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KLASA VI B NA NAGRANIU
PROGRAMU HIT, HIT, HURRA!
Z UDZIAàEM MATEUSZA
GOLICKIEGO

CZY „STARUSZEK” PRZEĩYJE?
Páonąá wielki dąb w Przedborowie

SĊdziwe, stare drzewa… Ile wywoáują w nas pozytywnych emocji. Budzą zachwyt, zdumienie, a nawet respekt. Patrzymy na nie z perspektywy krótkiego ludzkiego Īycia, bo one, szczególnie królewskie dĊby, mogą trwaü nawet kilkaset lat,
stając siĊ cichymi Ğwiadkami Īycia nie tylko jednego czáowieczego pokolenia, ale dziejów narodu. Takimi wáaĞnie milczącymi Ğwiadkami historii są potĊĪne dĊby przedborowskie. Niestety, niedawno (8 listopada) jeden z nich zacząá siĊ paliü…
Zgáoszenie o poĪarze na placu „Pod DĊbem” straĪacy otrzymali po godz. 8.00. Zanim przybyli na miejsce, próbĊ
gaszenia podjĊáa juĪ straĪ leĞna, ale akcja nie powiodáa siĊ. RównieĪ straĪacy mieli nieáatwe zadanie, drzewo bowiem
paliáo siĊ od wewnątrz. Na szczĊĞcie po trzech godzinach ogieĔ udaáo siĊ ugasiü
Czy stary dąb przetrwa tĊ „próbĊ ognia” i na wiosnĊ, jak co roku, zachwyci zielenią liĞci? LeĞniczy, z którym rozmawialiĞmy, jest dobrej myĞli, bo oparzenia dotknĊáy tylko wierzchniej warstwy. NiepewnoĞü jednak pozostaje…

NORBERT PIEKIELNY DRUGI
W WARSZAWSKIM BIEGU NIEPODLEGàOĝCI!
- To byáo to! Zadanie wykonane w 99%! Warszawa
niemal zdobyta! NajwiĊkszy
bieg w Polsce, 15 tysiĊcy na
starcie, mnóstwo kibiców, a ja
wbiegam DRUGI na metĊ!
Byáo strasznie zimno, wrĊcz
mroĨnie, dlatego uzyskany
w tych warunkach czas - 31:26
- uwaĪam za niezáy. Ten jeden
procent niedosytu to wáaĞnie
czas i miejsce, bo wierzyáem, Īe mogĊ dzisiaj wygraü.
Pozdrawiam Was, kochani,
i wierzcie w siebie, marzenia
siĊ speániają! - napisaá Facebooku Norbert Piekielny.
JuĪ dawno Īaden biegacz
z powiatu ostrzeszowskiego
nie osiągnąá tak wielkiego sukcesu. Pochodzący z Czajkowa
20-letni Norbert Piekielny zająá
drugie miejsce w rozegranym
11 listopada w Warszawie 28. Biegu

NiepodlegáoĞci. Bieg ten to jedna z najwiĊkszych w Polsce imprez masowych

HANDLUJĄ NARKOTYKAMI
POD KLASZTOREM?
Czasami najciemniej jest pod latarnią - z takiego zaáoĪenia najwyraĨniej
wychodzą dealerzy narkotyków, którzy
od jakiegoĞ czasu mają pojawiaü siĊ
pod ostrzeszowskim klasztorem i przekazywaü tam swoim „klientom” przezroczyste woreczki z biaáym proszkiem.
Niestety, póki co policji nie udaáo
siĊ namierzyü sprawców, co wcale nie
oznacza, Īe nie zostaną oni wkrótce
zatrzymani.
Dealerzy szczególnie upodobali
sobie górkĊ - wjazd do klasztorku od
strony alejek. PodjeĪdĪają tam ponoü
„superfurami” i, nie wysiadając z aut,
czekają na odbiorców. Gdy ci siĊ pojawiają, przekazują im „towar” przez
otwarte drzwi samochodu, w zamian
otrzymują pokaĨne sumy pieniĊdzy

(bywa nawet, Īe w walizkach), i odjeĪdĪają. Wydaje im siĊ, Īe nikt tego
nie widzi...
RozmawialiĞmy ze Ğwiadkiem,
który dokáadnie zaobserwowaá to zdarzenie.
MĊĪczyzna stanowczo twierdzi, Īe
takie sytuacje mają miejsce i nic mu siĊ
nie „przewidziaáo”.
Trudno w to wszystko uwierzyü skąd w spokojnym miasteczku jakieĞ
konszachty na miarĊ ma¿i? Za co przekazywano aĪ walizkĊ pieniĊdzy? Na
pewno nie za woreczek z amfetaminą.
Co wiĊc widziaá Ğwiadek? My tego nie
ustalimy, ale są sáuĪby, które moĪe
powinny przyjrzeü siĊ „doniesieniu”,
nawet jeĞli okazaáoby siĊ ono tylko konfabulacją.

fot. tvp.pl
9 listopada w TVP1 wyemitowano kolejny odcinek programu Hit, Hit,
Hurra!, w którym zaĞpiewaá uczeĔ klasy
VI b Szkoáy Podstawowej im. UNICEF
w Grabowie nad Prosną - Mateusz
Golicki.
Na nagranie tego odcinka cháopiec zaprosiá swoich szkolnych kolegów
i koleĪanki!

Do Warszawy, 22 paĨdziernika,
jechaliĞmy bardzo podekscytowani,
gdyĪ nikt z nas nigdy nie braá udziaáu
w nagraniu programu telewizyjnego.
WiedzieliĞmy równieĪ, Īe dla Mateusza
jest to bardzo waĪny odcinek, bowiem
miaá Ğpiewaü swoją piosenkĊ w duecie
z Andrzejem Piasecznym, czyli popularnym Piaskiem!
DokoĔczenie na str. 24.

- w tym roku 10-kilometrową trasĊ
ukoĔczyáo 12.031 biegaczy z kraju
i zagranicy. Nasz zawodnik straciá do
zwyciĊzcy, Macieja Badurka, 33 sek.
Wielkie gratulacje dla Norberta
i jego trenera Jana Fusa.
W.J.

Teraz moīesz mieý
tyle pilarek STIHL,
ile zechcesz!

ZOBACZ
co na str. 4.
przygotowaá

PAKIETY
PROMOCYJNE

dla
e
Ciebie
Zielony

Przedborów 31, tel. 62 730 60 54, 731 94 58
Ostrzeszów, ul. Brzozowa 2, tel. 62 586 09 68
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

22-26 listopada

Dni Honorowego Krwiodawstwa
Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
z caâego serca dziċkujċ Paĕstwu za wkâad w ratowanie zdrowia
i īycia ludzi, a takīe za oÀarnoğý i gotowoğý niesienia
pomocy drugiemu czâowiekowi.
Bezcenny dar, którym siċ dzielicie
z potrzebujĆcymi, jest z pewnoğciĆ jednym
z najcenniejszych podarunków, jaki czâowiek
moīe oÀarowaý drugiemu czâowiekowi.
Īyczċ Paĕstwu wszelkiej pomyğlnoğci
i wytrwaâoğci w dziaâaniu.

red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

DARIA NIE ĩYJE...
W niedzielĊ nad ranem zmaráa Daria Fabrowska, mieszkanka Szklarki
Przygodzickiej. O jej walce z nieuleczalną chorobą (rakiem wątroby) wielokrotnie pisaliĞmy na áamach „Czasu”,.

PEDAGOG,
TERAPEUTA

Dziewczyna przez siedem lat
zmagaáa siĊ z nowotworem, ale nigdy
nie traciáa wiary. Powtarzaáa, Īe ma
dla kogo Īyü - dla 9-letniego synka.
Ufaáa, Īe w dobrej formie doczeka
jego Pierwszej Komunii... Niestety, przegraáa walkĊ
z chorobą. Miaáa zaledwie 29 lat
Ostatnie poĪegnanie Darii odbĊdzie siĊ 16 listopada w Czarnymlesie.
Rodzinie skáadamy najszczersze kondolencje.

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

O
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

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

red.

Serdeczne podziċkowania
Ksiċdzu proboszczowi Pawâowi Maliĕskiemu, Rodzinie,
Przyjacioâom, SĆsiadom, Znajomym, Delegacjom
oraz wszystkim, którzy zamówili msze ğwiċte, zâoīyli wieĕce
i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu

ğp. Wiesâawa Lacha

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych

STUDNIE

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

16.11.2016

skâada
īona z rodzinĆ

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

Z wyrazami szacunku
Kierownik Oddziaâu Terenowego
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Ostrzeszowie
lek. med. Karolina Jakowicka-Czemplik
Podczas obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa
kaĪda osoba, która w terminie od 22 do 25.11.2016
odda krew lub osocze w OTKiK w Ostrzeszowie,
weĨmie udziaá w losowaniu nagród.

Z wielkim smutkiem i īalem
przyjċliğmy wiadomoğý
o ğmierci wicestarosty ostrzeszowskiego
w latach 2001-2002
radnego I kadencji Rady Powiatu
w Ostrzeszowie,
Pana

Kazimierza
Bystrego
Rodzinie i Bliskim
ğp. Kazimierza Bystrego
w imieniu caâego samorzĆdu powiatowego oraz pracowników
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie

skâadamy wyrazy gâċbokiego wspóâczucia
PrzewodniczĆca Rady Powiatu
Marianna PowĆzka

Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki

Wicestarosta Ostrzeszowski
Adam Mickiewicz

,

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

APTEKA KWIATOWA

Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
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APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 od 14.11 do 20.11
„W Rynku” od 2w1.11 do 27.11, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

16.11.2016
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POLICJA
Stáuczka na rondzie
Wczesnym rankiem (8 listopada) na rondzie przy ul. PowstaĔców
Wlkp. w Ostrzeszowie zderzyáy siĊ
dwa samochody - opel vectra i volkswagen transporter.
Sprawcą zajĞcia okazaá siĊ 37-letni
mieszkaniec gminy Mikstat, kierujący
oplem. MĊĪczyzna nie ustąpiá pierwszeĔstwa na rondzie i doprowadziá
do zderzenia z samochodem marki
Volkswagen, którym kierowaá 61-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa.
Funkcjonariusze zatrzymali 37-latkowi prawo jazdy.

Skodą w nissana
Do tego zdarzenia doszáo 8 listopada, przed godz. 14.00, na ul.
KoĞciuszki w Ostrzeszowie.
Kierujący skodą octavią (20-letni
mieszkaniec gminy Ostrzeszów) nie
zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od
poprzedzającego go nissana micry i najechaá na jego tyá. Pokrzywdzonym w tej
kolizji byá 67-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. SprawcĊ ukarano mandatem.

Nie stosowaá siĊ do zakazu
8 listopada, po godz. 17.00 w Salomonach policjanci zatrzymali do kontroli
forda focusa. Jak siĊ okazaáo, 34-letni
mieszkaniec gminy Czajków kierowaá
samochodem pomimo sądowego zakazu. GroĪą mu za to nawet 2 lata wiĊzienia.

Hyundaiem w sarnĊ
10 listopada, w Przytocznicy, 31-letni mieszkaniec gminy Doruchów, kierując osobowym hyundaiem, uderzyá
w przebiegającą przez jezdniĊ sarnĊ.
Policjanci na miejscu wykonali
czynnoĞci sáuĪbowe obowiązujące
w przypadku kolizji z udziaáem zwierzyny leĞnej.

NieostroĪne cofanie
10 listopada, po godz. 14.00 doszáo
do kolizji na ul. Zamkowej w Ostrzeszowie.
Sprawcą byá 22-letni mieszkaniec
gminy Grabów. Kierując bmw, mĊĪczyzna wykonaá nieprawidáowy manewr
cofania i uderzyá w forda ¿estĊ, którym
kierowaáa 40-letnia mieszkanka powiatu
ostrzeszowskiego.
SprawcĊ ukarano mandatem.

Nie ustąpiá
13 listopada na ul. PowstaĔców
Wlkp. w Ostrzeszowie kierujący daewoo
(32-letni mieszkaniec Ostrzeszowa) nie
ustąpiá pierwszeĔstwa i uderzyá w audi,
którym kierowaáa 36-latka, równieĪ
mieszkanka Ostrzeszowa. MĊĪczyznĊ
ukarano mandatem.

Straciá „prawko”
za prĊdkoĞü
13 listopada w Grabowie Wójtostwie policjanci zatrzymali do kontroli
kierującego samochodem marki Lexus.
43-letni mieszkaniec powiatu pleszewskiego jechaá w terenie zabudowanym
z prĊdkoĞcią 113km/h. MĊĪczyzna straciá prawo jazdy, zostaá równieĪ ukarany
mandatem.

Oplem
w opla

997

Kolejne oszustwo
internetowe
JakiĞ czas temu mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego za poĞrednictwem internetowego portalu aukcyjnego
kupiá przedmiot o wartoĞci 150 záotych.
Niestety, zamówiony towar do tej pory
nie tra¿á pod wskazany adres.
Policjanci do walki z przestĊpczoĞcią internetową prowadzą dochodzenie, mające na celu ustalenie
i zatrzymanie oszusta.
W związku z coraz czĊstszymi
przypadkami takich oszustw policja radzi:
• BądĨ ostroĪny przy zawieraniu
transakcji przez Internet.
• UwaĪaj na „superokazje”. Nie
zawsze to, co widoczne jest na
zdjĊciu, musi byü takie samo
w rzeczywistoĞci, lub nabyte przez
sprzedawcĊ w sposób legalny.
Uwaga na podróbki!
• JeĞli chcesz wziąü udziaá w aukcji
internetowej, sprawdĨ wiarygodnoĞü sprzedawcy, jego poprzednie
aukcje oraz opinie kupujących na
jego temat (takie informacje odnajdziesz w historii transakcji danego
sprzedawcy - sprawdĨ, czy są tam
jakieĞ „negatywy”).
• JeĞli licytujesz w aukcji internetowej, poczekaj do jej zakoĔczenia,
nim przelejesz pieniądze sprzedawcy. SprawdĨ, czy umoĪliwia on
opáatĊ przy odbiorze - to równieĪ
wskazuje na jego wiarygodnoĞü.
• Korzystając z zagranicznych serwisów aukcyjnych, nie daj siĊ namówiü na transakcjĊ poza aukcją.
• JeĞli dostaáeĞ e-maila z informacją o wygraniu aukcji, sprawdĨ
dokáadnie, czy wiadomoĞü pochodzi od rzeczywistego sprzedawcy,
zwáaszcza gdy podany w niej jest
nr konta, na który masz przelaü
naleĪnoĞü. Gdy masz wątpliwoĞci, nawiąĪ korespondencjĊ ze
sprzedającym.
• ChroĔ swoje dane osobowe i hasáa
dostĊpowe. Nie wysyáaj nikomu
kserokopii swoich dokumentów
oraz nie podawaj haseá np. po
„klikniĊciu” w linki zawarte w wiadomoĞciach mailowych.
• PamiĊtaj, Īe zawsze w razie jakichkolwiek wątpliwoĞci moĪesz
skontaktowaü siĊ z obsáugą portalu
aukcyjnego.
Gdy juĪ padáeĞ o¿arą oszustwa:
• Poinformuj jak najszybciej administratorów ds. bezpieczeĔstwa
danego serwisu.
• Zachowaj wszystkie dokumenty
związane z transakcją tj. dowód
przelewu na konto bankowe, korespondencjĊ e-mailową, itp.
• ZgáoĞ siĊ wraz z powyĪszymi dokumentami do najbliĪszej jednostki
policji.
Zgáaszając siĊ na policjĊ, trzeba
bĊdzie podaü:
• DatĊ i numer aukcji, jej przedmiot
oraz wylicytowaną cenĊ.
• NazwĊ konta (NICK) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy.
• Sposób kontaktu ze sprzedającym:
jego e-mail, nr telefonu, adres.
• Sposób dokonania zapáaty: przelew na konto bankowe, páatnoĞü
za pobraniem.

Kierująca oplem 22-latka, wyjeĪdĪając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa jadącemu krajową
„11” samochodowi marki Opel Vectra, którym kierowaá 61-letni ostrzeszowianin. W efekcie doszáo do czoáowo-bocznego
zderzenia aut. Kobieta - mieszkanka gminy Ostrzeszów - zostaáa ukarana mandatem. Zdarzenie miaáo miejsce 9 listopada
w NiedĨwiedziu.

VW i VW
Na krajowej „11” w NiedĨwiedziu, kierujący volkswagenem up! (69-letni mieszkaniec
powiatu ostrowskiego) wykonaá
nieprawidáowy manewr wyprzedzania, przez co doprowadziá
do zderzenia z volkswagenem
golfem - kierowaá nim 65-letni
mieszkaniec powiatu poznaĔskiego. 69-latek zostaá ukarany
mandatem. Do stáuczki doszáo
11 listopada.

998

STRAĒ
SPALIà SIĉ BARAKOWÓZ
Blisko 4 godziny trwaáa akcja
gaszenia barakowozu w Tokarzewie.

Barakowóz okazjonalnie sáuĪyá koáu
áowieckiemu, np. podczas polowaĔ.

fot. PSP Ostrzeszów

SZCZĉĝLIWY
FINAà
POSZUKIWAē
30 osób braáo udziaá w poszukiwaniach mieszkaĔca
Biskupic Zabarycznych.

Feralnej nocy na szczĊĞcie nikogo
w nim nie byáo.
Zgáoszenie o poĪarze na terenie
lasu w Tokarzewie wpáynĊáo do PSP
8 listopada, o godz. 22.36. Do akcji
zadysponowano cztery zastĊpy OSP
oraz dwa z JRG w Ostrzeszowie
(w sumie 28 ratowników).
StraĪacy, którzy dotarli na miejsce
jako pierwsi, podali prąd wody na najbliĪsze obiekty i las.
Gdy przyjechaáy kolejne jednostki, podano nastĊpne trzy prądy wody,
tym razem na palący siĊ barakowóz.
Konieczne byáo teĪ przeprowadzenie
dziaáaĔ gaĞniczych wewnątrz oraz przeszukanie pomieszczenia. Pogorzelisko
dokáadnie przelano wodą, zabezpieczono je takĪe pianą gaĞniczą. Mimo
to rankiem nastĊpnego dnia (ok. godz.
6.30) straĪaków jeszcze raz wezwano
do Tokarzewa - okazaáo siĊ, Īe pojawiáy
siĊ zarzewia, które trzeba byáo ugasiü.
Ostatecznie straty oszacowano na
30.000zá. PrzyczynĊ poĪaru wyjaĞni
policyjne dochodzenie.

