie
dziecku pozwala siĊ na bycie dzieckiem, dostĊp do opieki medycznej
jest na porządku dziennym, a gáód nie
zabija. ZrozumieliĞmy takĪe, Īe modli-

twa, wyrzeczenia,
Ğwiadectwo Īycia,
dobre uczynki, nawet niewielka o¿ara
mają ogromną moc
sprawczą i mogą
realnie zmieniü
Ğwiat, a jeĞli nie
caáy, to przynajmniej Īycie jednego
z naszych maáych
ciemnoskórych
braci. W ciągu 9
ostatnich lat za poĞrednictwem Papieskiego Dzieáa
Misyjnego polskie
dzieci przyszáy
z pomocą okoáo
500 tys. rówieĞnikom w 52 krajach Ğwiata - naprawdĊ moĪemy zrobiü coĞ dla
innych, trzeba tylko chcieü. My chcemy
i zachĊcamy do wáączenia siĊ w to
wielkie, potrzebne dzieáo.
A. ĩ.

PASOWANIE KLAS
PIERWSZYCH W ZS NR 1

W paĨdzierniku w Zespole Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie odbyáo siĊ pasowanie klas pierwszych. WziĊáo w nim
udziaá osiem klas z: Technikum Budownictwa, Technikum Ekonomicznego, Technikum Budownictwa i Usáug

Turystycznych, Technikum Technologii
Drewna i Usáug Fryzjerskich, Technikum
ĩywienia i Usáug Gastronomicznych,
a takĪe klasa wielozawodowa, zawodowa tapicer - fryzjer oraz stolarz krawiec.
Podczas spotkania zaprezentowano koáa zainteresowaĔ dziaáające w szkole: sportowe, strzeleckie,

fotogra¿czne, teatralne, muzyczne,
karate, szkolny klub europejski oraz
harcerstwo.
NastĊpnie klasy pierwsze przedstawiáy krótkie programy artystyczne, związane z ich przyszáym zawodem. Dwie
klasy miaáy
za zadanie
narysowaü
portret swego
wychowawcy.
Jak siĊ okazaáo, bardzo
wiernie oddano wizerunek
z uwzglĊdnieniem
wszystkich
szczegóáów.
NastĊpnie
uczniowie
záoĪyli Ğlubowanie.
Samorząd
Uczniowski przygotowaá na tĊ okolicznoĞü pamiątkowe dyplomy. ĝlubowali
takĪe wychowawcy, wypijając na zakoĔczenie sok z duĪą iloĞcią witamin.
ĩyczymy uczniom klas pierwszych
odnalezienia siĊ w szkole, nawiązania
przyjaznych relacji i sukcesów w nauce.
Samorząd uczniowski

SIÓDMY BIWAK JĉZYKOWY GIMNAZJUM NR 1
Siódmego paĨdziernika rozpocząá siĊ Siódmy Biwak AnglojĊzyczny, zorganizowany przez opiekunów: p. KatarzynĊ ĝmiejczak - nauczycielkĊ jĊzyka
angielskiego, oraz p. EwĊ Idczak- pedagoga szkolnego z Gimnazjum nr 1
w Ostrzeszowie. Obie panie zaprosiáy do udziaáu w nim troje ciekawych wolontariuszy: Paula z Rumunii, Ildefonso z Hiszpanii oraz MarinĊ z Chorwacji. Przed
wyjazdem (w piątek) prowadzili oni zajĊcia w szkole, na których dowiedzieliĞmy
siĊ wielu ciekawostek o ich ojczyznach. Po lekcjach odbyáa siĊ zbiórka, spakowaliĞmy siĊ i pojechaliĞmy do Szkoáy Podstawowej w NiedĨwiedziu.
Pierwszą ciekawą zabawą integracyjną byáo „powitanie” - po angielsku.
Po kilku zabawach przyszáa pora na losowe przydzielenie obowiązków.
Po kolacji zostaliĞmy podzieleni na trzy druĪyny, do kaĪdej z nich zostaá
przydzielony jeden wolontariusz. Pierwszym zadaniem byáo wymyĞlenie nazwy
dla druĪyny oraz zrobienie Àagi i godáa. I tak powstaáy trzy konkurujące ze sobą
druĪyny - „Party Makers” pod przywództwem Ildefonso, „Dream Team” pod opieką
Mariny oraz „Happy Potato” z Paulem na czele. Przez dwa dni druĪyny musiaáy
wykonywaü róĪne zadania. W koĔcu przyszedá czas na nocny seans ¿lmowy.