StraĪacy i policjanci przez ponad cztery
godziny przeczesywali okolice, na szczĊĞcie
szybko udaáo im siĊ odnaleĨü 32-latka. Sprawa
byáa pilna, poniewaĪ mĊĪczyzna choruje i musi
byü pod staáą opieką.
WiadomoĞü o zaginiĊciu straĪacy otrzymali
11 listopada, o godz. 12.30. Od razu przystąpili
do dziaáania. Na mikstackim Rynku juĪ po chwili
zebrali siĊ druhowie PSP i OSP oraz policjanci.
Z informacji, które przekazaáa rodzina, wynikaáo, Īe mĊĪczyzna byá widziany kilka godzin
wczeĞniej w pobliĪu Banku Lututowskiego na ul.
Krakowskiej w Mikstacie.
Poszukiwania odbywaáy siĊ gáównie w okolicach ul. MáyĔskiej, Kwiatowej, Ğw. Rocha i starej
drogi do Komorowa. Po czterech godzinach
intensywnych dziaáaĔ, chory na epilepsjĊ 32-latek
odnalazá siĊ w okolicach ul. Ğw. Rocha.
A. à.

PoĪary, plamy oleju,
atak padaczki...
Zima blisko, a tu jeszcze problem
z osami - rankiem, 7 listopada, straĪaków wezwano do KuĨnik - konieczne tam
byáo usuniĊcie gniazda tych niebezpiecznych owadów. Wieczorem tego samego
dnia trzeba byáo zlikwidowaü plamĊ oleju

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565

z jezdni w Ostrzeszowie (al. Wojska Polskiego). Podobną akcjĊ przeprowadzono
10 listopada w Gáuszynie.
We wtorek rano, 8 listopada, na ul.
Sportowej w Ostrzeszowie przypadkowy
mĊĪczyzna dostaá ataku padaczki - poniewaĪ dziaáo siĊ to „po sąsiedzku” z siedzibą
PSP, Ğwiadkowie szybko przybiegli po
pomoc do straĪaków. Ci udzielili poszkodowanemu wykwali¿kowanej pierwszej
pomocy. Potem na miejsce przyjechaáo
równieĪ pogotowie.
TakĪe 8 listopada, póĨnym wieczorem straĪ poĪarną wezwano do poĪaru
w Bukownicy - paliáo siĊ drewno opaáowe skáadowane w kotáowni. Akcja trwaáa
niespeána 2 godziny. Straty oszacowano
na 2000 zá - spaliáo siĊ gáównie drewno,
w poĪarze „ucierpiaá” takĪe piec CO.
12 listopada doszáo do dwóch poĪarów
sadzy w kominie - Kaliszkowice Kaliskie
oraz Ostrzeszów (ul. Zubrzyckiego) - straĪacy szybko poradzili sobie z ogniem. Tego
samego dnia konieczne byáo usuniĊcie powalonego na drogĊ drzewa (ul. Mikorska).
Oprócz tego 12 listopada straĪacy
wziĊli udziaá w akcji poszukiwawczej w gminie Mikstat.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

Policja powróci do Mikstatu

Wszystko wskazuje na to, Īe
z początkiem 2017 r. Mikstat doczeka
siĊ policjantów peániących sáuĪbĊ na
terenie miasta. Potwierdza to w rozmowie z nami zastĊpca komendanta
policji w Ostrzeszowie - podinspektor Tadeusz Królikowski.
- Prowadzone są rozmowy miĊdzy
UrzĊdem Miejskim w Mikstacie a KPP
w Ostrzeszowie w celu przywrócenia
jednostki policyjnej w Mikstacie. DziĞ
trudno przesądzaü, czy bĊdzie to posterunek, czy rewir dzielnicowych, podobny do istniejącego w Kobylej Górze,
z kierownikiem i dwójką dzielnicowych.
Przygotowywane są pomieszczenia,
mające sáuĪyü policjantom w peánieniu
sáuĪby.
Z inicjatywą powstania posterunku wystąpiáy wáadze Mikstatu.
- Policja bĊdzie funkcjonowaü
w tym samym budynku, gdzie kiedyĞ byá
juĪ rewir policji - przy ul. Sáowackiego
- mówi Tomasz Maciejewski - przedstawiciel urzĊdu. - Rada Miejska zdecydowaáa o przekazaniu ok. 25 tys. na
przystosowanie tych pomieszczeĔ, aby
policjanci mieli godne warunki pracy.
Wiosną goĞciá w Mikstacie komendant

wojewódzki
policji i wówczas obiecaá,
Īe rozwaĪy
przywrócenie
na staáe policji
w gminie Mikstat. Prawdopodobnie
bĊdzie to rewir
dzielnicowych,
podlegający
bezpoĞrednio pod KPP
w Ostrzeszowie. Ma
tu pracowaü
czterech policjantów, którzy
rozpoczną swą sáuĪbĊ 1 stycznia 2017
r. Odnawiany budynek pozostanie wáasnoĞcią miasta, stąd miasto bĊdzie
takĪe w przyszáoĞci prowadziü tam
wszelkie remonty, z kolei policja bĊdzie
ponosiü bieĪące opáaty.
Nasuwa siĊ pytanie - po co rewir
policji w Mikstacie, czyĪby zrobiáo siĊ
tam bardziej niebezpiecznie?
- Na terenie gminy przebywa okoáo
800 obcokrajowców. Jak to w róĪnych
grupach kulturowych bywa, mieliĞmy
z tego powodu kilka ekscesów i dlatego
mieszkaĔcy apelowali do burmistrza,
by poczyniá starania o utworzenie tutaj
posterunku.
Mikstat bĊdzie czwartą gminą w naszym powiecie, po Ostrzeszowie, Grabowie i Kobylej Górze, gdzie istnieje
posterunek bądĨ rewir policji.
Przywracanie posterunków moĪliwe
jest dziĊki polityce obecnego rządu, który w trosce o bezpieczeĔstwo obywateli
reaktywuje, zlikwidowane przez rząd
PO-PSL, komisariaty w maáych miejscowoĞciach.
K.J.

KOCHAJMY PSZCZOàY
Antoni Szymczak o fascynacji pszczoáami

tel. 62 590 40 40; kom. 799 80 55 11

byü smakowitym i zdrowym dodatkiem
do nalewek i pierników.
- Jestem mistrzem pszczelarskim,
pracujĊ z pszczoáami juĪ ponad 40 lat
i im dáuĪej je obserwujĊ, tym bardziej
jestem przez nie zaskakiwany - wyznaje p. Szymczak. - Niekiedy zrobią
coĞ po swojemu, wbrew wiedzy, jaką
posiadam, i okazuje siĊ, Īe to one miaáy
racjĊ. WáaĞnie takie Ğledzenie Īycia
pszczóá jest najbardziej w tym wszystkim fascynujące.
Pszczelarstwo ma przyszáoĞü,
musi mieü, bowiem bez pszczóá Īycie
na ziemi ustanie. Czáowiek nie moĪe
obyü siĊ bez nich, skoro 85% roĞlin
uĪytecznych, koniecznych nam
do Īycia, zapylają pszczoáy.
Zatem kochajmy pszczóáki,
a przynajmniej szanujmy, bo
to od nich zaleĪy nasza dalsza
egzystencja na tej ziemi.
K. Juszczak
***
W relacji z obchodów
stulecia Ğmierci Teo¿la Ciesielskiego, która ukazaáa siĊ
przed tygodniem, podając
nazwiska osób uhonorowanych „Medalem im. prof. dr.
Teo¿la Ciesielskiego”, pominąáem pana ANTONIEGO
SZYMCZAKA. Za to niedopatrzenie serdecznie przepraszam.
Krzysztof Juszczak

Grabowskie Koáo Pszczelarzy im. potra¿ znieĞü do dwóch tysiĊcy jajek,
prof. Teo¿la Ciesielskiego byáo wspóá- o chorobach zagraĪających pszczelim
organizatorem uroczystoĞci, które rodzinom. Rzecz jasna, wie teĪ wszystprzed tygodniem odbyáy siĊ z okazji ko o miodzie. Miody w zaleĪnoĞci od
setnej rocznicy Ğmierci ich patrona. kwiatów, z których pyáki zostaáy zeTo kolejny jubileusz dla grabowskich brane, mają róĪny smak, konsystencjĊ
pszczelarzy, którzy przed trzema i wáaĞciwoĞci: miód spadziowy polecany
laty ĞwiĊtowali 80-lecie istnienia, po- przeciw prostacie, lipowy i akacjowy
áączone z poĞwiĊceniem sztandaru. - na przeziĊbienia, a rzepakowy jest
Prezesem Koáa, juĪ trzecią kadencjĊ, korzystny dla sercowców. Miód moĪe
jest pan Antoni Szymczak.
Trzeba przyznaü, Īe Koáo
dziaáa prĊĪnie, bo znacznie
zwiĊkszyáa siĊ w ostatnich
latach liczba czáonków obecnie zrzeszonych jest
34 pszczelarzy.
- Cieszy mnie - mówi
prezes Īe w tym gronie nie
brakuje máodych osób. Czas
robi swoje i niektórzy starsi
koledzy są juĪ mniej aktywni. A pszczoáy wymagają
staáej opieki i staáej kontroli. Jak pszczelarz przegapi
rojenie, to moĪe niewiele
pszczóá zastaü w pasiece.
Pasieki niekiedy liczą
ponad sto uli. Pan SzymAntoni Szymczak (trzeci z lewej) odbiera
czak ma ich 35 i - jak sam
Medal im. prof. T. Ciesielskiego.
twierdzi - traktuje swoją pasiekĊ hobbystycznie.
- Dawniej, w czasach mej máodoĞci,
kaĪdy gospodarz posiadaá 2-3 ule do
wáasnego uĪytku - miodek byá. Teraz
nastąpiáa wiĊksza specjalizacja, a i technika poszáa naprzód. Niestety, przyszáy
teĪ choroby, o których kiedyĞ nawet
nie myĞlano. NajgroĨniejsza z nich
to atakująca pszczoáy warroza, która
opanowaáa caáy Ğwiat. Na szczĊĞcie
są sposoby do zwalczania tej choroby,
ale wciąĪ powstają nowe szczepy i ta
walka nie ustaje.
i inne usáugi budowlane
Antoni Szymczak nie tylko kocha
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych
pszczoáy, lecz posiada na ich temat
ogromną wiedzĊ. Bardzo fachowo rozprawia o zwyczajach pszczóá, o nieáatwej roli matki, która w ciągu doby
tel. 663 056 464

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!

Tekst páatny

OSTRZESZÓW, ul. Kolejowa 19

16.11.2016
17.11.2010

PAN ZBIGNIEW RADZI

W dzisiejszym wydaniu
„Czasu Ostrzeszowskiego” zaprezentujĊ kolejną grupĊ pilarek,
a mianowicie pilarki elektryczne.
Nowe pilarki elektryczne
STIHL to klasa sama w sobie.
Ciche, wydajne, nieemitujące
spalin idealnie nadają siĊ do
zastosowania w zamkniĊtych
pomieszczeniach, np. do prac
budowlanych i wykoĔczeniowych. Mocne silniki elektryczne
zapewniają duĪą wydajnoĞü
ciĊcia. Wszystkie modele wyposaĪone zostaáy w hamulec piáy
áaĔcuchowej QuickStop Super.
Pilarki stworzone dla majsterkowiczów, rolników i uĪytkowników
profesjonalnych.
Firma Stihl w swojej ofercie
posiada takie modele jak: MSE
170C-Q, MSE 190 C-Q, MSE
210 C-BQ, MSE 230 C-BQ, MSE
250 C-Q.
MSE 170 C-Q - lekka pilarka
elektryczna o mocy 1,7kW. Bardzo lekka, ergonomiczna pilarka
elektryczna z hamulcem piáy áaĔcuchowej STIHL QuickStop (CQ). Idealna do prac wokóá domu,
majsterkowania i ciĊcia drewna
opaáowego.
MSE 190 C-Q - porĊczna pilarka elektryczna o mocy 1,9kW.
PorĊczna, ergonomiczna pilarka
elektryczna z hamulcem piáy áaĔcuchowej QuickStop Super (CQ). Idealna do prac wokóá domu,
majsterkowania i ciĊcia drewna
opaáowego.
MSE 210 C-BQ - wydajna
pilarka elektryczna z napinaczem
piáy áaĔcuchowej (B) o mocy
2,1kW. Wydajna, ergonomiczna
pilarka elektryczna z napinaczem
piáy áaĔcuchowej STIHL (B) oraz
hamulcem STIHL QuickStop
Super (C-Q). Optymalna do

pracy wokóá domu, majsterkowania i ciĊcia drewna opaáowego.
MSE 230 C-BQ - wydajna
pilarka elektryczna o mocy 2,3kW
z napinaczem piáy áaĔcuchowej
(B). Wydajna, ergonomiczna pilarka elektryczna z napinaczem
piáy áaĔcuchowej STIHL(B) oraz
hamulcem STIHL QuickStop Super (C-Q). Optymalna do prac
rzemieĞlniczych.
MSE 250 C-Q - pilarka elektryczna o mocy 2,5 kW. Wyjątkowo mocna, ergonomiczna
pilarka elektryczna z dodatkowym hamulcem STIHL QuickStop
Super (C-Q). Wysokiej jakoĞci
piáa áaĔcuchowa Rapid Super 3.
Idealna do wymagających prac
budowlanych w drewnie.
WyposaĪenie seryjne pilarki MSE 210 C-BQ to:
Stabilna przypora szponowa - bezpieczna i precyzyjna
praca - przypora szponowa unieruchamia urządzenie przy drewnie i umoĪliwia precyzyjne ciĊcie.
Ochrona przed przeciąĪeniem. Wyáącza silnik w przypadku zagroĪenia przegrzaniem, np.
gdy pilarka jest zbyt mocno obciąĪona lub gdy piáa áaĔcuchowa
zostanie zablokowana w drewnie.
STIHL Báyskawiczny napinacz piáy áaĔcuchowej (B). System báyskawicznego napinania
piáy áaĔcuchowej STIHL (B) uáatwia napinanie piáy áaĔcuchowej.
Po poluzowaniu pokrywy koáa
napĊdowego piáa áaĔcuchowa
moĪe zostaü szybko i komfortowo napiĊta za pomocą koáa
nastawczego - bez uĪycia jakichkolwiek narzĊdzi.
Komfortowy uchwyt.
Niezwykle komfortowy uchwyt

táumiący czĊĞü wibracji powstających przy pracy.
Przezroczysty zbiornik
oleju. Peána kontrola napeánienia
zbiornika. DziĊki transparentnemu zbiornikowi macie PaĔstwo
peáen podgląd na stan poziomu
oleju. Olej moĪe zostaü szybko
i wygodnie uzupeániony.
Praktyczny korek zbiornika olej. Opatentowany praktyczny korek zbiornika oleju. Zbiornik
moĪna szybko otwieraü i zamykaü bez uĪycia siáy.
System STIHL Ematic.
System STIHL Ematic skáada
siĊ z prowadnicy Ematic, piáy áaĔcuchowej Oilomatic oraz pompy
olejowej z regulacją wydajnoĞci
wzgl. redukcją iloĞci táoczonego oleju. Specjalna konstrukcja
prowadnicy i piáy áaĔcuchowej
sprawia, Īe kaĪda kropla oleju
dociera dokáadnie w te miejsca
piáy áaĔcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. UmoĪliwia to
redukcjĊ zuĪycia oleju smarującego piáĊ áaĔcuchową aĪ do 50%.
Hamulec QuickStop Super
(Q). Dodatkowy system hamulcowy w pilarkach STIHL zapewnia
jeszcze wiĊksze bezpieczeĔstwo
podczas pracy. Piáa áaĔcuchowa zostaje zatrzymana takĪe
po zwolnieniu tylnego uchwytu
pilarki. Efektem jest báyskawiczne
zatrzymanie piáy áaĔcuchowej.
Ten element wyposaĪenia gwarantuje operatorowi wysokie
bezpieczeĔstwo bez wzglĊdu na
pozycjĊ pracy: przy uruchamianiu
pilarki, jej przenoszeniu i krótkich
przerwach w pracy.
Podczas pracy pilarką
elektryczną pamiĊtajmy o zachowaniu bezpieczeĔstwa.
RĊkawice, okulary, heámy,
nauszniki ochronne - te akcesoria znajdziecie PaĔstwo
u autoryzowanego dealera
STIHL.

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

PO PROSTU PRZYKRO
Jest 11 listopada, dzieĔ wolny od
pracy, Narodowe ĝwiĊto NiepodlegáoĞci.
Wydawaü by siĊ mogáo, Īe w kaĪdym
domu unosi siĊ duch polskoĞci, Īe
i Ostrzeszów - „wolne miasto”, dumny jest z tego radosnego ĞwiĊta. To
przecieĪ niezwykáy dzieĔ dla nas,
Polków, dla wszystkich pokoleĔ i tych, które pamiĊtają wojnĊ, pamiĊtają smak komunistyczno-sowieckiej
niewoli, i tych, którzy uczestniczyli
w drodze do wolnoĞci w najnowszej
historii, i wreszcie máodych, którzy
od urodzenia Īyją w wolnym kraju.
WychodzĊ na gáówną ulicĊ reprezentacyjną, Zamkową, licząc,
Īe szary, mglisty dzieĔ rozweselą
biaáo-czerwone - na kaĪdym domu,
na balkonach, w oknach, Īe ostrzeszowianie w ten sposób podkreĞlają znaczenie tego dnia, Īe tym
drobnym gestem czczą pamiĊü tych,
którzy o naszą wolnoĞü walczyli,
czĊsto páacąc za to najwyĪszą cenĊ.
Ale na Zamkowej tylko gdzieniegdzie powiewają Àagi. Maáo ich,
malutko… Na blokowych balkonach
i oknach od strony Zamkowej chorągiewek w ogóle nie ma. Na innych - sporadycznie. Podobnie jest w caáym mieĞcie.
Za drogie, nie moĪna dostaü, nie chce siĊ
wywieszaü, a moĪe ludzie nie chcą siĊ
wyróĪniaü? Jak wytáumaczyü tĊ niechĊü
patriotycznego skądinąd spoáeczeĔstwa
do uzewnĊtrzniana radoĞci z takiego

ĞwiĊta, naszego ĞwiĊta? A przecieĪ
wtedy, gdy nakazowo trzeba byáo Àa-

UCZCILI PAMIĉû O NIEPODLEGàOĝCI
Naród bez historii báądzi jak czáowiek
bez pamiĊci - takie hasáo przyĞwiecaáo
tegorocznym obchodom ĝwiĊta NiepodlegáoĞci w Szkole Podstawowej w Mąkoszycach. W przeddzieĔ 11 listopada
w sali OSP zorganizowano wieczornicĊ,
upamiĊtniającą wydarzenia sprzed lat.
Uczniowie udowodnili, Īe dysponują
sporą wiedzą na temat historii i pamiĊtają o tych, którzy walczyli o wolnoĞü
i niepodlegáoĞü.

Najpierw
przypomnieli
goĞciom - swoim rodzicom,
nauczycielom,
przedstawicielom wáadz
trudną
i krwawą drogĊ Polski do
odzyskania
niepodlegáoĞci. Recytowali

Cieszą nawet pojedyncze Àagi.
gi wywieszaü dla uczczenia „wielkiego
brata” robili to wszyscy, i to z jakim rozmachem… Budynki paĔstwowe obwieszone byáy nie tylko biaáo-czerwonymi,
ale czerwonymi, obcymi, wrogimi, nawet
z sierpem i máotem. Teraz pojedyncze
Àagi na tych gmachach ze smutkiem
zdają siĊ mówiü: „A to Polska wáaĞnie…”
J. Szmatuáa

przepiĊkne wiersze najwybitniejszych polskich poetów, Ğpiewali Īoánierskie pieĞni.
Kto ty jesteĞ? Przybyli uáani pod okienko i,
odĞpiewany na stojąco, Mazurek Dąbrowskiego to tylko niektóre z utworów, jakie
rozbrzmiewaáy podczas tego wieczoru.
Nastrój tej niezwykáej uroczystoĞci, peáen
zadumy i reÀeksji, podkreĞlaáy ciekawe
dekoracje oraz rekwizyty.
Na koniec wystąpili absolwenci szkoáy, którzy przedstawili mieszkaĔcom Mąkoszyc minikoncert patriotyczny.
A. à.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Polacy juī od wieków sĆ patriotami. Mâodzi ludzie powinni uczyý siċ
od starszych patriotyzmu - umiâowania
do ojczyzny. Ja równieī czujċ siċ patriotĆ - pracowaâem kiedyğ za granicĆ,
mam tam nawet rodzinċ, ale wróciâem
do Polski, bo to tutaj jest mój dom.
Zawsze uwaīaâem, īe powinienem
īyý w kraju, w którym siċ urodziâem
i w którym mieszkali moi rodzice. Nie
interesujĆ mnie inne paĕstwa - nie wyobraīam sobie rzuciý swojego kraju
i wyemigrowaý na staâe. Prawdziwy
patriota myğli o polskiej ziemi, nawet
jeğli wyjedzie za pracĆ. Nasi dziadkowie oddawali kiedyğ īycie za ojczyznċ.
Czy w dzisiejszych czasach ktoğ byâby
w stanie aī tak siċ poğwiċciý? Nie jestem do koĕca przekonany. Wiċkszoğý
mâodych ludzi z pewnoğciĆ uciekâaby
do innego paĕstwa.
Patriotyzm wiĆīe siċ takīe z wywieszaniem Áag, uczestnictwem w uroczystoğciach historycznych. Staram siċ
braý udziaâ w takich ğwiċtach - a jeğli
akurat nie mogċ, to oglĆdam je w telewizji. Bardzo lubiċ Ğwiċto Niepodlegâoğci, Ğwiċto Wojska Polskiego
i inne ğwiċta narodowe, które mówiĆ
o patriotyzmie.

Rozm. A. áawicka
Fot. A. Pisula

O patriotyzmie
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Jerzy Nieswadba
arborysta

Patria to jest ojczyzna, czyli ziemia
ojców. Wiċkszoğý ludzi jest w stanie
mentalnie ogarnĆý swój dom, swoje
miasteczko, miasto, wieğ. Natomiast
rzadko kto jest w stanie mentalnie
ogarnĆý takie coğ jak paĕstwo.
W tej chwili bycie patriotĆ oznacza
dla mnie udzielanie siċ w najbliīszym
otoczeniu, zrobienie czegoğ poīytecznego, dbanie o zieleĕ, zachowania
proekologiczne. MówiĆc krótko, chodzi
o to, īeby nie kalaý swojego gniazda,
a wrċcz przeciwnie staraý siċ, by to
gniazdo byâo jak najpiċkniejsze. To
jest taki „mikropatriotyzm”.
Wielu ludzi bardzo gâoğno manifestuje swój patriotyzm - uwaīam, īe
tym ludziom czegoğ brak i do czegoğ
jest to im potrzebne. Jeīeli ktoğ jest
patriotĆ, to wcale nie musi zbyt gâoğno
na ten temat krzyczeý. Takie gâoğne
krzyczenie jest dla mnie podejrzane.
Jestem patriotĆ - obywatelem tego
kraju, w tym kraju pâacċ podatki, tu
sĆ moi przyjaciele, tu wyrosâem i tu siċ
wychowaâem - to jest moja ojczyzna,
moja patria.

Wacâaw Kawaâek
menedīer projektu

Myğlċ, īe w dzisiejszych czasach
wiele osób byâoby w stanie oddaý īycie
za ojczyznċ. Patriotyzm oznacza dla
mnie w tej chwili patriotyzm gospodarczy - kupowanie polskich produktów,
wspieranie polskich sprzedawców.
Takim patriotĆ wâağnie jestem. Skâaniam siċ troszeczkċ „na prawo”, wiċc
11 listopada jest dla mnie waīnĆ rocznicĆ, aczkolwiek nie wybieram siċ na
jakiğ wielki marsz niepodlegâoğciowy.
Wspieram to wszystko raczej duchowo.
Kiedyğ przez kwartaâ byâem na
szkoleniu w Niemczech, wracaâem do
Polski co weekend, bardzo mnie tutaj
ciĆgnċâo. Nie chciaâbym ani mieszkaý,
ani pracowaý za granicĆ. Tym, co wyjechali z Polski, chociaīby za pracĆ, na
pewno nie jest âatwo. Czy tacy ludzie
sĆ jeszcze patriotami? Wszystko zaleīy
od ich myğlenia i nastawienia. Wielu
z nich, bċdĆc tam, bierze przecieī
udziaâ w wyborach. Uwaīam, īe ma
to sens, poniewaī niektórzy z nich
do tej pory sĆ zameldowani w Polsce
i decyzje tu podejmowane równieī
na nich majĆ wpâyw. Tak naprawdċ ci
ludzie wyjechali z kraju nie dlatego, īe
im siċ tu nie podoba, ale dlatego, īe
nie mieli tutaj pracy.

Wiesâawa
Pietruszewska
emerytka

Chciaâabym, īeby w naszym kraju
dziaâo siċ jak najlepiej. Kiedyğ chċtnie
braâam udziaâ w róīnych uroczystoğciach narodowych. Teraz, ze wzglċdu
na wiek, jestem trochċ mniej aktywna,
ale ğledzċ wszystkie wydarzenia na
bieīĆco w mediach. Zawsze pamiċtam o tym, īe niepodlegâoğý jest dla
nas bardzo waīna. Na pewno wğród
starszego pokolenia sĆ jeszcze ludzie,
którzy oddaliby īycie za ojczyznċ. Jeğli
chodzi o mâodych, to niekoniecznie
- chyba, īe taki mâody czâowiek od
poczĆtku wychowywany jest w duchu
patriotycznym. Myğlċ, īe jeğli dziğ wybuchâaby wojna, to wiċkszoğý mâodych
uciekâaby po prostu za granicċ.
Patriotyzm na emigracji teī jest
moīliwy. Mój syn pracuje w Anglii i zawsze powtarza, īe jest Polakiem - mimo
īe mieszka tam juī dziewiċý lat. Gdyby
dostaâ w naszym kraju odpowiedniĆ
pracċ, to na pewno by wróciâ. Bardzo
bym tego chciaâa.

Marta Ilska

pracuje w sklepie
kosmetycznym
Wydaje mi siċ, īe trudniej byý patriotĆ dziğ niī póâ wieku temu.
O swoim patriotyzmie moīemy
zağwiadczyý jedynie poprzez wâasnĆ
obywatelskĆ postawċ - tj. przez udziaâ
w wyborach, zaangaīowanie w īycie
polityczne i spoâeczne. Patriota powinien postċpowaý tak, aby nie przynosiý
ujmy i wstydu swemu narodowi. Dziğ nie
trzeba poğwiċcaý īycia, by nazywaý siċ
patriotĆ - wystarczy przestrzegaý nakazów i zakazów zapisanych w ustawach,
troszczyý siċ o dobro wspólne, âĆczyý siċ
z narodem podczas klċski lub tragedii narodowej, przestrzegaý īaâoby narodowej.
Ja jestem patriotkĆ. Patriotyzm uzewnċtrznia siċ w Ğwiċto Niepodlegâoğci, kiedy to
obywatele wywieszajĆ biaâo-czerwone
Áagi i ğpiewajĆ hymn narodowy. Dzieje
siċ tak równieī podczas imprez sportowych. Patriotyzm jak najbardziej ma sens
- kaīdy czâowiek powinien byý szczċğliwy i dumny ze swojego pochodzenia
i stawiaý dobro ojczyzny na pierwszym
miejscu. Mój mĆī pracuje za granicĆ i na
pewno teī czuje siċ patriotĆ. Uwaīam, īe
nieistotne, w jakim paĕstwie akurat siċ
przebywa - waīne, jak reprezentujemy
swój kraj, jakimi jesteğmy ludĩmi.
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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.

Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ (28) i „BliĪej ĞwiĊtych (2)”

Ojciec Maksymilian Kolbe w Ostrzeszowie
Tym razem nie przyglądamy siĊ
budynkom, dziĞ spoglądamy na ludzi,
a szczególnie jednego z nich - Ğw. Maksymiliana Kolbego. Postaü tego ĞwiĊtego áączy dwa nasze cykle: „Spojrzeü

symilian wyjechaá do Japonii, przybyá
do Nagasaki, gdzie kontynuowaá swoją
dziaáalnoĞü misyjną i otworzyá japoĔskie
Niepokalanowo (Mugenzai no Sono).
W 1936 r. wróciá do Polski, aby pokie-

tami). Uzyskaá takĪe od komendanta
obozu, pastora ewangelickiego, zgodĊ
na umoĪliwienie jemu i braciom przyjĊcia wczesnym rankiem przed wyjazdem
komunii ĞwiĊtej. Na poĪegnanie o. M.

16.11.2016
17.11.2010

ogáosiá go báogosáawionym.
Kanonizacji dokonaá papieĪ
Jan Paweá II 10 paĨdziernika 1982 r., zaliczając Ojca
Maksymiliana MariĊ Kolbego w poczet ĞwiĊtych”.
WĞród mieszkaĔców
Ostrzeszowa Īywa jest
pamiĊü pobytu o. Maksymiliana w naszym mieĞcie.
Jego imieniem nazwano

Tablica na murze koĞcioáa
Chrystusa Króla.

Komendant obozu jenieckiego w Ostrzeszowie oraz o. M. KOLBE i zakonnicy - grudzieĔ 1939r.
na starą fotogra¿Ċ” i, rozpoczĊty przed
tygodniem, cykl: „BliĪej ĞwiĊtych”.
Prezentowane zdjĊcie pokazuje
ojca Maksymiliana w towarzystwie
wspóábraci franciszkanów, przebywających w Ostrzeszowie, w obozie
jenieckim mieszczącym siĊ w budynku
dzisiejszego liceum. Na zdjĊciu wraz
z zakonnikami stoi ówczesny komendant obozu Hans Mulzer, który - jak
wynika z relacji Ğwiadków - staraá siĊ
dobrze traktowaü wiĊĨniów, moĪe takĪe
dlatego, Īe w cywilu byá ewangelickim
pastorem.
9 listopada minĊáo 77 lat, kiedy
to o. M. Kolbe wraz czterdziestoma
franciszkanami z Niepokalanowa tra¿á
do obozu jenieckiego w naszym mieĞcie. To dobra sposobnoĞü, by krótko
przypomnieü postaü ĞwiĊtego, a przede
wszystkim jego pobyt w Ostrzeszowie.
Rajmund Kolbe przyszedá na Ğwiat
8 stycznia 1894 r. w ZduĔskiej Woli,
jako syn Juliusza i Marianny z Dąbrowskich. W poszukiwaniu pracy rodzina
krótko przebywaáa w àodzi, nastĊpnie
w Pabianicach, gdzie Rajmund spĊdziá dzieciĔstwo. W 1907 r. postanowiá
wstąpiü wraz ze swoim bratem Józefem
do seminarium franciszkaĔskiego we
Lwowie, gdzie teĪ w 1910 r. wstąpiá do
zakonu. Przywdziaá habit zakonny i,
przyjmując imiĊ Maksymilian, udaá siĊ
na studia do Rzymu.
W 1927 r. rozpocząá w Teresinie
koáo Sochaczewa budowĊ oĞrodka szerzenia kultu Matki BoĪej, nazwanego
Niepokalanowem. W 1930 r. o. Mak-

rowaü Niepokalanowem, który staá siĊ
najwiĊkszym klasztorem katolickim na
Ğwiecie (ok. 700 zakonników i kandydatów). Swoje uzdolnienia w kierunkach
Ğcisáych próbowaá wykorzystaü w realnych projektach - staraá siĊ uruchomiü w zakonie maáą stacjĊ radiową,
zorganizowaü kino, wykonaá takĪe
projekt pojazdu miĊdzyplanetarnego
„Eteroplanu”. Plany o. Maksymiliana
i perspektywĊ wcielenia marzeĔ w Īycie
przerwaá wybuch II wojny Ğwiatowej.
DziaáalnoĞü klasztoru zostaáa zawieszona. 19 wrzeĞnia 1939 r. M. Kolbe wraz
z 40 zakonnikami zostaá aresztowany
i zmuszony do opuszczenia Niepokalanowa. W ten sposób tra¿á na miesiąc
do Ostrzeszowa.
Oto, co w ksiąĪce pt. „Wielkopolskie
drogi o. Maksymiliana Kolbego” pisze
na ten temat Marian Langner:
„ĝwiĊty Maksymilian Maria Kolbe
w okresie 9 XI-8 XII 1939 r. byá wiĊziony w obozie jenieckim, który znajdowaá siĊ w gmachu naszego liceum.
Od pierwszych dni pobytu o. M. Kolbe
szukaá kontaktu i porozumienia z komendantem obozu H. Mulzerem, chcąc
przedstawiü mu sytuacjĊ i poáoĪenie
przebywających w obozie ludzi, w tym
i swoich wspóábraci z Niepokalanowa,
za których czuá siĊ szczególnie odpowiedzialny. W czasie pobytu w obozie podjąá inicjatywĊ zorganizowania
dziesiĊciodniowych rekolekcji oraz
wspólnych modlitw - nie rezygnowaá
z roli gwardiana klasztoru (mimo Īe
funkcjĊ tĊ przyszáo mu peániü za dru-

W MIKSTACIE CENA WODY
I ĝCIEKÓW ANI DRGNIE
Nie bĊdzie podwyĪki cen za wodĊ
i Ğcieki w przyszáym roku. Rada
Miejska w Mikstacie, na wniosek
burmistrza H. ZieliĔskiego, podczas
XXI sesji przedáuĪyáa o rok aktualnie obowiązującą taryfĊ za dostawĊ
wody i odbiór Ğcieków w mieĞcie
i gminie Mikstat. Pozostaáe opáaty
lokalne wzrosną w 2017 roku zaledwie o 1,3 %.
Radni obradowali w piątek, 4 listopada br. w sali Miejsko-Gminnego
OĞrodka Kultury w Mikstacie. Podczas
posiedzenia podjĊtych zostaáo osiem
uchwaá.
Pierwsza dotyczyáa przystąpienia
- na wniosek wáaĞcicieli dziaáek, którzy
planują inwestycje na tym terenie do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu poáoĪonego w poáudniowej
czĊĞci wsi Kaliszkowice Oáobockie.
W drugiej uchwale zostaáy ustalone
zasady udzielania z samorządowej kasy
dotacji na instalacje paneli fotowoltaicznych. W ten sposób gmina chce
wspieraü inwestycje w odnawialne Ĩródáa energii, które są bardziej przyjazne
dla Ğrodowiska naturalnego.
W kolejnym punkcie radni zaktualizowali uchwaáĊ w sprawie okreĞlenia

zasad do¿nansowania budowy przydomowych oczyszczalni Ğcieków.
MieszkaĔców miasta i gminy zapewne ucieszy kolejna decyzja rajców,
którzy zaakceptowali propozycjĊ burmistrza, Īeby w roku 2017 nie podwyĪszaü stawek za dostawĊ wody
i odprowadzanie Ğcieków.
- Po przeprowadzeniu analizy
ekonomiczno-¿nansowej uznaáem, Īe
moĪliwe jest przedáuĪenie obowiązywania dotychczasowej taryfy do koĔca
grudnia 2017 roku. MyĞlĊ, Īe utrzymanie ceny za wodĊ i Ğcieki na dotychczasowym poziomie to dobra wiadomoĞü
dla naszych mieszkaĔców, wáaĞcicieli
gospodarstw rolnych i przedsiĊbiorców
- podkreĞla burmistrz.
Tak jak co roku, jeszcze przed
uchwaleniem kolejnego budĪetu, samorząd okreĞliá przyszáoroczne stawki opáat
lokalnych, które w 2017 r. w porównaniu
do bieĪącego roku wzrosną minimalnie
- zaledwie o 1,3 %. Dotyczy to podatku
od Ğrodków transportu oraz podatku
od nieruchomoĞci. Radni przyjĊli takĪe, wczeĞniej konsultowany z samymi
zainteresowanymi, program wspóápracy
Miasta i Gminy Mikstat z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Pula
Ğrodków, które samorząd przeznaczy