W sobotĊ wyruszyliĞmy do Antonina. Dotarcie lasami do paáacu MyĞliwskiego,
w którym dwa razy byá Fryderyk Chopin, zajĊáo nam ok. 1,5 h. OczywiĞcie i tu
mieliĞmy do wykonania kilka zadaĔ.
PóĨnym popoáudniem przyszedá czas na powrót, byliĞmy troszkĊ zmarzniĊci,
ale czekaáa na nas ciepáa pizza i gorąca herbata. Wieczorem spakowaliĞmy siĊ,
poniewaĪ rano mieliĞmy jechaü do Poznania.
Naszym pierwszym celem byáa „Brama Poznania ICHOT” - multimedialna
historia Poznania, która zrobiáa na mnie duĪe wraĪenie. PóĨniej odwiedziliĞmy
rezerwat archeologiczny „Genius Loci”, miejsce, w którym odkryto doskonale
zachowane konstrukcje waáu grodu poznaĔskiego z X w.
Po zrobieniu pamiątkowych zdjĊü odprowadziliĞmy wolontariuszy na tramwaj
i poĪegnaliĞmy ich. Byáa to wzruszająca chwila.
Wedáug mnie ten biwak byá naprawdĊ udany. Najbardziej podobaáy mi siĊ
zabawy integracyjne. JuĪ nie mogĊ doczekaü siĊ kolejnej takiej imprezy.
Oliwia Skrobacz
uczennica klasy Id
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Nie otrzy
otrzymujemy krótkiego īycia, lecz takim je czynimy.
brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. Seneka
Nie br

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

W najbliĪszych dniach moĪesz natra¿ü
na pewne mĊczące niedogodnoĞci.
CoĞ bĊdzie Ci dokuczaü i przynosiü
dyskomfort. Postaraj siĊ po prostu nad
tym za duĪo nie zastanawiaü, ciesz siĊ
drobnymi rzeczami, a niedogodnoĞci,
z pomocą lub bez, szybko miną. Nie
daj sobie teĪ wejĞü na gáowĊ, znajomi
ostatnio za duĪo od Ciebie oczekują,
a przecieĪ nie jesteĞ psychologiem.
Ciągáe narzekanie innych osób teĪ mocno wysysa z Ciebie energiĊ... MiáoĞü niespodziewanie pojawi siĊ ktoĞ nowy.
MiáoĞü - przystopuj trochĊ.

BĊdziesz miaá duĪo pracy, niestety trochĊ z winy swojego niefrasobliwego
wspóápracownika. Zrób, co do Ciebie (i
nie do Ciebie) naleĪy, ale chyba warto
byáoby przeprowadziü rozmowĊ z szefem. Tak nie moĪe byü. 1 listopada
wyáącz telefon komórkowy, poĞwiĊü
ten dzieĔ caákowicie na pamiĊü o tych,
którzy odeszli. I nie przejmuj siĊ tym,
czy zdąĪysz pomyü i udekorowaü
wszystkie groby, naprawdĊ wystarczy,
Īe pomyĞlisz dobrze o zmaráych i tego
dnia uĞmiechniesz siĊ do nich i do siebie... MiáoĞü - chwila ciszy. Finanse
- porozmawiaj.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
To dobry moment, by odwiedziü nawet
tĊ dalszą rodzinĊ. OczywiĞcie nie rezygnuj z hucznej imprezy na Halloween,
ale dobrze by byáo, gdybyĞ 1 listopada
spĊdziá z najbliĪszymi. KtoĞ bardzo
liczy na Twoją obecnoĞü. MoĪe warto
na chwilĊ siĊ zatrzymaü i powspominaü z rodziną tych, których juĪ nie ma.
Nawet jeĞli jesteĞ przeciwnikiem odwiedzania i dekorowania grobów, to
nie zapominaj, jaki tak naprawdĊ jest
sens tego dnia... MiáoĞü - wsparcie jest
najwaĪniejsze. Finanse - nadal dobrze.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
TydzieĔ duĪo spokojniejszy od poprzedniego. Wiele siĊ wyjaĞni i wcale
nie bĊdziesz musiaá na te wyjaĞnienia
traciü energii. Wszystko wróci do starego trybu. Pod koniec tygodnia ktoĞ
moĪe potrzebowaü Twojego wparcia
i rady. Byü moĪe przez to bĊdziesz
zmuszony zmieniü trochĊ swoje plany.
W Halloween nie przeganiaj dzieci, które przyjdą do Ciebie po cukierki, to tylko
zabawa i naprawdĊ moĪna podejĞü do
niej z uĞmiechem. MiáoĞü - 1 listopada