Kolbe i komendant H. Mulzer podali
sobie rĊce. Byáo to piĊkne Ğwiadectwo wyraĪonej przez dwóch kapáanów
prawdziwej miáoĞci bliĨniego, o którą tak
trudno byáo w tamtych ponurych dniach
okupacji hitlerowskiej. W tym prostym
geĞcie wyraĪaáa siĊ Īyciowa dewiza Ğw.
Maksymiliana - nie oceniaü czáowieka
przez pryzmat jego czynów, peánionej
funkcji, przekonaĔ, lecz w pierwszej
kolejnoĞci dostrzegaü w nim pierwiastek
czáowieczeĔstwa i dobra. M. Kolbe na
poĪegnanie podarowaá komendantowi
swoją broĔ - zestaw medalików z wizerunkiem Maryi.
O godzinie 16.00, 8 grudnia 1939
r., o. M. Kolbe i wspóábracia opuĞcili
Ostrzeszów, udając siĊ podstawionym
transportem kolejowym w kierunku Warszawy. Wszyscy, którzy zetknĊli siĊ z o.
M. Kolbe w tym czasie, potwierdzają
zgodnie, Īe swój pobyt w obozie traktowaá jako waĪną misjĊ - jako sáuĪbĊ
Niepokalanej i patriotyczny obowiązek
wobec ukochanej Ojczyzny.
17 lutego 1941 r. nastąpiáo drugie
aresztowanie przez gestapo i osadzenie
na Pawiaku. 28 maja o. Kolbe zostaá
przewieziony do OĞwiĊcimia, gdzie
otrzymaá numer 16670. W koĔcu lipca dobrowolnie zgáosiá siĊ na Ğmierü
w bunkrze gáodowym, by ocaliü Īycie
skazanego ojca rodziny, Franciszka
Gajowniczka. Zmará 14 sierpnia z wycieĔczenia, dobity zastrzykiem fenolu.
Ukazując jego Īycie jako przykáad dla
wiernych, zwáaszcza dla kapáanów, papieĪ Paweá VI 17 paĨdziernika 1971 r.

jedną z ulic. 9 paĨdziernika 1989 r. ks. biskup Zdzisáaw Fortuniak uroczyĞcie
poĞwiĊciá tablicĊ pamiątkową ku czci o. Maksymiliana Kolbego. Zostaáa
ona umieszczona na murze
koĞcioáa Chrystusa Króla.
Fundatorem tablicy byá Igo
MoĞ. W uroczystoĞciach
wziĊli udziaá bracia, którzy
w roku 1939 przebywali
razem z ojcem Maksymilianem w Ostrzeszowie. Na
tablicy widnieje data pobytu w Ostrzeszowie i data
kanonizacji, jak równieĪ
napis: WZÓR HEROICZNEJ MIàOĝCI BLIħNIEGO,
zaĞ poniĪej umieszczono Tablica przy LO.
symboliczny kawaáek drutu kolczastego z numerem
redakcji: ul. Ğw. Mikoáaja 16; 63-500
obozowym franciszkanina. RównieĪ
Ostrzeszów. MoĪna takĪe dzieliü siĊ
przy wejĞciu do budynku Liceum Ogólwspomnieniami drogą e-mailową: pocznoksztaácącego umieszczona zostaáa
ta@czasostrzeszowski.pl. Czekamy
tablica poĞwiĊcona Maksymilianowi
równieĪ na telefony (t. 695 385 509).
Marii Kolbemu, wiĊĨniowi ostrzeszowWierząc w „ĞwiĊtych obcowanie”,
skiego obozu jenieckiego „Gefangewspomnijmy sobie czasem, Īe przez
nenlager”.
30 wojennych, jesiennych dni 1939
ZachĊcamy osoby, które uczestroku przebywaá w Ostrzeszowie ĞwiĊty
niczyáy w uroczystoĞciach odsáoniĊcia
mĊczennik - Ojciec Maksymilian Kolbe.
którejĞ ze wspomnianych tablic i chciaK. Juszczak
áyby wspomnieü o tych wydarzeniach,
ZdjĊcie o. M. Kolbe z zakonnijak i o samym Ğw. Maksymilianie, do
kami pochodzi ze zbiorów Muzeum
kontaktu z redakcją. MoĪe ktoĞ mógáby
Regionalnego w Ostrzeszowie. Z jego
teĪ dopowiedzieü coĞ o jego pobycie
udostĊpnienie dziĊkujemy portalowi
w Ostrzeszowie. Wszelką korespon„Dzieje Ostrzeszowa”.
dencjĊ prosimy przysyáaü na adres

na do¿nansowanie dziaáalnoĞci organizacji poĪytku publicznego (m.in. klubów
sportowych) w przyszáym roku, zostanie
okreĞlona w uchwale budĪetowej.
Ostatnia uchwaáa dotyczyáa nowelizacji tegorocznego budĪetu - zmiany
nastąpiáy w dziaáach: oĞwiata i wychowanie, transport i áącznoĞü, gospodarka
mieszkaniowa, administracja publiczna,
róĪne rozliczenia, pomoc spoáeczna
oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na piątkowej sesji zostaáa záoĪona
jedna interpelacja - radny Paweá Nowak postulowaá, Īeby gmina záoĪyáa
wniosek do wáadz powiatu w sprawie
wykonania przebudowy skrzyĪowania
w Kaliszkowicach Oáobockich na wyjeĨdzie w kierunku Biskupic Zabarycznych
i Kotáowa, na wysokoĞci posesji 61 i 62.
Jego zdaniem jest to niezbĊdne dla poprawy bezpieczeĔstwa ruchu i rozwiąĪe
problem z zalewającą to skrzyĪowanie
wodą opadową. Odpowiadając, burmistrz ZieliĔski zapewniá, Īe wystąpi do
powiatu o przeznaczenie Ğrodków na
wyremontowanie tego skrzyĪowania,
a ponadto juĪ zwróciá siĊ o pilny remont
drogi do Ostrzeszowa na wysokoĞci
leĞnictwa Wanda, gdzie znajduje siĊ
niebezpieczny przeáom.
W wolnych gáosach radna Urszula
Mikoáajczyk-Machoá pytaáa, czy na teren miĊdzy ulicami Torfową i Kaliską
w Mikstacie bĊdzie jeszcze nawieziona ziemia?

- Tak, ziemia bĊdzie nawieziona
i plac zostanie zagospodarowany - wyjaĞniá burmistrz. Natomiast, odpowiadając na wniosek radnego Damiana
Tokarka, Īeby wykorzystaü ziemiĊ po-

z mikstackiego budĪetu - otrzymaá zapewnienie, Īe termin realizacji bĊdzie
dotrzymany, a ponadto zostanie tam
poáoĪony chodnik. Natomiast na pytanie
radnego Piotra Sznajdera, czy remont

zyskaną przy budowie nowego parkingu
do rekultywacji gminnego wysypiska
Ğmieci stwierdziá, Īe nie jest to moĪliwe,
poniewaĪ wysypisko jest zamkniĊte.
Dopiero gdy gmina uzyska stosowne
pozwolenie, przeprowadzone zostaną
prace rekultywacyjne. Burmistrz wyjaĞniá takĪe, Īe w sprawie remontu drogi
w Przedborowie - z do¿nansowaniem

drogi od Komorowa do Ostrzeszowa
zostaá wykonany do koĔca, burmistrz
odpowiedziaá, Īe konieczna jest jeszcze poprawa wspomnianego wczeĞniej
przeáomu.
PK
Radni mikstaccy poparli projekt
zamroĪenia taryfy za wodĊ i Ğcieki.
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Odnajdywaá Boga w ludziach i przyrodzie…

POĩEGNANIE KSIĉDZA BERNARDA WESOàEGO

WiadomoĞü o Ğmierci ksiĊdza
Bernarda Wesoáego rozeszáa siĊ
lotem báyskawicy. PogrąĪyáa ona
w smutku i Īaáobie nie tylko para¿an
z Morawina, Wygody Plugawskiej
i Plugawic, ale mieszkaĔców caáej
gminy. Ksiądz kanonik byá bowiem
nie tylko wyjątkowym proboszczem,

na zasáuĪoną emeryturĊ. Zamieszkaá
u siostry w Lubczynie - niestety, nie
byáo mu dane zbyt dáugo cieszyü siĊ
spokojnym, emeryckim Īyciem. Odchodząc z Morawina, przekazaá wiernym
smutną wiadomoĞü - mam záe wyniki
badaĔ lekarskich, muszĊ je powtórzyü.
Nikt wtedy nie przypuszczaá, Īe to…

kolĊdĊ - ksiądz odwiedzaá nas zazwyczaj
w lecie, przyjeĪdĪaá
na rowerze. Nigdy
nie chciaá pieniĊdzy.
Przez wszystkie te
lata miaá tylko jeden
samochód. RozpoznawaliĞmy to auto
juĪ z daleka, nie byá
to Īaden nowoczesny
wóz. Nieraz ludzie mówili, Īe kiedyĞ mu siĊ
rozsypie - wspomina
jedna z para¿anek.
Wyjątkowo ciepáo
wspomina go takĪe
spoáecznoĞü Szkoáy
Podstawowej w Morawinie.
- Odszedá od nas
czáowiek przez wielkie

otwieraá serce na prawdĊ o boĪym miáosierdziu. O¿arny spowiednik, miáujący
ludzi, kierujący ich Īyciem duchowym.
Wiele osób indywidualnie korzystaáo
z jego posáugi, jak chociaĪby ci, przyjeĪdĪający do sanktuarium Ğw. Idziego
w Mikorzynie. Przez caáy czas Īyá Eucharystią. CzĊsto w zimnym koĞciele
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„C”. Czáowiek, któremu nieobca byáa
zwykáa czáowiecza sáaboĞü, gniew, rozpacz, ale takĪe radoĞü Īycia, szczĊĞcie
i miáoĞü (...). Byáo nam dane cieszyü
siĊ jego przyjaĨnią przez ponad 25 lat,
wspólnie pracowaü na rzecz morawiĔskiej oĞwiaty, która byáa mu tak droga
i bliska. Zostawiá nas samych, ale my
wiemy, kim jesteĞmy i dokąd zmierzamy, bo pamiĊtamy, na przekór wszystkim i wszystkiemu, jak ceniá godnoĞü
nauczyciela i godnoĞü ucznia, któremu
pomagaá siĊ ksztaáciü, gdy brakowaáo
mu wsparcia, wytrwaáoĞci czy po prostu pieniĊdzy. Cieszyá siĊ z kaĪdego
naszego sukcesu (...). Przez wszystkie lata odczuwaliĞmy jego wsparcie,
zrozumienie dla naszych problemów,
doĞwiadczyliĞmy wielkiej ĪyczliwoĞci
i opieki. Nasza szkolna historia jest
z nim nierozerwalnie związana, z nim
i z jego duszpasterską posáugą.
Ksiądz Bernard Wesoáy
zostaá pochowany na cmentarzu w Morawinie poĞród
innych grobów, miĊdzy drzewami - tak jak sobie Īyczyá.
Odszedá dobry pasterz.
W wielu sercach pozostawiá
smutek, ale równieĪ czuáą
pamiĊü o tym, co uczyniá dla
para¿ i, dla Morawina, dla
kaĪdego napotkanego czáowieka…
A. àawicka

DOMINKI 2015 WRĉCZONE

ale i wspaniaáym czáowiekiem.
O sympatii, którą powszechnie
wzbudzaá, Ğwiadczyü moĪe wymiar
uroczystoĞci pogrzebowych, podczas których kilkutysiĊczna rzesza
wiernych ze ázami w oczach odprowadzaáa na para¿alny cmentarz swego dobrego pasterza.
Opuszczone Àagi, przewiązane
czarnymi wstąĪkami, przez kilka dni
powiewaáy niemalĪe przy kaĪdym
domu - to niespotykany wyraz uznania, szacunku, rozpaczy...
Ksiądz Bernard byá proboszczem
para¿i w Morawinie przez ponad dwadzieĞcia lat.
Jak podkreĞlano podczas Eucharystii, nie sposób wymieniü wszystkiego,
czego dokonaá w tym czasie dla dobra
swoich para¿an. W lipcu br. odszedá

biaáaczka.
PoĪegnanie ksiĊdza Wesoáego
odbyáo siĊ we wtorek - 8 listopada.
JuĪ na godzinĊ przed uroczystoĞciami
koĞcióá wypeániá siĊ wiernymi, którzy
modlitwą i Ğpiewem Īegnali siĊ z kapáanem. O jedenastej rozpoczĊáa siĊ
Īaáobna msza ĞwiĊta, którą w asyĞcie
ksiĊĪy z diecezji kaliskiej sprawowaá
ks. biskup Teo¿l Wilski.
PrzemowĊ zawierającą osobiste
wspomnienie o zmaráym wygáosiá
jego przyjaciel - proboszcz para¿i
w Mikorzynie, ks. dziekan Ryszard
Wachowiak.
ĩyá prawdą, staraá siĊ ją speániaü,
nieustannie o niej mówiü. Koronka
do Miáosierdzia BoĪego, Dzienniczek
Siostry Faustyny - to byáy dla niego
podstawowe sprawy. Gdzie mógá,

adorowaá w samotnoĞci NajĞwiĊtszy
Sakrament. Rozumiaá chorych, staraá
siĊ ich umacniaü, pomagaü. Zawsze
myĞlaá o biednych, poĪyczaá im pieniądze, wiedząc, Īe nie zostaną mu
zwrócone, ale nie Īaáowaá tego. Odnajdywaá Boga w przyrodzie. ChodziliĞmy razem po lesie z róĪaĔcem. Miaá
piĊkny ogród, staw. Zimą kupowaá kilka
worków ziaren dla ptaków i wsypywaá
je do karmników, które sam budowaá.
Kochaá przyrodĊ, no i pszczoáy - jako
ten szczególny boĪy Ğwiat.
Ogród i ule z pszczoáami byáy
wielką pasją ksiĊdza Bernarda. Jak
podkreĞlają para¿anie, do ogrodu,
który sam stworzyá, niejednokrotnie
przyjeĪdĪali nowoĪeĔcy, by zrobiü
sobie w nim zdjĊcia. Ksiądz kanonik
troszczyá siĊ o swoje ule z pszczoáami
- zaĞ wyprodukowanym miodem
chĊtnie obdarowywaá swoich
para¿an.
MieszkaĔcy
uwaĪają, Īe byá
duszpasterzem
z charyzmą. To
miĊdzy innymi
sprawiaáo, Īe tak
chĊtnie chodzili
do koĞcioáa. Byá
zawsze Īyczliwy
i pogodny, dlatego tak szybko
zjednywaá sobie
ludzi.
- Mieszkaáam w Morawinie
przez wiele lat,
nie znam drugiego takiego ksiĊdza. Najbardziej
pamiĊtaü bĊdĊ

Po raz piąty wychowankowie
Domu Dziecka w Ostrzeszowie oraz
jego pracownicy i dyrekcja podziĊkowali sponsorom, darczyĔcom
i przyjacioáom za okazaną pomoc
i wsparcie. UroczystoĞü wrĊczenia statuetek Dominków za 2015
rok odbyáa siĊ 4 listopada w sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego.
Wychowankowie Domu Dziecka
w sposób szczególny podziĊkowali w sumie 54 podmiotom - ¿rmom,
instytucjom i osobom prywatnym.
WrĊczono 48 statuetek
Dominków za pomoc,
ĪyczliwoĞü i wsparcie
oraz 3 Dominki Specjalne za szczególną
wraĪliwoĞü, zrozumienie i wieloletnią pomoc
w realizowaniu marzeĔ
wychowanków Domu
Dziecka. Trzem osobom wrĊczono szczególne podziĊkowania.
UroczystoĞü uĞwietniá koncert ¿ lmowych
hitów w wykonaniu
zespoáu wokalnego
„Dominki”, dziaáają-

cego w Domu Dziecka.
WĞród dominkowych goĞci nie zabrakáo przedstawicieli samorządu
powiatowego: starosty, przewodniczącej Rady Powiatu, czáonków
Zarządu Powiatu: Zo¿i Witkowskiej
i Jana Puchaáy, oraz radnego Rady
Powiatu Arkadiusza Suchaneckiego.
Peána lista osób uhonorowanych
Dominkami 2015 na stronie www.
powiatostrzeszowski.pl
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PROĝBA O PORĉCZE
àadnie prezentuje siĊ baszta od
strony ul. Zamkowej - nowe áawki, schody z biaáego kamienia… WáaĞnie do
tych schodów zastrzeĪenia zgáosiá jeden
z mieszkaĔców miasta, sugerując, Īe
dobrze byáoby zrobiü przy nich porĊcze.
- TamtĊdy wchodzą takĪe osoby
starsze, nie zawsze w peáni sprawne,

áatwo wtedy o upadek, o nieszczĊĞcie.
Zróbcie coĞ, jeszcze przed Jarmarkiem
BoĪonarodzeniowym - apeluje czytelnik.
- ProĞba moja dotyczy takĪe schodów
wewnątrz, na dziedziĔcu zamkowym.
Mamy nadziejĊ, Īe uda siĊ speániü
proĞbĊ czytelnika, zapewne nie tylko
jego, ale wielu starszych osób.

Takiemu to dobrze

Remont drogi

Trwa dáugo oczekiwany przez mieszkaĔców Przedborowa remont drogi áączącej ich miejscowoĞü z Siedlikowem.
Zapewne juĪ niedáugo pojadą po gáadkiej jak stóá nawierzchni.

W MIKSTACIE
Mikstat obchodzi w tym roku wielki
jubileusz - 650-lecie. Wydawaáoby siĊ,
Īe z tej okazji wszystko powinno báyszczeü
i lĞniü. Niestety, niektórzy
mają pewne zastrzeĪenia..
Jedna z naszych
czytelniczek zauwaĪyáa, Īe na stadionie caáy
czas leĪy wąĪ uĪywany
do podlewania murawy
- teraz juĪ nikt tego nie
bĊdzie robiá, a przecieĪ
nadchodzą przymrozki
- W pozostawionym wĊĪu zamarznie
woda, guma „struchleje”, w przyszáym roku

bĊdzie trzeba kupiü nowy - czy to nie
marnotrawienie pieniĊdzy? - pyta.
Drugi problem to kontenery na
uĪywaną odzieĪ, stojące przy „starym
targowisku”.
- Jeden z nich ma urwaną pokrywĊ.
Czasami baáagan obok jest okropny wygląda, jakby ktoĞ czegoĞ tam szukaá.
Gdy zajechaliĞmy na miejsce, ba-

áaganu, co prawda, nie
byáo, ale pokrywa faktycznie jest urwana, stoi
oparta o kontener.
Nie są to moĪe wielkie problemy, ale kogoĞ,
kto zawsze dba o áad,
harmoniĊ i jest gospodarny, mogą zirytowaü.
Dobrze, Īe są jeszcze
mieszkaĔcy, którym zaleĪy, Īeby wszystko byáo
tak jak powinno.
A.P.

„Robią
sobie jaja
z ludzi”
Wiele dróg remontowanych jest jesienią. WiąĪe siĊ
to z róĪnymi utrudnieniami.
Kilka dni temu do naszej redakcji przyszedá wzburzony
czytelnik. MĊĪczyzna chciaá
przejechaü drogą z Bukownicy do Zajączek - niestety,
na drodze czekaáa na niego…
niespodzianka.
Okazaáo siĊ, Īe droga
byáa zamkniĊta - w poáowie
trasy wyrósá nagle zakaz
przejazdu.
- W pobliĪu dawnej ¿rmy
Wropol káadą w tej chwili asfalt. Nie ma Īadnego oznakowania, Īe ta droga jest
zamkniĊta. ĩeby dojechaü do
jednej z ¿rm w Zajączkach,

trzeba wróciü do Ostrzeszowa i dopiero przez PotaĞniĊ
dojechaü do wspomnianego
zakáadu. Pracownicy burzą siĊ
na ludzi, bo ci siĊ denerwują,
ale czyja to jest wina? Jadąc
od strony Zajączek do Grabowa, teĪ nie spotkamy Īadnego znaku ostrzegawczego.
Robią sobie jaja z ludzi. Kpina
i tyle. To byáy przecieĪ planowane prace - wystarczyáo
napisaü ogáoszenie w gazecie
bądĨ przy samych wjazdach
umieĞciü jakąĞ informacjĊ. JesteĞmy w Unii Europejskiej,
a nasi wáodarze zachowują
siĊ tak, jakbyĞmy Īyli w dalekiej Rosji.
To nie pierwsze problemy
z remontem dróg, o jakich piszemy, i pewnie nie ostatnie.
Trzeba uzbroiü siĊ w cierpliwoĞü, ale zdecydowanie ktoĞ
powinien pomyĞleü o wáaĞciwym oznakowaniu. PrzecieĪ
postawienie znaku przy wjeĨdzie na drogĊ áączącą Zajączki z Bukownicą nie jest chyba
aĪ takim káopotem.
A. à.

Zgodnie z proĞbą czytelniczki
pojechaliĞmy i zobaczyliĞmy. Ulica
rzeczywiĞcie wygląda fatalnie i nietrudno siĊ domyĞliü, Īe powodem jest
budowana przy niej szkoáa. CiĊĪkie

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

W Mikstacie przed urzĊdem (10.11.)

Flaga na maszt, toĪ to jutro ĝwiĊto NiepodlegáoĞci

Rozjechana ulica
Czarnieckiego
- ProszĊ wybraü siĊ na ulicĊ Czarnieckiego w Rojowie, gdzie trwa budowa szkoáy i zobaczyü, jak wygląda
droga - juĪ tylko z jednej strony przejezdna. Jaką my mieszkaĔcy tej ulicy
páacimy cenĊ. Páakaü siĊ chce. ĩal aut
i dzieci brodzących w báocie. A jeszcze Ğniegu nie ma... Wtedy to chyba
podwozia pourywamy albo uwiĊzieni
zostaniemy na wáasnej ulicy.
Z powaĪaniem
Jedna ze zdesperowanych
mieszkanek ul. Czarnieckiego

KANCELARIA ADWOKACKA

Pani Krystyna Stanikowska bardzo dba o swojego czworonoĪnego przyjaciela. Do kupionego przez
wnuczkĊ JulkĊ ubranka wáasnorĊcznie dorobiáa
kapturek i mufki. Teraz suczka Zuzia jest gotowa
nawet na duĪe mrozy.

samochody, woĪące materiaáy, rozjeĪdĪają drogĊ. Tak pewnie bĊdzie
jeszcze przez rok, za to potem zostanie zrobiona asfaltowa jezdnia, której
mieszkaĔcy tej ulicy nie doczekaliby
siĊ prĊdko, gdyby nie budowa szkoáy. Ale to nie usprawiedliwia sytuacji.

Liczymy, Īe ¿rma prowadząca tĊ inwestycjĊ stanie na wysokoĞci zadania
i z pomocą urzĊdu miasta juĪ teraz,
przed zimową przerwą w robotach
doprowadzi drogĊ do przyzwoitego
stanu
red.
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„ĝLĄSK” NA 650-LECIE MIKSTATU
1366 roku - urzĊdu wójtowskiego Piotrowi
zwanemu Knoth. Zapisano ją w jĊzyku
áaciĔskim: „civitas Comorow, dictam in
theutonico Mixstad”, czyli „miasto Komorów, po niemiecku zwane Mixstad”.
Oznacza to, Īe w odlegáym Ğredniowieczu
miasto zwaáo siĊ Komorowem, a jedynie
osoby z niemieckiego krĊgu jĊzykowego
okreĞlaáy je mianem „Mixstad”. - táumaczyá
autor ksiąĪki.
Zdaniem Splitta istnieje wiele moĪliwoĞci wytáumaczenia nazwy miasta, jednak
skąd naprawdĊ pochodzi ta nazwa, nie
wiadomo.
- Jan Zaremba byá synem Mikoáaja,
który najprawdopodobniej zaáoĪyá Mikstat. Nie moĪna wykluczyü, Īe „Mixstad”
pochodzi od jego imienia, które w dawnym czasach czĊsto zapisywane byáo jaki
„Mik”, wystarczy dodaü do tego niemieckie
miasto i otrzymamy „Mix-stad” - „miasto
Mikoáaja”.

W tym roku Mikstat ĞwiĊtuje 650 lat! Miniony weekend ob¿towaá w wydarzenia związane
z jubileuszem. W niedzielĊ odbyáa siĊ uroczysta
sesja Rady Gminy - zaraz po niej w hali miejscowego gimnazjum wystąpiá Zespóá PieĞni
i TaĔca „ĝląsk”.

ZA ZASàUGI DLA MIASTA
Uroczysta sesja stanowiáa gáówny punkt rocznicowych obchodów. Jednak zanim siĊ rozpoczĊáa, uczniowie mikstackich szkóá zaĞpiewali dwie
piosenki związane z ich miejscowoĞcią - Maáy
ParyĪ i Moje miasto. Zaraz potem H. ZieliĔski wraz
z przewodniczącym Rady - àukaszem Dybulem
- w sposób szczególny uhonorowali ks. dr. pák.
Jerzego Rasiaka, któremu kilka miesiĊcy wcze-

Ğniej nadano tytuá ZasáuĪonego dla Miasta i Gminy
Mikstat. NaleĪy dodaü, Īe jest to pierwszy taki tytuá
przyznany przez samorząd mikstacki.
- Nie myĞlaáem, Īe po tylu latach spotka mnie
coĞ tak wyjątkowego - mówiá ks. Rasiak. - Jestem
ogromnie wzruszony, cieszĊ siĊ, Īe mogĊ staü
w tym miejscu, bo przecieĪ to tutaj chodziáem do
szkoáy i to tutaj miaáem tak wspaniaáych wychowawców. W tym mieĞcie wszyscy zawsze witają siĊ
z uĞmiechem! (...) Moja skromna osoba jest tylko
maleĔkim wkáadem w to wszystko, bo tĊ ziemiĊ
budowaliĞmy razem. Patronem szkoáy, w której
siĊ znajdujemy, byá wspaniaáy czáowiek - Ewaryst
Estkowski. WspóáczeĞni nauczyciele dbają o to,
aby to miasteczko rozwijaáo siĊ poprzez piĊkną,
polską tradycjĊ do umiáowania wszelkich wartoĞci.
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Nie chciejcie Ojczyzny, która nic nie kosztuje [Jan Paweá II]

ĝWIĉTO NIEPODLEGàOĝCI - ĝWIĉTEM MàODOĝCI

przodków musimy twardo stawiaü granicĊ
szerzącemu siĊ záu i powtórzmy za marszaákiem Piásudskim: To, co najwaĪniejsze, to moralnoĞü w Īyciu publicznym,
spoáecznym, paĔstwowym i rodzinnym.
Pod tablicą gen. Józefa Hallera i Īoánierzy AK delegacje záoĪyáy kwiaty.

RUSZYàA MARSZOWA
KOLUMNA
Zabrzmiaáy dĨwiĊki „Marsza I Brygady” grane przez Miejską OrkiestrĊ
DĊtą. Szybko uformowaáa siĊ kolumna
marszowa, która ulicami: Kolbego, Sienkiewicza i Zamkową, ruszyáa w kierunku koĞcioáa Chrystusa Króla. Trzymane
przez harcerzy pochodnie rozĞwietlaáy
drogĊ przemarszu. Od kilku lat atrakcją
są postacie historyczne, do których w tym
roku doáączyá Mieszko i jego orszak. Powiewające na wietrze biaáo-czerwone
sztandary stanowiáy patriotyczny akcent
maszerującej grupy.
Ostatnim, uroczystym wydarzeniem
ĝwiĊta NiepodlegáoĞci byáa msza ĞwiĊta
koncelebrowana, odprawiona w intencji
tych, co za niepodlegáoĞü i wolnoĞü Polski
Īycie swe oddali.

NA JUBILEUSZ
KSIĄĩKA
O MIKSTACIE
Z okazji jubileuszu ukazaáa siĊ ksiąĪka poĞwiĊcona Mikstatowi, zatytuáowana
„Mikstat - opowieĞü o mieĞcie biaáej lilii i ĞwiĊtego
Rocha”. Jej autorem jest
Jerzy Aleksander Splitt,
znany kaliski historyk, pisarz i publicysta.
- Najstarsza informacja
Ĩródáowa, w której przekazana zostaáa wspóáczesna

Koncert na patriotyczną nutĊ.
Do niepodlegáoĞci wiele wiodáo dróg.
123 lata nie byáo Polski na mapach Europy, ale nawet wtedy, w najczarniejszych
latach zaborów i kolejnych powstaĔczych
klĊsk Īyáa w sercach ludzi mieszkających nad Wisáą, w wierszach Norwida,
w powieĞciach Sienkiewicza i w pacierzu
odmawianym po polsku.
AĪ wreszcie nadszedá ten szczególny dla Polaków 1918 rok. Historia
i OpatrznoĞü daáy nam mĊĪów stanu, jak
Piásudski, Paderewski i Dmowski, którzy

HISTORYCZNA GRA
TERENOWA

JuĪ same nazwy druĪyn mogą Ğwiadczyü
o tym, Īe bawiono siĊ Ğwietnie.

Okoáo 350 osób - starszych, máodszych i najmáodszych, tworzących 78
patroli, przystąpiáo w tym roku do gry
terenowej „Gród Piastów”. Trzeba byáo
podziwiaü entuzjazm i szybkoĞü, z jaką
„gracze” wybiegali z dziedziĔca baszty.
Jako Īe tegoroczna zabawa nawiązywaáa
do 1050. rocznicy paĔstwa polskiego,
w wielu punktach miasta uczestnicy gry
mogli spotkaü Mieszka I, ksiĊĪniczkĊ

KONCERT NA TRZY CHÓRY

GRATULACJE OD GOĝCI
Na jubileuszowe uroczystoĞci do Mikstatu
przybyli wáodarze z sąsiednich gmin, posáowie,
senatorzy, przedstawiciele UrzĊdu Wojewódzkiego.
Byáy prezenty, Īyczenia, kwiaty, wspomnienia
związane z miastem.

ĝLĄSK OCZAROWAà MIKSTAT

nazwa miasta, pochodzi z dokumentu dotyczącego
sprzedaĪy przez Jana ZarembĊ - 30 listopada

Zespóá PieĞni i TaĔca „ĝląsk” stanowiá zwieĔczenie niedzielnych uroczystoĞci. Na koncert przybyáo
kilkuset mieszkaĔców Mikstatu i okolic. Sáysząc
wypowiadane po wystĊpie opinie, moĪna byü pewnym, Īe wszyscy sáuchacze zostali przez tancerzy
i Ğpiewaków „ĝląska” oczarowani. Tak musiaáo siĊ
staü, skoro liczący okoáo stu osób zespóá przywiózá
do Mikstatu wszystko, co ma najlepszego: wspaniaáych tancerzy, Ğwietnych Ğpiewaków, bajeczne
kolorowe stroje, porywającą choreogra¿Ċ, wreszcie
najsáynniejsze taĔce narodowe.
Podczas koncertu „A to Polska wáaĞnie” moĪna
byáo usáyszeü znane utwory, m.in.: „Karolinka”, „Hej,
te nasze góry” czy „Száa dzieweczka”. Gromkimi
brawami publicznoĞü nagradzaáa tancerzy - artyĞci
„ĝląska” zabrali wszystkich mieszkaĔców w podróĪ po róĪnych zakątkach Polski. Byá „Walczyk
górniczy”, „Polka opolska”, „Krakowiak” i „TaĔce
podhalaĔskie”.
Ci, którzy mieli szczĊĞcie uczestniczyü w wielobarwnym, rozĞpiewanym spektaklu, na pewno
nie Īaáują!
A. àawicka

Przemarsz rozĞwietlaáy pochodnie.
pomogli stĊsknionemu Narodowi wybiü
DobrawĊ, biskupa Jordana, Ottona I,
siĊ na NiepodlegáoĞü. Za ten pierwszy
Bolesáawa Srogiego i inne postacie ĞredzieĔ wolnej Polski uznaje siĊ datĊ 11
dniowiecza. Aby zjednoczyü plemiona
listopada 1918 r., kiedy to Rada RegensáowiaĔskie w jedno paĔstwo - a taki
cyjna, powoáana przez paĔstwa centralbyá cel zabawy - jej uczestnicy musiene, przekazaáa naczelne dowództwo nad
li zdobyü przychylnoĞü postaci histowojskiem polskim Józefowi Piásudskiemu.
rycznych, budując dwie drogi i osadĊ.
Ale dopiero w 1937 r., juĪ po Ğmierci
Poprzez wykonywanie róĪnych zadaĔ
marszaáka, Sejm II RP ustanowiá dzieĔ (np. rozpalenie podpáomyka czy uáoĪe11 listopada ĝwiĊtem Narodowym. Przed
nie muru z 15 cegieá) patrole zdobywaáy
wojną tylko dwa razy odbyáy siĊ obchody
surowce na budowĊ grodu. O rozmachu
tego ĞwiĊta. PóĨniej na póá wieku z wiaprzedsiĊwziĊcia Ğwiadczy i to, Īe trzedomych przyczyn zniknĊáo z kalendarzy, ba byáo 60 osób do „obstawienia” caáej
lecz trwaáo w pamiĊci rodaków, dziĊki
gry. Historyczną inscenizacjĊ, stanoczemu w 1989 r., po odzyskaniu suwewiącą zwieĔczenie zabawy, mogliĞmy
podziwiaü wieczorem, przed ratuszem.
rennoĞci, powróciáo do polskiej tradycji.
W róĪny sposób Polacy obchodzą
Wtedy teĪ gáówny organizator - Michaá
to ĞwiĊto. Serce jednak boli, gdy patrzy
Szmaj - przedstawiá wyniki rywalizacji.
siĊ na domy, których wáaĞcicieli nie staü
W kategorii druĪyn dzieciĊco-rodzinnych
nawet na wywieszenie biaáo-czerwonej
1. miejsce zajĊáa druĪyna „Biaáe Oráy”,
czyli trzyosobowa rodzina Suchaneckich.
chorągwi. Dziwi i záoĞci, kiedy w stolicy
czĊĞü tzw. elit, zamiast radowaü siĊ tym 2. miejsce przypadáo „Rodzince.pl”, a 3.
dniem, idzie demonstrowaü swoje fru„Maliniakom”. W grze dla máodzieĪy i dostracje, wycierając „niewyparzoną gĊbĊ”
rosáych miejsca na podium zajĊáy patrole:
w sztandar Niepodlegáej Rzeczpospolitej.
1. „Dabaciks”, 2. „Ciapaci”, 3. „Ponuraki”.
Widaü, Īe i dziĞ róĪne drogi wiodą
nas do niepodlegáoĞci, a raczej
jej odczuwania. Niektórych wiodą one przez Berlin i BrukselĊ.
W Ostrzeszowie drogi te są prostsze i krótsze, bowiem Ostrzeszów
to WOLNE MIASTO. JuĪ od kilku
lat pod takim wáaĞnie hasáem odbywają siĊ u nas gry terenowe,
organizowane z rozmachem
przez harcerzy ZHR. àączą one
sportowe emocje z zabawą w historiĊ, w której uczestniczą nie
tylko harcerze, ale caáe rodziny.
To teĪ sprawia, Īe z roku na rok
nasze ĝwiĊto NiepodlegáoĞci staje
siĊ ĞwiĊtem máodoĞci. I z tego
Dabaciks - zwyciĊski patrol.
raczej powinniĞmy siĊ cieszyü.