spĊdĨcie w tym roku razem. Finanse
- maáy wydatek.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
KomuĞ z Twojego bliskiego otoczenia
przyjdzie do gáowy dobry pomysá... dotyczący Ciebie. Zastanów siĊ, moĪe
to wcale nie taka abstrakcja i warto
porozmawiaü na ten temat? Pod koniec
tygodnia w koĔcu odpuszczą Ci dolegliwoĞci zdrowotne i poczujesz przypáyw
energii. Nie zabieraj siĊ od razu za
wszystko naraz, ale i nie przeĞpij caáego
weekendu. Koniecznie wybierz siĊ na
dáugi spacer i pomyĞl o sytuacjach,
które ostatnio miaáy miejsce. MiáoĞü
- jeszcze nie pora. Finanse - podejmij
wyzwanie.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
W pracy bĊdzie Ci száo Ğwietnie. Twoja
forma intelektualna wzroĞnie, a i nastrój
bĊdziesz miaáa wyĞmienity. PamiĊtaj
jednak, Īe nie samą pracą czáowiek
Īyje i Īe Twoi bliscy oczekują, Īe odwiedzisz ich 1 listopada. Nawet jeĞli
nie masz zbyt wiele czasu, postaraj
siĊ wygospodarowaü chociaĪ chwilĊ,
by powspominaü tych, o których przecieĪ nigdy nie zapomniaáaĞ, ale tego
dnia postaraj siĊ zrobiü to wyjątkowo.
MiáoĞü - przyznaj siĊ do báĊdu. Finanse
- nic na siáĊ.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Jako zagorzaáemu przeciwnikowi odwiedzania i strojenia grobów 1 listopada,
bĊdzie Ci pewnie nieco trudno wybraü

Miáe to wczasy byáy, szkoda, Īe juĪ siĊ skoĔczyáy

siĊ we wtorek na cmentarz. PamiĊtaj
jednak, Īe tutaj nie chodzi o Ciebie,
a o pamiĊü i uczczenie swoich bliskich.
PodejdĨ do tego dnia nieco inaczej, bez
buty i dziecinnych przytyków. PrzecieĪ
nie musisz iĞü na cmentarz w nowym
páaszczu i z wielkim bukietem, po prostu
przejdĨ siĊ tam wieczorem, w ciszy
i na samotny spacer. MiáoĞü - uszanuj
wolĊ partnera. Finanse - to nie jest
najwaĪniejsze.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
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nie popadaü we frustracje i smutki.
Twoi bliscy (takĪe ci, którzy odeszli)
nie byliby zadowoleni, Īe tak do tego
podchodzisz. MoĪe warto tym razem,
mimo Īe to reÀeksyjne ĞwiĊto, 1 listopada spĊdziü bez smutku. Wspominanie
tego, co byáo, moĪe byü przyjemne
i przynosiü radoĞü i tego nie powinniĞmy
siĊ baü. MiáoĞü - zrób coĞ dla siebie.
Finanse - nie bój siĊ.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

BĊdziesz miaá nawaá pracy, co wpáynie
na Ciebie pozytywnie. Szykuje siĊ teĪ
duĪa impreza halloweenowa, na której
nie powinno CiĊ zabraknąü. Nie zapomnij jednak, by 1 listopada poĞwiĊciü,
chociaĪ czĊĞciowo, a najlepiej w caáoĞci, zadumie nad tymi, którzy odeszli.
Chyba na jeden dzieĔ moĪesz odáoĪyü
swoje bardzo waĪne sprawy i pomyĞleü
o tym, co byáo, bardziej reÀeksyjnie
niĪ zwykle? MiáoĞü - wiĊcej empatii.
Finanse - spokojnie.

Dobry ukáad gwiazd sprawi, Īe bĊdziesz
w bardzo wysokiej formie. ĝmiaáo podejmuj drobne wyzwania i nie zwlekaj z ich
realizacją. Nie odmawiaj teĪ pomocy
znajomemu w potrzebie. Czasem po
prostu trzeba zmieniü plany i zwyczajnie
pomóc, on teĪ by to dla Ciebie zrobiá.
Mimo dobrego nastroju nie unikniesz
drobnego spiĊcia z szefem, jednak nie
musisz za wszelką cenĊ mieü ostatniego zdania. 1 listopada odwiedĨ rodzinne
strony. MiáoĞü - stagnacja. Finanse maáymi kroczkami.