Podczas gdy „gracze” rozpierzchli
siĊ po okolicy, osoby lubiące ĞwiĊtowaü
w bardziej tradycyjny sposób udaáy siĊ do
kinoteatru na okolicznoĞciową akademiĊ.
Burmistrz M. Witek nawiązaá do historii
tamtych dni sprzed 98 lat.
- Przez 123 lata zaborów polscy
patrioci próbowali walczyü o wolną ojczyznĊ, niestety ich czyny zbrojne - dwa
narodowe powstania - zakoĔczyáy siĊ
klĊską. Dopiero wybuch I wojny Ğwiatowej, w której zaborcze armie stanĊáy naprzeciw siebie, przyniósá nam uprawnioną
wolnoĞü. Niespotykana radoĞü ogarnĊáa
caáy kraj - tak byáo teĪ w Ostrzeszowie.
W nocy z 10 na 11 listopada ostrzeszowianie rozbrajali pruskich Īandarmów
i Īoánierzy zabierając im broĔ, z gmachów
usuniĊto niemieckie oráy, a w oknach
zaáopotaáy biaáo-czerwone Àagi.
Nawiązując do obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski, burmistrz zauwaĪyá, Īe
nasza narodowa toĪsamoĞü jest nierozerwalnie związana z chrzeĞcijaĔstwem.
W czĊĞci artystycznej znów królowali
máodzi - wokaliĞci tworzący chóry JOY
i Mini JOY prowadzone przez AleksandrĊ Marszaákowską. To wáaĞnie wystĊp
tych poáączonych chórów, wzmocnionych
gronem Ğpiewaków z UTW, dostarczyá
publicznoĞci wielu wzruszeĔ i duĪo radoĞci. Bo jak tu siĊ nie cieszyü, widząc
maáych solistów, wykonujących z entuzjazmem „Marsz I Brygady” czy „Wojenko,
wojenko”. Jak siĊ nie wzruszyü, sáuchając

Michaá Szmaj udziela ostatnich wskazówek uczestnikom gry.
pamiĊü uosabiają harcerze. I tym razem
ostrzeszowski rynek wypeániáy liczne zastĊpy obu organizacji harcerskich - ZHP
i ZHR. Zaáopotaáy sztandary organizacji
spoáecznych, szkolnych i harcerskich.
Przy dĨwiĊkach hymnu paĔstwowego
na maszt wciągniĊto biaáo-czerwoną.
- JesteĞmy tutaj, aby zadokumentowaü swoją obecnoĞcią pamiĊü i radoĞü
o tym historycznym dniu - zwróciá siĊ
do uczestników apelu druh komendant
Stanisáaw Stawski. - Cieszmy siĊ z tego,
ale zadajmy sobie pytanie, skąd po tylu
latach niewoli w 1918 r. znalazáy siĊ powstaĔcze kompanie: ostrzeszowska,
mikstacka, doruchowska, grabowska…?
A skąd wziĊáy siĊ odwaĪne polskie dzieci - te lwowskie i te wrzesiĔskie, które
odmówiáy mówienia pacierza w jĊzyku
zaborcy? Komu to zawdziĊczamy? To
polska matka, ojciec i dziadek przekazywali z pokolenia na pokolenie ducha
narodowego, chrzeĞcijaĔskiego, miáoĞü
do ziemi ojczystej. Jednak pomni haniebnych czynów niektórych naszych
Maszeruje orszak historyczny.

SENIORZY NA SPORTOWO
I PATRIOTYCZNIE
Warsztaty Nordic Walking pod kierunkiem mistrza Polski rozpoczĊáy sobotnie imprezy organizowane z myĞlą
o seniorach. Zaraz potem czĊĞü z nich
przyáączyáa siĊ do „Gry miejskiej” nawiązującej do klimatu PRL-u, który seniorom
raczej powinien byü bliski. Na kaĪdym
z „punktów kontrolnych” trzeba byáo coĞ
zrobiü lub np. wykazaü siĊ znajomoĞcią
mowy potocznej. Panie: Maágorzata àuczak, Maágorzata ChowaĔska i Czesáawa
Kordosz z grupy „Jagódki” okazaáy siĊ
najlepsze. W pokonanym polu znalazáy
siĊ zarówno „Sokoáy” (2. miejsce), jak
i „Orlice” (3. miejsce).
Gdy juĪ emocje opadáy, w kawiarence
I LO moĪna byáo posáuchaü patriotycznych wierszy i piosenek, wsáuchaü siĊ
w dĨwiĊki gitary. A wszystko to przy okazji
„Wieczorku patriotycznego”, który dla
seniorów przygotowali harcerze ZHR. To
wáaĞnie harcerki byáy gáównymi aktorkami
spektaklu - mówiąc wiersze i Ğpiewając
piosenki patriotyczne, czĊsto z pomocą
tych starszych uczestników spotkania.

***
Powiedzcie mojej babci, Īe zachowaáam siĊ jak trzeba - pisaáa Niezáomna
„Inka” - 17-letnia Danuta Siedzikówna, na
krótko przed Ğmiercią zadaną przez polskich oprawców, dziaáających na zlecenie
NKWD. DziĞ nikt nie oczekuje od nas
o¿ary Īycia, ale NiepodlegáoĞü Ojczyzny
wymaga takĪe teraz, by w kaĪdej sytuacji
umieü „zachowaü siĊ jak trzeba”.
Krzysztof Juszczak

máodzieĪy Ğpiewającej o piĊknie
ojczystej ziemi. Patriotyczny
koncert zwieĔczyáy bardzo dojrzaáe interpretacje gáĊbokich
w swej wymowie utworów:
„Dni, których nie znamy”, „Biaáy krzyĪ”, „Sen o Warszawie”
i „Psalm stojących w kolejce”.

PAMIĉû I RADOĝû
ĝwiĊto NiepodlegáoĞci, to
takĪe pamiĊü o Legionach,
o Īoánierzach, którzy czĊsto
poĞwiĊcając Īycie, przynieĞli
PolskĊ Niepodlegáą. W ostrzeszowskich obchodach ĞwiĊta tĊ

Wieczornica dla seniorów.
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Kaīdemu uczniowi radoğý siċ udziela,
gdy zbliīa siċ Dzieĕ Nauczyciela.
Z okazji tego piċknego ğwiċta
niech kaīda buzia bċdzie uğmiechniċta.
14 paĨdziernika w naszej szkole odbyáa siĊ
potrójna uroczystoĞü. Caáa spoáecznoĞü przeĪywaáa
wspólnie DzieĔ Papieski, DzieĔ Nauczyciela oraz
nadanie imienia grupie przedszkolnej.
ĝwiĊtowanie rozpoczĊliĞmy od spotkania z ks.
Jackiem, który prowadzi dziaáalnoĞü misyjną. Ksiądz
opowiedziaá o pracy misjonarza oraz o swoich podróĪach po caáym Ğwiecie.
NastĊpnie nadszedá czas na nadanie imienia
grupie przedszkolnej oraz pasowania przedszkolaków na „jeĪyki”. W programie artystycznym dzieci
wesoáo prezentowaáy swoje umiejĊtnoĞci: Ğpiewaáy
piosenki, taĔczyáy, recytowaáy wiersze. Po wystĊpach odbyáa siĊ „ceremonia” pasowania na dzielne
„jeĪyki”. Tego waĪnego dla dzieci aktu dokonaáa
symbolicznym oáówkiem pani dyrektor.
PóĨniej uczniowie klas I-III záoĪyli Īyczenia
nauczycielom i pracownikom naszej szkoáy. Nie
zabrakáo przy tym wierszy i piosenek.
Krótkie przedstawienie, poĞwiĊcone Ğw. Janowi
Pawáowi II przygotowali uczniowie klas IV-VI.
Na koniec pani dyrektor podziĊkowaáa nauczycielom i pracownikom szkoáy za trud wáoĪony
w edukacjĊ i wychowanie uczniów.
wychowawczyni Paulina

DZIEē NAUCZYCIELA W TORZEēCU
28 paĨdziernika w Przedszkolu nr 5 rozstrzygniĊto konkurs na najciekawszą dyniĊ,
przygotowaną przez przedszkolaki. Na ocenĊ czekaáo
21 kolorowych dyĔ. PoniewaĪ
wszystkie byáy bardzo áadnie
„udekorowane”, jury nagrodziáo
wszystkich uczestników. Dzieci
zostaáy obdarowane drobnymi upominkami.

DYNIE JAK MALOWANE

Z OKAZJI
DNIA
EDUKACJI
NARODOWEJ

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 25 listopada
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

J

D

ĭ

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach,
zamieszczonych w nr 43., nagrodĊ otrzymuje Lena Sadowska z Doruchowa. 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.

KOLEJNE KLOCKI „LEGO” WYLOSOWANE
Ze wszystkich kartek z rozwiązaniami, które przysáaliĞcie do nas w paĨdzierniku, wylosowaliĞmy
jedną. NagrodĊ miesiąca - klocki LEGO - otrzymuje Wiktoria Trzeciak z Kaliszkowic Kaliskich.
Przypominamy, Īe za miesiąc, spoĞród kartek przysáanych w listopadzie, wylosujemy kolejne klocki.

DzieĔ Edukacji Narodowej jest chyba najodpowiedniejszym dniem na podziĊkowanie wszystkim
pracownikom oĞwiaty,
którzy na co dzieĔ
wkáadają serce i trud
w swą nieocenioną
pracĊ.
Dzieci z Przedszkola nr 5 przygotowaáy czĊĞü artystyczną,
w której podziĊkowaáy
zarówno nauczycielom,
pracownikom obsáugi,
jak i pani dyrektor za
uĞmiech, okazane serce i cierpliwoĞü. W tym
dniu nie brakowaáo miáych niespodzianek.
M.

16.11.2016
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GASTRONOMICY Z ZS NR 1 NA TARGACH W WARSZAWIE
Od 27 do 29 paĨdziernika odbywaáy
siĊ w Warszawie MiĊdzynarodowe Targi
Gastronomiczne Warsaw Gastro Show.
W wydarzeniu tym wziĊáa udziaá klasa

II Technikum ĩywienia i Usáug Gastronomicznych z ZS nr 1 w Ostrzeszowie
z opiekunkami: p. Jolantą MarchiĔską
i p. Jolantą SzymaĔską.

Uczniowie uczestniczyli w pokazach, prezentacjach potraw kulinarnych,
seminariach i wykáadach tematycznych.
MáodzieĪ zwiedziáa teĪ paáac Na Wyspie

Sukcesy tenisistek z ZS nr 2
2 listopada odbyáy siĊ w naszej szkole Mistrzostwa
w Tenisie Stoáowym Dziewcząt. Zawody te byáy jednoczeĞnie
eliminacją do szkolnej druĪyny, która tego samego dnia po
poáudniu miaáa wystąpiü w miĊdzyszkolnych Mistrzostwach
Powiatu. Bezkonkurencyjna okazaáa siĊ Julita SzczĊsna
z klasy 3 TL. Julita otrzymaáa puchar za zwyciĊstwo oraz
zostaáa kapitanem szkolnej druĪyny.
W Mistrzostwach Powiatu, które odbyáy siĊ w Zespole
Szkóá nr1, nasze dziewczĊta w skáadzie: Julita SzczĊsna,
Aleksandra Kapaáa, Zuzanna Szczepaniak, Wiktoria WoĨniak,
Angelika Komorowska i Paulina Roszak - nie daáy Īadnych
szans rywalkom i wygraáy mecz o mistrzostwo w stosunku
4:0 z zespoáem z ZS nr 1. DziĊki temu awansowaáy do
zawodów na szczeblu rejonowym (18 listopada), gdzie
rywalizowaü bĊdą ze szkoáami z Kalisza, Ostrowa Wlkp.,
Krotoszyna i KĊpna.

i wziĊáa udziaá w wykáadzie zamkniĊtym
na temat „Wokóá stoáu, czyli zarządzanie dworskim spoáeczeĔstwem”, który
odbyá siĊ w sali balowej w àazienkach
Królewskich.

wadziá wicemistrz Ğwiata Àair Krzysztof
Drabik. MáodzieĪ uczestniczyáa równieĪ
w pokazie, warsztatach i degustacji oraz
w przygotowaniu sushi.
W godzinach popoáudniowych

W drugim dniu Targów uczniowie
uczestniczyli w pokazie nowoczesnej
kuchni skandynawskiej, wziĊli udziaá
w pokazie gotowania i pieczenia
deserów przez AniĊ Starmach oraz
w dekorowaniu deserów czekoladą
„Zeelandia”. Szkolenie baristyczne poáączone zostaáo z degustacją i konkursem
„Espresso bez tajemnic”, który popro-

uczniowie podziwiali architekturĊ stolicy
i poprzez zabawĊ uczyli siĊ w Centrum
Nauki Kopernik.
Udziaá w tego typu wydarzeniach
pozwala na lepsze poznanie tajników
swojej profesji i zdobyciu dodatkowego
doĞwiadczenia zawodowego.

ĝWIĉTO PIECZONEGO
ZEMNIAKA W SP ROJÓW

Maciej Franczak

BITWA BOHATERÓW W ZS NR 2
ĝroda, 26 paĨdziernika, byáa w naszej szkole dniem
wyjątkowym. W sali gimnastycznej zgromadziáy siĊ wszystkie

klasy pierwsze (z wychowawcami), aby z bohaterskim nastawieniem uczestniczyü w otrzĊsinach pod hasáem „Bitwa
bohaterów”, zorganizowanych przez samorząd szkolny.
Uczniowie wcielili siĊ w ¿lmowych bohaterów: Batmana,
Kapitana AmerykĊ, Spidermana, Hulka, Thora… i wziĊli udziaá
w rozmaitych konkurencjach. Runda pierwsza (Hero Time)
polegaáa na zaprezentowaniu stroju i okrzyku, przygotowanego przez klasĊ. Runda druga (Supersiáacz) wymagaáa jak
najdalszego rzutu piáką lekarską. W trzeciej dominowaáa
logika, dlatego uczniowie musieli uáoĪyü ukáadanki z logo

szkoáy. Runda czwarta (Uratuj ukochaną) polegaáa na
uwolnieniu wychowawcy - przepustką byáo udzielenie przez

uczniów poprawnych odpowiedzi na kilka pytaĔ, dotyczących
klasowych bohaterów i historii szkoáy. Piąta, rozstrzygająca runda (Zgadnij, kto to) polegaáa na rozpoznaniu przez
wychowawcĊ swoich uczniów na zdjĊciach z dzieciĔstwa.
Porządku na sali pilnowali uczniowie z samorządu
uczniowskiego, podzieleni na zespoáy i przebrani za agentów
sáuĪb specjalnych SWAT.
Zawody przebiegáy w miáej atmosferze, a klasy, które
zwyciĊĪyáy, otrzymaáy sáodkie nagrody. Pierwsze miejsce
zajĊáa klasa 1 SI. Gratulujemy!

Komisja Promocji

Ziemniak to jedno z najbardziej
znanych warzyw w Polsce, które
goĞci na naszych stoáach prawie
codziennie. MoĪna zrobiü z niego
frytki, chipsy i placki ziemniaczane.
O wartoĞciach odĪywczych
ziemniaka pamiĊtali nauczyciele
i uczniowie ze Szkoáy Podstawowej w Rojowie, którzy przygotowali
w szkole ĝwiĊto Pieczonego Ziemniaka.
17 paĨdziernika spotkaliĞmy siĊ
przed budynkiem dawnego
przedszkola,
aby wspólnie
spĊdziü jesienne popoáudnie. Najpierw
nauczyciele zaprosili
uczniów do
udziaáu w konkurencjach
sportowych
i zrĊcznoĞciowych. DuĪo
radoĞci sprawiá dzieciom
bieg w wor-

kach, rzucanie
ziemniakami
do kosza oraz
zbieranie ziemniaków na czas.
Po wysiáku
fizycznym wszyscy zebrali siĊ
przy ognisku,
gdzie kaĪdy
mógá posiliü siĊ
pysznymi pieczonymi kieábaskami
Kiedy
ognisko wygasáo, rozpoczĊáa
siĊ rywalizacja
klasowa, która polegaáa na
wykonaniu najáadniejszego
i najbardziej
pomysáowego
ludzika z ziemniaków i innych
jesiennych warzyw. W czasie
spotkania rozstrzygniĊto równieĪ
konkurs na najwiĊkszą bulwĊ ziemniaka. ZwyciĊzcy kaĪdej z konkurencji otrzymali dyplomy i sáodkie
upominki.
Wspólne gry i zabawy byáy Ğwietną okazją, aby poznaü siĊ i polubiü.
Hanna Kempa
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Najlepszymi lekar
lekarzami na ğwiecie sĆ: doktor dieta, doktor spokój i doktor
dobry humor. Jonathan Swift

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
MoĪesz liczyü na sympatiĊ i przychylne nastawienie znajomych.
PamiĊtaj jednak, Īe nie wszystkich
z Twojego otoczenia cieszy Twój
dobry nastrój. KtoĞ koniecznie bĊdzie chciaá przypomnieü Ci o Twoich „demonach”, które juĪ caákiem
áadnie nauczyáeĞ siĊ poskramiaü.
Ty jednak poradzisz sobie z tym
bardzo dobrze, ale zastanów siĊ,
czy jest sens ciągle siĊ z kimĞ tak
„mocowaü”. Dbaj o siebie i jeĞli
musisz, po prostu ogranicz kontakt. Inni za to okaĪą siĊ Ğwietnymi znajomymi. Odkryjesz teĪ
w trochĊ „niedocenianej” osobie
bardzo pomocnego przyjaciela. MiáoĞü - doprawdy stosujesz dziwne
metody „podrywu”... Finanse - weĨ
to w swoje rĊce.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
To bĊdzie przyjemny tydzieĔ. Aura
sprzyjaü bĊdzie nowym znajomoĞciom. Jednak Byki w związkach
niech za bardzo nie ulegają urokom nowych znajomych, bo moĪe
to doprowadziü do niepotrzebnych
spiĊü i przykroĞci. Natomiast samotne Byki koniecznie powinny
wybraü siĊ na randkĊ. JeĞli nie
masz odwagi, nie zastanawiaj siĊ
zbyt dáugo, pomyĞl o czymĞ przyjemnym i po prostu zaproĞ go/ją
na kawĊ! W pracy nadal spokojnie.
MiáoĞü - odwagi i rozwagi! Finanse
- zrób komuĞ prezent.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Skąd w Tobie tyle záoĞliwoĞci? Zastanów siĊ, czy ostatnia káótnia
z czáonkiem rodziny byáa naprawdĊ
potrzebna. KaĪdy ma prawo mieü
swoje zdanie, tylko dlaczego Ty
odbierasz to jako atak na Ciebie?
MoĪe osoba, którą „zaatakowaáeĞ”,
wcale nie miaáa nic záego na myĞli.
Byü moĪe jest Ci Īyczliwa? Nigdy
nie jest za póĨno na naprawienie
báĊdu. MoĪe warto zadzwoniü i zaáagodziü spór? Takie wyjaĞnienie
sytuacji dobrze wpáywa na psychikĊ i pozwala „spaü spokojnie”.
MiáoĞü - nie bądĨ taki nerwowy.
Finanse - dobry wybór.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Warto zastanowiü siĊ nad obowiązkami i waĪnymi zadaniami trochĊ
bardziej przyszáoĞciowo. Czy to,
co robisz, aby na pewno daje Ci
satysfakcjĊ i speánienie? Byü moĪe
nastąpiáo lekkie „zmĊczenie materiaáu” i potrzebujesz trochĊ nowej
energii i kreatywniejszych zadaĔ.
Zastanów siĊ, czy nie przydaáby
Ci siĊ jakiĞ dodatkowy kurs albo
szkolenie? JeĞli ktoĞ wytknie Ci

báąd, nie obraĪaj siĊ na niego,
moĪe to wniesie nową jakoĞü do
Twojego projektu. MiáoĞü - wieje
nudą? Finanse - masz potencjaá
i nie bój siĊ go wykorzystaü.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Drogi Lwie, chyba znów zaczynają
Ci siĊ mieszaü priorytety. JuĪ nie
pamiĊtasz, jakie niedawno miaáeĞ
káopoty i jak trudno rodzinie byáo
CiĊ z nich wydostaü? ObiecaáeĞ,
Īe bĊdziesz wyciągaá wnioski, a Ty
chyba znów idziesz w nie najlepszym kierunku? WiadomoĞci, jakie
otrzymasz pod koniec tygodnia,
zdecydowanie poprawią Ci humor.
Koniecznie sáuchaj rad bliskich,
oni naprawdĊ dobrze Ci Īyczą
i wiedzą, co jest dla Ciebie dobre.
MiáoĞü - nie poszukuj na siáĊ zbyt
mocnych wraĪeĔ. Finanse - zacznij
spáacaü dáug.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Warto zatroszczyü siĊ nieco o swój
wizerunek. OczywiĞcie to nie jest
najwaĪniejsze i nikt nie wymaga
od Ciebie wizerunku gwiazdy filmowej i najdroĪszych ciuchów, ale
rozwleczony sweter i rozklejające
siĊ kozaki nie dodają Ci uroku.
Schludny wygląd to podstawa,
zwáaszcza gdy pracuje siĊ z ludĨmi. MoĪe warto byáoby teĪ pobawiü
siĊ kolorami i oĪywiü swoją garderobĊ na te jesienne, szare dni?
Zainwestuj teĪ w jakieĞ porządnie
witaminy, masz chyba nieco osáabioną odpornoĞü. MiáoĞü - Panna
krzywinosek? Finanse - nie bądĨ
taka obliczona.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Warto byĞ znalazáa trochĊ wiĊcej
czasu dla przyjacióá. KtoĞ z bliskiego otoczenia ma powaĪne káopoty
i wstydzi Ci siĊ o nich powiedzieü,
a byü moĪe bĊdzie potrzebowaá
wáaĞnie Twojego wsparcia. W pracy moĪesz byü uczestnikiem nieprzyjemnej wymiany zdaĔ. Poniosą
CiĊ nerwy, jednak staraj siĊ nie
stawiaü sprawy na ostrzu noĪa, nie
utrudniaj sobie wspóápracy z irytującym pracownikiem. MiáoĞü duĪo ciepáa i miáa niespodzianka.
Finanse - dalej dobrze.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
W tym tygodniu pojawi siĊ w Twoim Īyciu lekkie zamieszanie. Nie
daj siĊ wciągnąü w intrygi i zdecydowanie unikaj ludzi, którzy CiĊ
irytują. Nie bądĨ teĪ przesadnie
podejrzliwy, bo to czyni CiĊ zamkniĊtym na nowe znajomoĞci
i przyjaĨnie. Postaraj siĊ nie kalkulowaü wszystkich znajomoĞci,

nie kaĪdy czegoĞ od Ciebie chce.
W pracy bĊdziesz miaá duĪo obowiązków, ale nie poddawaj siĊ zbyt
áatwo, dobry kolega pomoĪe Ci
uporaü siĊ ze wszystkim bardzo
szybko. MiáoĞü - zastanów siĊ.
Finanse - chyba nie najlepiej jest.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
KtoĞ bĊdzie bardzo oczekiwaá
Twojej uwagi. Postaraj siĊ znaleĨü
chwilĊ na rozmowĊ, nawet jeĞli nie
masz na to specjalnie czasu i ochoty. MoĪe to przynieĞü wiele radoĞci
Twojemu trochĊ „zaniedbanemu”
przez Ciebie znajomemu. W pracy sporo spraw. Dobrze by byáo,
gdybyĞ ustawiá sobie przypomnienie w telefonie, gdyĪ mimo Twojej
czujnoĞci i dobrej organizacji coĞ
waĪnego moĪe umknąü. MiáoĞü - to
nie loteria fantowa. Finanse - nie
masz siĊ czym martwiü.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
W pracy bĊdziesz miaá pewne
wątpliwoĞci. MoĪesz teĪ znaleĨü
siĊ w centrum zamieszania i bĊdziesz musiaá wykazaü siĊ dyplomacją. KtoĞ moĪe mieü do Ciebie
niesáuszne pretensje, nie daj siĊ
jednak wyprowadziü z równowagi
i zaáatw to z, charakterystyczną
dla Ciebie, klasą. Samotne KozioroĪce bĊdą wyjątkowo atrakcyjne
dla páci przeciwnej, ale trochĊ zbyt
niezdecydowane. Jednak to chyba
nie jest najlepszy moment, by zaczynaü nowe związki, uczuciowe
decyzje pod wpáywem emocji zdecydowanie naleĪy sobie odpuĞciü.
MiáoĞü - nie wysyáaj sprzecznych
sygnaáów. Finanse - dobrze zrobiáeĞ.

powaĪna rozmowa. Finanse - nie
najgorzej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ten tydzieĔ przyniesie Ci zdecydowanie wiĊcej obowiązków.
BĊdziesz mieü duĪo mniej czasu
na wáasne sprawy i przyjemnoĞci, a bilanse, rachunki i porządki
zaprzątną Ci gáowĊ niemal caákowicie. MoĪesz byü zmĊczony
i podenerwowany, dlatego postaraj
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siĊ dobrze wysypiaü i wartoĞciowo
jeĞü. Nie unikaj biaáka w diecie.
Zanim podejmiesz waĪną decyzjĊ,
skonsultuj siĊ z bliskimi, bo byü
moĪe sam nie dasz sobie z tym
rady. MiáoĞü - zaufaj rozsądkowi.
Finanse - przygotuj siĊ na drobne
wydatki.
Jak w cytacie tygodnia - dobrej
diety, spokoju i dobrego humoru
Īyczy
Wasza wróĪka

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

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

tel. 603 857 030

spójrz w przyszáoĞü

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

Promocją objĊte są wybrane produkty.
Regulamin promocji dostĊpny jest na stronie www.

WODNIK

Partner Handlowy:

21 stycznia - 19 lutego

ATUT, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 20, tel. 608 054 548

W najbliĪszych
dniach bĊdziesz
miaá farta do
ciekawych znajomoĞci. Przyniesie Ci to
duĪo dobrej zabawy, ale i trochĊ zmĊczenia.
UwaĪaj jednak,
by nie trafiü
przypadkiem
w nieciekawe
towarzystwo.
JeĞli chodzi
o sprawy zawodowe - nie
ograniczaj
dziaáaĔ tylko
do nich, ale
wyjdĨ z domu,
przejdĨ siĊ do
muzeum, do
teatru, szukaj
nowych inspiracji i rozwiązaĔ
niekoniecznie tam, gdzie
oczywistym jest
je znaleĨü. MiáoĞü - czeka CiĊ
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
NajbliĪszy wykáad dla
sáuchaczy UTW
18 listopada, godz. 17.00,
sala sesyjna w Starostwie.

TEMAT: PRAWO
SPADKOWE.
DAROWIZNY,
omówi adwokat
Edyta BukczyĔskaKorzaĔska
Prezes Zarzadu UTW
Maágorzata Staniszewska

WIELKIE WYDARZENIE MUZYCZNE!
Operetka Kijowska w Ostrzeszowie

BALET - ORKIESTRA - SOLIĝCI
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
Podczas trasy koncertowej „Gali operetkowo-musicalowej", którą bĊdziemy
mieli okazjĊ goĞciü w Polsce, zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów,
muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów, áącznie ponad 50-osobowy
skáad artystyczny z Ukrainy. W programie koncertu nie zabraknie znanych
i lubianych arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieĞni narodowych
Ukrainy. PublicznoĞü bawiü bĊdzie równieĪ repertuar musicalowy wzbogacony
cudownymi strojami oraz taĔcem baletu. Czy moĪe byü coĞ piĊkniejszego niĪ
uczucia wyraĪane taĔcem, muzyką i Ğpiewem? Na to pytanie odpowie PaĔstwu
wáaĞnie ten koncert. Niezapomniana podróĪ muzyczna przez wszystkie historie
miáosne operetki i musicalu, na której nie moĪe PaĔstwa zabraknąü!
Artur Derewiecki

Szczegóáowe informacje o Jarmarku BoĪonarodzeniowym oraz karta
zgáoszenia na www.ock.ostrzeszow.pl,
sekretariat Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul. Gorgolewskiego 2,
tel. (62) 730 25 76

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica”
zaprasza dzieci, máodzieĪ i dorosáych
na

VII Warsztaty RĊkodzielnicze „Naucz mnie
babciu, a ja nauczĊ ciebie”, czyli robótki
na drutach i szydeáku oraz z ¿lcu,
prowadzi Maria Pigulska.
Warsztaty potrwają do 18 listopada
(codziennie od godz. 17.00 do 20.00),
prowadzone są w Domu Rolnika w Bukownicy.
W programie nauka robienia prostych robótek na drutach i szydeáku,
wymiana wzorów na wykonanie róĪnych ubiorów dzierganych, ¿lcowanie
na mokro i na sucho. Ozdoby z ¿lcu.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu „11. Spotkania na walizkach",
który wspierany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
i Powiat Ostrzeszowski.

RODZICE, DYREKTOR i NAUCZYCIELE SZKOàY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawáa II w BUKOWNICY

serdecznie zapraszają wszystkich, którzy chcą
miáo i wesoáo spĊdziü styczniowy wieczór

NA WIECZOREK KARNAWAâOWY
OW
WY
który organizujemy w sali OSP W KSIĄĩENICACH

14 stycznia 2017r., o godz. 19.00
0
DO TAēCA ZAGRA KS DANCE
ZAPEWNIAMY WIELE ATRAKCJI CENA 170 zã
Zapisy do 5 stycznia 2017r :
Pani Bernadeta Batóg, t. 609 967 409
Pani Magdalena Grzelak, t. 669 423 015
Pani Katarzyny Ostrowicz, t. 697 577 061
DYREKTOR SZKOàY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawáa II w BUKOWNICY
RODZICE

Pitbull. Niebezpieczne
kobiety
Polska, sensacyjny, 135 minut.
Wtorek - 15 XI, godz.17:00 i 19:30
ĝroda - 16 XI, godz.17:00 i 19:30
Czwartek - 17 XI, godz.17:00 i 19:30
Piątek - 18 XI, godz.19:45
Sobota - 19 XI, godz.19:45
Niedziela - 20 XI, godz.19:30
Wtorek - 22 XI, godz.19:45
ĝroda - 23 XI, godz.20:00
Czwartek - 24 XI, godz.19:45

Doktor Strange 3D
USA, fantasy, przygodowy, 115 minut.
Piątek - 18 XI, godz.17:30
Sobota - 19 XI, godz.17:30
Niedziela - 20 XI, godz.17:15
Wtorek - 22 XI, godz.17:30
ĝroda - 23 XI, godz.16:00
Czwartek - 24 XI, godz.17:30

ZAPROSZENIA
NA KONCERT ROZDANE!
18 listopada do Ostrzeszowa przyjeĪdĪają artyĞci Operetki Kijowskiej
- koncert odbĊdzie siĊ w hali sportowo-widowiskowej Gimnazjum nr 2. Organizator wydarzenia - OCK - ufundowaá cztery zaproszenia. W związku z tym
przed tygodniem ogáosiliĞmy konkurs dla naszych czytelników Wystarczyáo
odpowiedzieü na pytanie: ILE LAT ISTNIEJE TEATR NARODOWY OPERETKI KIJOWSKIEJ? Prawidáowa odpowiedĨ brzmi: 82 LATA. DziĊkujemy
wszystkim, którzy wziĊli udziaá w zabawie. SpoĞród kartek z prawidáowymi
odpowiedziami wylosowaliĞmy cztery. Tym razem szczĊĞcie uĞmiechnĊáo
siĊ do panów: Bogdana Adamskiego z Ostrzeszowa, Andrzeja

Konarskiego z Siedlikowa, Zdzisáawa Zawadzkiego z Kobylej
Góry oraz Stanisáawa Siekierki z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór biletów (od Ğrody,
16 listopada).
red.

Wilk w owczej skórze
Rosja, animacja, komedia, 90 minut.
Piątek - 18 XI, godz.15:45 (2D)
Sobota - 19 XI, godz.15:45 (3D)
Niedziela - 20 XI, godz.15:30 (3D)
Wtorek - 22 XI, godz.15:45-3D
Czwartek - 24 XI, godz.15:45 (2D)

Neon Demon
Dania, Francja, USA, thriller, 110 minut.
Film z cyklu „KINO KONESERA”
ĝroda - 23 XI, godz.18.00
Cena biletu - 12 zá
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
Tradycją jest, Īe 1 listopada, w dzieĔ Wszystkich ĝwiĊtych harcerze peánią sáuĪbĊ
przy Grobie PowstaĔca na
ostrzeszowskim cmentarzu.
W tym roku takĪe harcerze i instruktorzy z dwóch druĪyn ZHP
w Ostrzeszowie - czáonkowie
1. DruĪyny Harcerskiej oraz
11. DruĪyny WĊdrowniczej
„Inka”, wraz z bratnią organizacją ZHR trzymali wartĊ od
wczesnych godzin popoáudniowych, podczas mszy ĞwiĊtej,
aĪ do póĨnych godzin wieczornych. W ten sposób chcieli
oddaü czeĞü polegáym bohaterom, którzy walczyli o wolnoĞü
narodu.

HARCERSKA WARTA

Czuwaj!
pwd. Maja Grabowska HO

Niepodlegáe
malowanie
Máodzi adepci sztuki malarskiej nie
po raz pierwszy pokazali swoje zdolnoĞci. Prace trzech dziewczyn zostaáy
docenione w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „BARWY NIEPODLEGàOĝCI”, zorganizowanym przez MDK
w ĝwidnicy. Jedną z nagród przyznano Radice àepskiej, wyróĪniono pracĊ
Maágosi Pilarczyk, zaĞ rysunek Hanny
Brząkaáy zakwali¿kowano do wystawy.
K.J.
Maágorzata Pilarczyk - wyróĪnienie.

Radika àepska - nagroda.

Hanna Brząkaáa - kwali¿kacja do wystawy.
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W KRASZEWICACH
SâONECZNIE, SPORTOWO I PATRIOTYCZNIE
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Wyniki

DRUįYNOWO
Szkoáy podstawowe
1. SP Kraszewice
2. SP Mikstat
3. SP Mąkoszyce
4. SP Czajków
5. SP SobiesĊki
Gimnazja
1. Mikstat
2. Kobyla Góra I
3. Kraszewice I
4. Kraszewice II
5. Kobyla Góra II
6. Czajków
Szkoáy ponadgimnazjalne
1. ZS nr 1 I
2. ZS nr 1 II
3. ZS nr 1 III

INDYWIDUALNIE
Szkoáy podstawowe
DziewczĊta
Anna Bodura, Mikstat - 2:26
Marta Kobza, Kraszewice - 2:37
Kinga Goluba, Czajków - 2:43
Cháopcy
Bartosz Káysz, Kraszewice - 2:35
Jakub Binkowski, Mikstat - 2:36
Hubert Kopeü, Czajków - 2:37

Kraszewice od lat wpisują siĊ
w chlubną tradycjĊ obchodów „na sportowo” ĝwiĊta NiepodlegáoĞci. Tak byáo
i w tym roku. 10 listopada, juĪ po raz
13., odbyáy siĊ tu Uliczne Biegi Sztafetowe. Sáoneczna pogoda pozwoliáa
cieszyü siĊ z tego dnia nie tylko biegaczom, ale i kibicom, którzy wspierali
zawodników na trasie. A wystartowaáo
14 ekip z powiatu ostrzeszowskiego
i kaliskiego.
Podczas krótkiej czĊĞci wstĊpnej,
która odbyáa siĊ w goĞcinnej sali gimnastycznej kraszewickiego gimnazjum,
p. Edmund Tetlak wrĊczyá p. Marii Sobieraj (dyrektorce szkoáy) medal 70-lecia LZS w Ostrzeszowie za zasáugi
w rozwoju LZS na terenie powiatu.
A potem wszyscy ruszyli na biegową trasĊ. Preludium stanowiá bieg
3-klasistów ze szkóá gminy Kraszewice,
medale dla maáych sporowców ufundowaáa przewodnicząca Rady Powiatu
Marianna Powązka.

Starsze dzieci
i máodzieĪ dzielnie, ale
zawsze fair play, walczyáy o jak najlepsze
lokaty. I choü czasami
zdarzaáy siĊ potkniĊcia, a nawet upadki,
a w koĔcówce dystansu
tchu w piersiach brakowaáo, wszyscy byli
bardzo zadowoleni
z udziaáu w tej patriotycznej imprezie sportowej.
Gáówni organizatorzy, panowie Jacek Puchaáa i Dawid Sobieraj,
stanĊli na wysokoĞci
zadania, i po raz kolejny udowodnili, Īe poprzez sport ksztaátowaü
moĪna nie tylko tĊĪyznĊ
¿zyczną, ale i ducha.
sm
fot. Mateusz MoĞ

Gimnazja
DziewczĊta
Nikola PietroĔ, Kobyla Góra - 2:26
Weronika Kubasik, Kraszewice - 2:37
Julia Rachuta Mikstat i Alicja Gaicka
Kobyla Góra - 2:40
Cháopcy
Szymon Bodura, Mikstat - 2:05
Kamil GaáĊcki, Kobyla Góra - 2:11
Daniel Klepacz, Mikstat - 2:13
Szkoáy Ponadgimnazjalne
DziewczĊta (wszystkie z ZS nr 1)
Marcelina Sztuder - 2:21
Maágorzata Wysota - 2:24
Julia Zadka - 2:31
Cháopcy (wszyscy z ZS nr 1)
Kamil Orzeszyna - 1:51
àukasz PoáoĞka - 1:56
Kacper ĝwitoĔ - 1:59
Kamil Orzeszyna ustanowiá nowy
rekord trasy. Poprzedni naleĪaá takĪe
do uczniów ZS nr 1 - Mateusza Maurego i Marcina Karkoszki - i byá gorszy
o 1s sekundĊ.

16.11.2016
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17.11.2010

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

Bramki dla Victorii: Paweá ParoĔ (2), Michaá Mazurek (58),
Maciej StawiĔski (88).

Piáka noĪna
IV liga wielkopolska, gr. pád.