STRZELEC

RYBY

22 listopada - 21 grudnia

20 lutego - 20 marca

BĊdziesz w dobrym nastroju. Wiele
rzeczy uáoĪy siĊ po Twojej myĞli, niektóre nawet bardzo pozytywnie CiĊ
zaskoczą. W pracy chwila wytchnienia,
bĊdziesz miaá czas, by skupiü siĊ na
sobie. Zwróü uwagĊ na to, co jesz.
Nie samymi sáodyczami czáowiek Īyje.
Wzbogaü posiáki o witaminy i biaáko,
a sáodycze zdecydowanie ogranicz.
MiáoĞü - po prostu zaproĞ go/ją na kawĊ!
Finanse - skróü trochĊ tĊ listĊ.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Zwáaszcza pod koniec tygodnia bĊdziesz mógá odpocząü i skupiü siĊ na
duchowej stronie Īycia. PamiĊtaj, by

To bĊdzie pracowity tydzieĔ, ale wiĊkszoĞü spraw uda Ci siĊ szybko i „bezboleĞnie” zaáatwiü, co wprowadzi CiĊ
w Ğwietny nastrój. Halloween spĊdĨ
raczej spokojnie i pamiĊtaj, Īe zmĊczenie i alkohol to nie jest najlepsze
poáączenie, zwáaszcza Īe 1 listopada
obiecaáaĞ odwiedziü rodziców, którzy
bardzo siĊ za Tobą stĊsknili. MiáoĞü dobrze, Īe wiesz, na czym polega kompromis. Finanse - nie udawaj i nie krĊü.
Nie trwoĔmy czasu na biadolenie
i utyskiwanie, cieszmy siĊ kaĪdą
chwilą, nawet jeĞli los nie jest dla nas
zbyt áaskawy
Wasza wróĪka

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

63-524 Czajków 101
607 308 352, adwokat.rĮp.pl
sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, administracyjne,
karne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy
SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

Od 16 do 29 wrzeĞnia 37 czáonków PZERiI z Ostrzeszowskiego Oddziaáu Rejonowego przebywaáo na wczasach
w nadmorskiej miejscowoĞci Niechorze.
BliskoĞü morza i wspaniaáa pogoda sprawiaáy, Īe od
samego rana moĪna byáo spacerowaü brzegiem morza
i zwiedzaü piĊkne, nadmorskie okolice. Miáe towarzystwo
oraz pogodny nastrój tworzyáy cudowną atmosferĊ. Po

wybornych posiákach i caáodziennej aktywnoĞci, przychodziá
czas na taĔce i zabawĊ nawet do póĨnych godzin nocnych.
Do taĔca przygrywaá wesoáy DJ Józef Wierzbicki.
W imieniu uczestników skáadamy organizatorom serdeczne podziĊkowania.
Uczestnicy wczasów

Przepis na makaronowe „ravioli”
Pani Emilia Mazurek - mieszkanka Grabowa Wójtostwa - jest
starszym technikiem technologii
Īywienia. Dlatego teĪ Īadne potrawy nie mają dla niej tajemnic.
Pani Emilia proponuje dziĞ przepis
na jedną ze swoich ulubionych potraw - czyli makaron wáoski z sosem
podgrzybkowym i zieloną pietruszką.
Skáadniki: grzyby - okoáo póá
kilograma (najlepiej prawdziwki, kozaki), makaron, 20 g Īóátego sera
(najlepiej parmezan lub gouda),
Ğmietana, zielona pietruszka.
Wykonanie: makaron gotujemy
tak, by pozostaá twardy, nierozgotowany. Osobno przyrządzamy sos
z grzybów doprawionych serem
i Ğmietaną. Do gotowej potrawy
dodajemy zieloną pietruszkĊ.
Smacznego!

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

tel. 603 857 030
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Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkaĔców na

2 listopada, godz. 19.00

WIECZORNICČ
POģWIČCONć
ODZYSKANIU
NIEPODLEGâOģCI
PRZEZ POLSKČ

Kaplica przy cmentarzu,
ul. ks. Z. Sobierajskiego

Nastrojowe utwory
w wykonaniu
duetu gitarowego.
Gitara, wokal: Paula
Páywaczyk
Gitara: Mariusz àĊcki

WstĊp wolny
W czasie koncertu kaplica
bĊdzie ogrzewana.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czajkowie

ZAPRASZA

POCIĄG
DO WOLNOĝCI
UroczystoĞü odbĊdzie siĊ
10 listopada 2016 roku
o godz. 18.00 w Sali
w Mąkoszycach.
Liczymy na PaĔstwa obecnoĞü!
Uczniowie Szkoáy Podstawowej
im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

XXVI REGIONALNY ZJAZD PSZCZELARZY
WIELKOPOLSKI POàUDNIOWEJ
Grabów - Ostrzeszów, 5 listopada 2016
UroczystoĞci związane z setną rocznicą
Ğmierci prof. Teo¿la Ciesielskiego

•
•
•
•

Program:
GRABÓW
Uroczysta msza Ğw. w koĞciele para¿alnym
przemarsz do Izby PamiĊci prof. T. Ciesielskiego przy ul. Klasztornej
záoĪenie kwiatów pod tablicą pamiątkową
zwiedzanie Izby PamiĊci prof. T. Ciesielskiego

OSTRZESZÓW
13.00 - Otwarcie wystawy pszczelarskiej w Muzeum Regionalnym
w Ostrzeszowie (czas trwania ekspozycji do koĔca listopada).
• kinoteatr - czĊĞü o¿cjalna uroczystoĞci
• wprowadzenie sztandarów
• uroczysta sesja naukowa, prezentująca dorobek naukowy profesora
Ciesielskiego
• wrĊczenie odznaczeĔ i wyróĪnieĔ
• wystąpienia zaproszonych goĞci
• wyprowadzenie sztandarów i zakoĔczenie

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
EJ
W NIEDħWIEDZIU serdecznie zaprasza na

ANDRZEJKI
Czekamy na was

19 listopada, godz. 19.00 w sali OSP w NiedĨwiedziu.

Cena biletu 160zá/para.
Zapewniamy: smaczne menu, miáą atmosferĊ, wiele atrakcji i niespodzianek.
Gra zespóá Wenus.
Tel. 609 949 568 lub 601 654 642

na zwiedzanie
wystawy obrazów,
twórcy malarstwa

Krzysztofa Szali,
mającego swoje korzenie
w gminie Czajków.

WIELKIE WYDARZENIE MUZYCZNE!

ZakoĔczenie i podsumowanie wystawy
z udziaáem autora prac

BALET - ORKIESTRA - SOLIĝCI

4 listopada 2016 r.,
godz. 16.00.
Serdecznie zapraszamy
i Īyczymy
niezapomnianych wraĪeĔ.

Operetka Kijowska w Ostrzeszowie
18 listopada 2016 o godz. 19.00
Hala sportowo-widowiskowa Gimnazjum nr 2, ul. Piastowska 3.
Bilety w cenie 60 zá (grupowe - od 10 osób - 50 zá) do nabycia
w OCK, ul. Gorgolewskiego 2, tel. 730-25-76

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni listopada

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)
1 - Wszystkich ĝwiĊtych
1 - ĝwiatowy DzieĔ Wegan
2 - Zaduszki
2 - Dziady (etniczne, sáowiaĔskie)
3 - ĝwiĊto MyĞliwych
4 - DzieĔ Taniego Wina
4 - 10 - ĝwiatowy TydzieĔ Przestrzeni
Kosmicznej
5 - DzieĔ Postaci z Bajek
(takĪe 5 wrzeĞnia)
6 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Zapobiegania Eksploatacji ĝrodowiska Naturalnego podczas Wojen
i KonÀiktów Zbrojnych
7 - DzieĔ Feministek
8 - Europejski DzieĔ Zdrowego
Jedzenia i Gotowania
8 - ĝwiatowy DzieĔ Radiologii
9 - Europejski DzieĔ Wynalazcy
9 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
z Faszyzmem i Antysemityzmem
9 - ĝwiatowy DzieĔ Gry WstĊpnej
10 - ĝwiatowy DzieĔ JakoĞci
(2. czwartek list.)
10 - DzieĔ MáodzieĪy
10 - ĝwiatowy DzieĔ Nauki dla Rozwoju
i Pokoju
10 - DzieĔ JeĪa
11 - Narodowe ĝwiĊto NiepodlegáoĞci
11 - ĝwiĊto Orderu Virtuti Militari
11 - marcinki (poznaĔskie)
12 - DzieĔ Drwala
12 - ĝwiatowy DzieĔ Zapalenia Páuc
12 - ĝwiatowy DzieĔ Ergonomii
12 - ĝwiatowy DzieĔ Bicia Rekordów
13 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Niewidomych
13 - ĝwiĊto SáuĪby Uzbrojenia
i Elektroniki
13 - DzieĔ Placków Ziemniaczanych
14 - ĝwiatowy DzieĔ Chorych
na CukrzycĊ
14 - DzieĔ Seniora
14 - DzieĔ Wyznawania MiáoĞci
15 - ĝwiĊto Matki BoĪej Ostrobramskiej
- Matki Miáosierdzia
15 - ĝwiatowy DzieĔ Systemów
Informacji Geogra¿cznej
15 - ĝwiĊto Wojskowego Centrum
Geogra¿cznego (Polska)
15 - DzieĔ UwiĊzionego Pisarza