Aktualna tabela

VICTORIA ZAKOĔCZYáA RUNDĊ
JESIENNą.

MACIEJ STAWIĔSKI KRÓLEM
STRZELCÓW (13 goli)
Wyniki 14. kolejki (11.11.)
Victoria Ostrzeszów - Wicher Dobra
3-1
Ostrovia 1909 Ostrów - Kania GostyĔ
3-0
PKS Racot - Obra 1912 KoĞcian
0-2
Polonia KĊpno - Rawia Rawag Rawicz
0-4
Polonia 1912 Leszno - Centra Ostrów
3-3
SKP Sáupca - Biaáy Orzeá KoĨmin - mecz siĊ nie odbyá
Victoria WrzeĞnia - LKS ĝlesin
1-0
Bramki dla Victorii: Robert Skrobacz (50), Maciej StawiĔski
(66), Michaá Mazurek (69).

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

DruĪyna
Centra Ostrów
Ostrovia 1909 Ostrów
Victoria Ostrzeszów
Rawia Rawag Rawicz
Victoria WrzeĞnia
Obra 1912 KoĞcian
PogoĔ N. Skalmierzyce
Polonia 1912 Leszno
SKP Sáupca
Biaáy Orzeá KoĨmin
LKS ĝlesin
Polonia KĊpno
Kania GostyĔ
Wicher Dobra
PKS Racot

M.
14
15
15
15
15
14
15
14
14
14
15
14
14
15
15

Pkt.
30
30
26
26
26
25
24
23
20
18
16
14
9
8
6

Bz.
32
43
35
38
29
23
22
34
25
24
19
9
10
11
10

Bs.
13
16
26
31
16
18
13
24
21
25
20
25
28
41
47

Klasa okrĊgowa

Wyniki 15. kolejki (13. 11.)
Victoria Ostrzeszów - Pogoĕ N. Skalmierzyce 3-0
Ostrovia 1909 Ostrów - Rawia Rawag Rawicz
6-0
Biaáy Orzeá KoĨmin - Wicher Dobra
3-0
Polonia KĊpno - LKS ĝlesin
1-1
Polonia 1912 Leszno - PKS Racot
5-0
Victoria WrzeĞnia - SKP Sáupca
2-0
Obra 1912 KoĞcian - Kania GostyĔ - mecz przeáoĪony
na 19.11.

Wyniki 14. kolejki (13. 11.)

SUKCESY KS ZIĉTEK
Kolejny udany turniej bokserski dla zawodników KS
ZIĉTEK Team - tym razem w Lesznie, gdzie 22 paĨdziernika

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

DruĪyna
LKS Goáuchów
Odolanovia Odolanów
Stal Pleszew
Victoria Skarszew
Piast Kobylin
Orzeá MroczeĔ
KS Opatówek
Astra Krotoszyn
Olimpia Brzeziny
PogoĔ TrĊbaczów
GKS ĩerków
Zefka Kobyla Góra
Korona PogoĔ Stawiszyn
Barycz Janków Przygodzki
Raszkowianka Raszków
Szczyt Szczytniki

M.
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Pkt.
37
33
30
29
27
25
23
21
19
17
15
15
11
11
7
4

Bz.
46
32
31
38
36
32
21
21
23
33
13
19
11
16
16
9

Bs.
11
10
10
10
24
19
19
23
27
25
26
21
29
42
50
51

A klasa, gr. 2.

Korona Pogoĕ Stawiszyn - Zefka Kobyla Góra
Szczyt Szczytniki - Astra Krotoszyn
LKS Goáuchów - Odolanovia Odolanów
Victoria Skarszew - Stal Pleszew
Olimpia Brzeziny - KS Opatówek
Raszkowianka Raszków - GKS ĩerków
PogoĔ TrĊbaczów - Barycz Janków Przygodzki

SUKCESY I PODZIĉKOWANIA

Orzeá MroczeĔ - Piast Kobylin
2-3
Bramki dla Zefki: Dawid Ponitka (20), Michaá OkoĔ (22 i 73).

2-3
1-4
1-0
4-0
0-1
2-4
6-0

ZAKOĔCZYáA SIĊ RUNDA JESIENNA

W DERBACH POWIATU LZS CZAJKÓW
POKONAá „PELIKANA” GRABÓW - 5:1
Wyniki 13. kolejki (13.11.)
LZS Doruchów - LZS Trzcinica

29 paĨdziernika
w Legnicy rozegrano
XXVI Mistrzostwa Ziemi Legnickiej w Karate
WKF. WziĊáo w nich udziaá
ponad 290 zawodników
z 16 klubów. UKS „Hitotsu”
Ostrzeszów reprezentowali: Tamara KĊpska, Oliwia
Szczepaniak, Oliwia Irena
Szczepaniak, Maciej Kozownicki oraz Adrian Mituáa.
Do Ostrzeszowa przywieĨli 2 medale.
- Adrian Mituáa - záoto
w kumite,
- Tamara KĊpska brąz w kumite.
Bardzo dobrze spisali siĊ pozostali
zawodnicy. Dwie Oliwie i Maciej zajĊli
miejsca tuĪ za podium.

odbyá siĊ XXIV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Jana
Pawáa. W turnieju wziĊáo udziaá aĪ 15 zawodników ZIĉTEK
Team. Weronika Bartczak zostaáa wybrana najlepszą zawodniczką, a Mariusz ZiĊtek najlepszym trenerem turnieju.
W
tym
samym dniu,
r ó w n i e Ī
w Lesznie, odbyá siĊ XIX Turniej Bokserski
im. Janusza
StawiĔskiego
„HARCERZA”.
ZIĉTEK
Team zostaá
wyróĪniony
i udekorowany
pucharem za
najlepszy klub
uczestniczący
w obu turniejach.
MZ

5-2

LZS Czajków - Pelikan Grabów
StraĪak Sáupia - Sokóá Bralin

5-1
2-1

GKS GrĊbanin - LZS Olszowa

1-2

Victoria Laski - LZS Chynowa

1-1

LKS Czarnylas – Wielkop. Siemianice

1-1

Aktualna tabela
M.

DruĪyna

M. Pkt. Bz. Bs.

1.
2.
3.

Wielkopolanin Siemianice
Victoria Laski
LKS Jankowy 1968

12 32
12 28
12 20

44 12
37 15
30 24

4.

LZS Doruchów

12 20

26 21

5.

LZS Chynowa

12 18

30 22

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

StraĪak Sáupia
LZS Czajków
LKS Czarnylas
Sokóá Bralin
Pelikan Grabów
LZS Trzcinica
GKS GrĊbanin
LZS Olszowa

12
12
12
12
12
12
12
12

31
28
17
24
17
9
17
14

18
17
16
15
13
10
7
5

25
25
16
22
21
51
32
58

Mecz ostatniej kolejki klasy okrċgowej:
niedziela, 20 listopada, godz. 12.00 - Zefka Kobyla Góra
- Raszkowianka Raszków.
Zapraszamy kibiców!

*
31 paĨdziernika w Ostrzeszowie
wicestarosta oraz burmistrz i jego zastĊpca spotkali siĊ z naszymi zawodnikami. Zaproszenie otrzymali takĪe:
prezes i trener klubu Jan ZieliĔski oraz
trener kumite - Zdzisáaw Mituáa.
Na spotkaniu obecni byli:
- Mistrz Polski - Adrian Mituáa,
- brązowy medalista Mistrzostw
Polski - Kacper ĝwitoĔ,
- brązowy medalista Mistrzostw
Polski - Krystian Mituáa,

- pani Agnieszka SzczypiĔska reprezentująca syna Maksymiliana Mistrza Polski,
- pani Ewa Mituáa - reprezentująca
trenera Zdzisáawa.
Uczestnicy spotkania otrzymali
drobne upominki oraz listy gratulacyjne.
Nasi zawodnicy nie spoczywają
na laurach, do koĔca roku czeka ich
jeszcze kilka sprawdzianów. A nam
pozostaje trzymaü za nich kciuki.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

3. liga tenisa stoáowego w Ostrzeszowie
- zapraszamy!
•
•

20.11. - sala OSS Piast, ul. Sportowa 10
godz. 10. 00 - UKS Piast Ostrzeszów - Start GostyĔ
godz. 13.30 - UKS Piast Ostrzeszów - KS Krotosz Krotoszyn
UKS Piast serdecznie zaprasza!

ul. PowstaĔców Wlkp. 13, 63-500 Ostrzeszów,
www.fcbceramika.pl, 62 732 34 30 (52)
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Piece kaflowe,
kuchnie, kominki
tel. 502 376 569
NOWOCZESNE
I KLASYCZNE
WZORNICTWO
Wykonanie pod indywidualne
potrzeby i gust klienta

• ogrodzenia metalowe •
bramy, balustrady • elementy
wykoĔczenia wnĊtrz •
PONAD 25 LAT
DOģWIADCZENIA
W BRANįY!
ĝlusarstwo - kowalstwo
Sáawomir Danielski
Siedlików 23a
tel. 730-75-92







INSTALACJE

KAMERY cyfrowe IP
- monitoring posesji itp.
ALARMY – wáamaniowe, poĪarowe
Automatyka bram
TV naziemna oraz SAT
tel. 602 618 258

ZATRUDNIČ
SZWACZKČ

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

Firma
Stiuk-Art

Malowanie i tapetowanie (szlifowanie bezpyłowe) Ƈ glazura i
terakota Ƈ tynki i farby ozdobne Ƈ
poddasza Ƈ stolarka budowlana
itp. Ƈ pomoc w koordynacji pracy
wykończeniowych mieszkań,
budynków
Posiadam w zespole architekta
budowlanego z pełnymi
uprawnieniami, architekta
wnętrz oraz urbanistę
tel. 784 791 203

MODELARZA CERAMIKI
BUDOWLANEJ
Opis stanowiska:
• projektowanie i wspóátworzenie nowych produktów
• rĊczne malowanie elementów ceramicznych (páytki, ozdoby, itp.)
• modelowanie nowych produktów
Wymagania:
• mile widziane doĞwiadczenie w ceramice
• zdolnoĞci manualne
• umiejĊtnoĞci pracy w zespole, systematycznoĞü oraz zaangaĪowanie
Oferujemy:
• ciekawą pracĊ w miáej atmosferze,
• realną moĪliwoĞü rozwoju,
• moĪliwoĞü wdraĪania wáasnych pomysáów i rozwiązaĔ,
• atrakcyjne wynagrodzenie.
Miejsce pracy: Ostrzeszów, ul. PowstaĔców Wlkp. 13

Ukáadanie
páytek

TYNKI MASZYNOWE

tel. 609 636 279

tel. 660 682 732

Malowanie, Szpachlowanie
Zabudowy z páyt K-G

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne zacierane na gładko, szpachlowanie, płyty K-G

Osoby zainteresowane prosimy o przysyáanie C.V. drogą mailową na
adres: rekrutacja@fcbceramika.pl lub o kontakt telefoniczny 62 732 34 52
Prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli: "WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbĊdnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
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Ach
Ach, co to byĄ za ĝlub!

KLASA VI B NA NAGRANIU PROGRAMU HIT, HIT, HURRA!
Z UDZIAâEM MATEUSZA GOLICKIEGO

DokoĔczenie ze str. 1.
PrzygotowaliĞmy siĊ do tego wyjazdu starannie. Aby dodaü otuchy Mateuszowi, wykonaliĞmy tablicĊ z napisem
Mateusz Ğpiewem sprostaá i hit dostaá!
Nagranie programu rozpoczĊáo siĊ
okoáo godziny 17. WeszliĞmy do studia serdecznie witani przez rodziców
Mateusza i zajĊliĞmy zarezerwowane
dla nas miejsca na widowni. Wszystko
nas tu interesowaáo! PrzyglądaliĞmy
siĊ rozĞwietlonej scenie z gigantycznym napisem Hit, Hit, Hurra!, jeszcze
pustym fotelom dla jurorów, muzykom
przygotowującym do koncertu swoje
instrumenty: gitary, fortepian, trąbki,
skrzypce.

Kochanej Mamie

Cecylii
Jędrzejewskiej
z okazji

85. rocznicy urodzin
dużo zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności
z całego serca

życzą
córki i syn
z rodzinami

Nieoczekiwanie... przybiegá do nas
Mateusz - gotowy juĪ do wystĊpu, ale
jeszcze chciaá siĊ z nami przywitaü. Byá
trochĊ zdenerwowany, wiĊc Īartami
staraliĞmy siĊ dodaü mu otuchy.
Po chwili zaczĊáo siĊ! Rozbáysáy
kolorowe Ğwiatáa, a na scenie ukazaá siĊ
dziennikarz muzyczny - Artur Orzech.
Nad naszymi gáowami zaczĊáa przesuwaü siĊ kamera! ReĪyser widowni
poinformowaá nas, jak mamy siĊ zachowywaü podczas nagrania. Jurorzy
zasiedli na swoich miejscach. EdytĊ
Górniak, która pozostaáa w Los Angeles z powodu choroby syna, zastąpiáa
Kayah. Kolejne miejsce zająá Hirek
Wrona - krytyk muzyczny, oraz Bartek
CaboĔ - trener muzyczny. WiedzieliĞmy, Īe Mateusz bĊdzie Ğpiewaá jako
pierwszy, ale mimo to nie mogliĞmy
siĊ doczekaü, aĪ ukaĪe siĊ na scenie
w towarzystwie Piaska. Kiedy orkiestra
zaczĊáa graü utwór Jeszcze bliĪej, ujrzeliĞmy wchodzącego na scenĊ Mateusza
oraz znanego piosenkarza! WstaliĞmy
wszyscy. JakĪe byliĞmy dumni! To nasz
kolega z klasy!

Podczas ich wystąpienia klaskaliĞmy w rytm piosenki! Mateusz otrzymaá bardzo wysokie oceny od jurorów:
HIT! 5! 5! My wystawiliĞmy mu jeszcze
wyĪsze noty, czyli 3 x HIT! CieszyliĞmy
siĊ, gdy reĪyser programu zarządziá
dubel, czyli Mateusz z Piaskiem musieli
powtórzyü swój wystĊp! Dáugo biliĞmy
brawa naszemu koledze!
NastĊpnie mogliĞmy posáuchaü
jeszcze wielu piosenek z klasyki polskiej
muzyki rozrywkowej, zaĞpiewanych
przez koleĪanki i kolegów Mateusza!
W repertuarze znalazáy siĊ m.in.
Maáe tĊsknoty Krystyny ProĔko, Gdzie
siĊ podziaáy tamte prywatki Wojciecha
Gąsowskiego, List Edyty Górniak, Maáe
szczĊĞcia Kuby Badacha.
DuĪym wydarzeniem byáo wystąpienie koleĪanki Mateusza, Magdaleny
Dąbkowskiej, która w duecie z Pawáem
Podgórskim - artystą musicalowym zaĞpiewaáa utwór Upiór w operze.
Podczas nagrania mogliĞmy jeszcze
usáyszeü Kayah Ğpiewającą w duecie
z Magdaleną Dąbkowską znany przebój Supermenka.
Udaáo nam siĊ podczas przerwy
zdobyü autografy artystów oraz zrobiü
z nimi „sel¿e”!
Nagranie programu trwaáo prawie
do póánocy. W tym czasie opiekowali
siĊ nami rodzice Mateusza, paĔstwo
Monika i Damian Goliccy, którym serdecznie dziĊkujemy za zainicjowanie
oraz zorganizowanie dla nas wyjazdu
do Warszawy.
Udziaá w przygotowaniu programu
dostarczyá nam wiedzy i wielu wraĪeĔ.
MogliĞmy zobaczyü i przekonaü siĊ,
Īe nagranie muzycznego programu
telewizyjnego to wiele godzin pracy
duĪej grupy ludzi!
Serdecznie dziĊkujemy równieĪ
Burmistrzowi Grabowa nad Prosną
- panu Zenonowi Cegle - za pomoc
w organizacji wyjazdu.
Uczniowie klasy VI b
Szkoáy Podstawowej w Grabowie

Te życzenia to nie gratka.
Są one dla siedemdziesięciolatka.

Czesławowi Przybylskiemu
w dniu urodzin
życzymy spokoju, żadnych powodów do niepokoju,
dużo zdrowia, samych radości i ogromu od wnuczek
miłości.
Nigdy się nie poddawaj, zawsze dużo z siebie dawaj.
Byś miał na to dużo sił, no i żebyś długo żył.

fot. FOTOGOLD Marek JastrzĊbski, tel. 600 837 784

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

Ach, co to był z

Marta i Tomasz
Miáo nam poinformowaü, Īe 24 wrzeĞnia 2016 roku w koĞciele pw.
Ğw. Mikoáaja w Przynowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli
sobie sakramentalne „tak”:

Marta Spalona i Tomasz Nawrot
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje
zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na
áamach „CzO”, przynieĞ lub
przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ
do redakcji. Na pewno ją
opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy!

ELEKTRYKÓW

I ELEKTROMONTERÓW
Kontakt:
Al.WolnoĞci 13, Ostrzeszów
tel. (62) 732-20-42
m.bacik@trasko.pl

Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać. André Liege

Wiktor - synek paĕstwa Beaty Fabianowskiej i Marka Lewandowskiego
z Ostrzeszowa, ur. 7.11.2016r., waga
2700g
Emilka - córeczka paĕstwa Natalii
Witek i Mateusza Kuszy z Miċdzyborza, ur. 8.11.2016r., waga 3160g
Olek - synek paĕstwa Eweliny

Trasko-Inwest sp. z o.o.

zatrudni

Tego z całego serca życzą:
żona Teresa,
córka Zuzanna z rodziną,
syn Robert z dziećmi
oraz syn Maciej z rodziną

Antosia - córeczka
ó
paĕstwa
ĕ
Agnieszki i Pawâa Broniarczyków ze Szklarki
Przygodzickiej, ur. 7.11.2016r., waga
3730g

16.11.2016

i Pawâa Juszczaków z Kuīaja,
ur. 10.11.2016r., waga 3650g
Emilka - córeczka paĕstwa Ireny
i Marcina Gajdów z Wrzosów,
ur. 11.11.2016r., waga 4020g
Kaja - córeczka paĕstwa Katarzyny
i Szymona Kinastowskich z Ostrzeszowa, ur. 11.11.2016r., waga 3890g
Zosia - córeczka paĕstwa Anety
i Mateusza Gomóâków z Miċdzyborza, ur. 11.11.2016r., waga 3340g

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