16 - DzieĔ Tolerancji
16 - DzieĔ SáuĪby Zagranicznej RP
17- ĝwiatowy DzieĔ WczeĞniaka
17 - DzieĔ Studenta
17 - DzieĔ bez Dáugów
17 - DzieĔ Czarnego Kota
17 - ĝwiatowy DzieĔ Filozo¿i
(3. czwartek list.)
17 - ĝwiatowy DzieĔ Rzucania Palenia
(3. czwartek list.)
17 - ĝwiĊto Wina (3. czwartek list.)
18 - Europejski DzieĔ Wiedzy
o Antybiotykach
18 - Urodziny Dziadka Mroza
19 - MiĊdzynarodowy DzieĔ MĊĪczyzn
19 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Zapobiegania Przemocy wobec
Dzieci
19 - DzieĔ Toalet
19 - ĝwiatowy DzieĔ POCHP
(przewlekáa choroba páuc)
19 - ĝwiatowy DzieĔ PamiĊci o O¿arach
Wypadków Drogowych (3. sobota
list.)
20 - Powszechny DzieĔ Dziecka
20 - DzieĔ Praw Dziecka
21 - DzieĔ Pracownika Socjalnego
21 - ĝwiatowy DzieĔ Telewizji
21 - ĝwiatowy DzieĔ ĩyczliwoĞci
i PozdrowieĔ
21 - ĝwiĊto SáuĪby CzoágowoSamochodowej
22 - 26 - Dni Honorowego
Krwiodawstwa
22 - DzieĔ Kredki
23 - DzieĔ Licealisty
24 - DzieĔ Buraka
24/25 - katarzynki
25 - DzieĔ Piernika
25 - DzieĔ Pluszowego Misia
25 - DzieĔ bez Futra
25 - DzieĔ Kolejarzy i Tramwajarzy
25 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Eliminacji
Przemocy wobec Kobiet
28 - DzieĔ PodáoĞci
28 - DzieĔ Pocaáunku
28 - DzieĔ bez Kupowania
29 - DzieĔ PodchorąĪego
30 - andrzejki
30 - DzieĔ Biaáych Skarpetek

ANDRZEJKI
Koáo nr 1 w Ostrzeszowie organizuje
23 listopada, o godz. 17.00 w „StraĪaku”

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE.
Koszt: 35 zá dla czáonków
(do¿nansowanie z odpisu skáadek),
50 zá dla sympatyków
Wpáata: biuro koáa - UMiG, I piĊtro, pok. nr 14
do 21 XI 2016.
Zarząd Koáa

Szkoáa uwodzenia
Czesáawa M.
Polska, komedia, 97 minut.
ĝroda - 2 XI, godz.17.30
Czwartek - 3 XI, godz.17.30

Dziewczyna z pociągu
USA, thriller, 112 minut.
ĝroda - 2 XI, godz.19.30
Czwartek - 3 XI, godz.19.30

Blair Witch
USA, horror, 90 minut.
Poniedziaáek - 31 X, godz. 19.00
Osoby w strasznym przebraniu
wchodzĈ za 10 zã!!!

Bociany 3D
USA, animacja, komedia, 87 minut.
Piątek - 4 XI, godz.16.00
Sobota - 5 XI, godz.17.00
Niedziela - 6 XI, godz.15.45
Wtorek - 8 XI, godz.16.00
ĝroda - 9 XI, godz.17.00

Inferno
Japonia, Turcja, USA, WĊgry, thriller,
120 minut.
Piątek - 4 XI, godz.17.30 i 19.45
Sobota - 5 XI, godz.19.00
Niedziela - 6 XI, godz.17.30 i 19.45
Wtorek - 8 XI, godz.17.30 i 19.45
ĝroda - 9 XI, godz.19.00
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá), norm.
16 zá (3D - 20 zá)
Wtorek - 13 zá (3D - 16 zá)
Weekend: ulg. 14 zá, norm. 17 zá;
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Zarzñd LZS Doruchów
zaprasza na

Wieczorek
Andrzejkowy
19 listopada 2016r.,
godz. 19.00
w sali GOK Doruchów

Do taþca przygrywaä bödzie zespóä
EFEKT

Koszt 180zä od pary
Zapisy: p. Aneta Kleszcz,
tel. 602 500 319
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Piłka nożna
Ponieważ ten numer „Czasu” oddaliśmy do druku już w niedzielę rano, czyli
zanim odbyły się mecze piłkarskie klasy okręgowej i A-klasy (Victoria w miniony
weekend pauzowała), wyniki spotkań podamy w następnym numerze. Dziś tylko
terminy spotkań, które odbędą się w nadchodzący weekend.

2.11.2016

X TURNIEJ IM. MARIANA AKONOMA
ORAZ ZBIGNIEWA SZULCZYŃSKIEGO

Niedziela, 6 listopada, godz. 14.00 - Biały Orzeł Koźmin - Victoria Ostrzeszów.
Niedziela, 6 listopada:
godz. 12.00 - Zefka Kobyla Góra - Olimpia Brzeziny;
godz. 14.00 - Sokół Bralin - LZS Czajków;
godz. 14.00 - Pelikan Grabów - LZS Doruchów.
Szczególnie zapraszamy na derby powiatu, czyli mecz Pelikan Grabów - LZS
Doruchów. Na pewno będzie sporo emocji!

Sukcesy jeździeckie ucznia
ZS nr 2 Dawida Łakomego

Dawid Łakomy to jeden z najlepszych
jeźdźców powiatu ostrzeszowskiego,
zwycięzca ubiegłorocznego Hubertusa.
Swoją wysoką klasę potwierdził również
w czasie tegorocznego sezonu zawodów
jeździeckich.
17 września w czasie Towarzyskich
Zawodów w Skokach, które odbyły się
w Marcinkach, zajął drugie miejsce
w konkursie skoków przez przeszkody.
W czasie tych zawodów wystąpił nie tylko w roli zawodnika, ale również gospo-

darza, dlatego potraktował swój udział
nieoficjalnie i nie przyjął nagrody.
2 października na XVI Amatorskich
Zawodach Jazdy Konnej - Hubertus
w Marszałkach zwyciężył w konkursie
pokonywania przeszkód na czas. Dawid
w tegorocznej „pogoni za lisem” wystąpił w roli „lisa”, bo pełni ją, jak każe tradycja, ubiegłoroczny zwycięzca.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Szkolny Zespół Redakcyjny

22 października w Zbąszyniu odbył
się X Turniej im. Mariana Akonoma oraz
Zbigniewa Szulczyńskiego. Rywalizowało w nim bardzo wielu zawodników z 17
klubów z całej Polski, wśród nich 15 za-

wodników K.S. ZIĘTEK Team:
Karol Matysiak, adept (50kg), Sebastian Kusz, adept (68 kg), Adrian Sęderecki, młodzik (50kg), Norbert Kusz,
młodzik (68kg), Oliwia Wolska, ka-

det (54kg), Weronika Bartczak, kadet (64kg), Weronika Stochniałek, kadet (+80kg), Beniamin Jamroziak. kadet (+80kg), Gabriela Bartczak, junior
(57kg), Filip Toboła. junior (60kg), Mateusz Biernat. junior (80kg), Dominik Król,
senior (75kg), Aleksander Stawirej, senior (+91kg), Oskar Skupień (+91kg),
Seweryna Wiśniewski (60kg).
Niestety, Sebastian Kusz, Norbert
Kusz oraz Weronika Stochniałek nie
mieli przeciwników w swojej kategorii
wagowej. Pozostali zawodnicy stoczyli pojedynki na wysokim poziomie i aż
osiem razy udowadniali wyższość nad
przeciwnikami. Jestem bardzo zadowolony ze startu swoich podopiecznych,
nawet ci, którzy przegrali walki, nie „oddawali skóry” za darmo.
Udział w turniejach bokserskich traktujemy jako poligon do ćwiczeń. Wygrane walki na zawodach tej rangi cieszą,
ale dla zawodnika ważniejsze jest zdobywanie doświadczenia i umiejętności
oraz wyciąganie wniosków, co zdecydowanie pomoże w przygotowaniach
i startach rangi mistrzowskiej, które są
naszym celem.
Mariusz Ziętek

Biegiem uczcili Republikę Ostrowską

Teresa Okoń w papieskim biegu
Biega od niedawna, lecz pasja ta już
całkowicie ją pochłonęła. Start w tegorocznym Biegu Profi i zajęcie w nim
trzeciego miejsca w klasyfikacji kobiet
z powiatu ostrzeszowskiego, stanowiły
bodziec do podnoszenia swoich umiejętności, poprawiania biegowych osiągnięć.
Teresa Okoń mieszka w Torzeńcu.
Z powodzeniem godzi bieganie z wychowaniem trójki dzieci, sprawowania
funkcji radnej i studiami magisterskimi. W sobotę, 15 października, wystartowała na dystansie 10km w II Licheńskim Biegu w Hołdzie Janowi Pawłowi II. Start i meta zostały usytuowane w pobliżu tamtejszej bazyliki. Teresa ukończył bieg na 104. miejscu, pozostawiając za sobą blisko 200 rywali. Wynik, jaki osiągnęła (49,14min), jest
jej nowym rekordem życiowym.
W.J.
Na zdjęciu Teresa z mężem Andrzejem oraz synami: Hubertem i Wiktorem.

Hania Sipurzyńska - zwyciężczyni
biegu wśród dziewcząt klas 4.

Trudno wyobrazić sobie 54. Bieg Republiki Ostrowskiej bez udziału amatorów
biegania z ziemi ostrzeszowskiej. W Ostrowie, na 10-kilometrową trasę wybiegło
nas blisko trzydziestu, stanowiąc znaczącą grupę w 800-osobowym gronie biegaczek i biegaczy z całej Polski.
Najlepszym z „naszych” okazał się Bartosz Karkoszka, kończąc bieg na 26. miejscu, w czasie 37,53min. Tylko o 5 sekund wyprzedził on swojego rywala z tras
biegowych, również ostrzeszowianina, Roberta Zborowskiego, który metę minął jako 28. zawodnik. Dobrze pobiegł też Łukasz Matysiak z Kobylej Góry, zajmując 88. miejsce (40,46min). Na 105. pozycji przybiegł do mety Włodzimierz
Juszczak (41,18min) minimalnie wyprzedzając Jana Chowańskiego - 108. miejsce (41,20min). Janek okazał się najszybszy wśród panów w kat. M-60. Spośród
pań najlepszą ostrzeszowianką była Anna Sołyga, przybiegając na 161. miejscu
(43,25min), zaś w kat. K-20 zajęła III miejsce. Swoją „życiówkę” ustanowiła druga
z naszych pań - Agnieszka Połomska (48,24min).
W biegach szkolnych pięknie spisała się Nikola Pietroń z Gimnazjum w Kobylej Górze, zwyciężając na 1200m, a Hanna Sipurzyńska z Mąkoszyc nie miała sobie równych na dystansie 600m wśród dziewczynek rocznika 2006. Brawo!
W.J.
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Miło nam poinformować, że 10 września 2016 roku w kościele w Siedlikowie
na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Kalina Ślęzak i Łukasz Siankiewicz

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

Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”, przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy.
To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

fot. FOTOGOLD Marek Jastrzębski, tel. 600 837 784

Ach, co to był za ślub!

Kalina i Łukasz

ŚLĄSKA BIESIADA W DORUCHOWIE
kło elementów muzycznych. Grupa Fest,
czyli Jakub, Mirka i Klaudia, zaśpiewała śląskie szlagiery oraz własne utwory, m.in. wzruszające „Ty, moja mamo”.
Można było się pokołysać, poklaskać,
pośpiewać. Kto był, na pewno nie żałuje.
Doruchowsko - śląski wieczór z biesiadą
można zaliczyć do udanych.
A.P.

W niedzielny wieczór, 23 października, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie, wystąpił Kabaret
Śląski Grzegorza Stasiaka, któremu towarzyszyła Grupa Fest.
Grzegorz Stasiak to wodzirej, showman i aktor, zagrał w kilku filmach, m.in.
wiele lat występował w serialu „Święta

wojna”; popularność przyniosła mu także rola instruktora nauki jazdy w programie TVN Nauka Jazdy.
Śląski kabareciarz rozbawił doruchowską widownię do łez, zgromadzeni bawili się doskonale przy dowcipach
opowiadanych tradycyjną śląską gwarą.
Pan Grzegorz zorganizował także konkurs z nagrodami - „Milionerzy”, w którym dwójka „chętnych” śmiałków musiała wykazać się znajomością śląskiej
gwary. Pani Kazimiera oraz pan Mieczysław poradzili sobie świetnie - w nagrodę otrzymali milion kropel złotego napoju w puszce (pan Mieczysław) oraz dwa
miliony kropel w butelce... szampana
(pani Kazimiera). Śmiechu było co niemiara.
Jak na biesiadę przystało, nie zabra-

Dzieci zawsze rozumieją, mają otwarte umysły i wbudowany wykrywacz bzdur. Madonna

Estera Wiktoria Alan Igor Filip -

córeczka państwa Izabeli i Tomasza Kulów z Mechnic,
córeczka państwa Darii i Nikodema Czworowskich z Rojowa,
synek państwa Agnieszki i Tomasza Pietrzaków z Głuszyny,
synek państwa Magdaleny Nawrot i Jerzego Kowalika z Ostrzeszowa,
synek państwa Katarzyny i Krzysztofa Lizakowskich z Ostrzeszowa,

ur. 24.10.2016r., waga 3310g
ur. 24.10.2016r., waga
ur. 26.10.2016r., waga 3300g
ur. 27.10.2016r., waga 2750g
ur. 28.10.2016r., waga 3220g

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

