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DokoĔczenie na str. 4.
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DokoĔczenie na str. 14.
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ĪąF\PZĪáyENX']LHFLąWNLHP2ERN
]ZLHU]ĊWDZW\PURNXE\SRNáRQLü
VLĊ-H]XVNRZLSU]\E\áQDZHWNRĔ6ą
WHĪĪ\ZH]ZLHU]ĊWD]ERNXRáWDU]D
XVWDZLRQDMHVW]DJUyGND]PDOHĔNLPL
RZLHF]NDPLQDGNWyU\PLF]XZDSDVWHU]
0DUHN2ZLHF]NLWRSUDZG]LZDUDGRĞü
GODQDMPáRGV]\FKFKRüLFKURG]LFH
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3yMGĨP\ZLĊFZV]\VF\GRVWDMHQ
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K.J.

Życzymy wszystkim hucznego i „wystrzałowego”, ale bezpiecznego
SYLWESTRA i szczęśliwego wejścia w NOWY - 2017 ROK!
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DokoĔczenie na str. 4.
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Kursy prawa jazdy kat. B, C, D, E
Z okazji Nowego Roku życzymy zdrowia,
samych wspaniałych dni, wszelkiej
pomyślności i satysfakcji
z podejmowanych wyzwań.
Szczęśliwego i pełnego wspaniałych chwil
Nowego Roku oraz powodzenia w życiu
osobistym
i zawodowym
życzy
Szkoła Nauki Jazdy i Stacja Kontroli Pojazdów
Tomasz Wójcik
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

Tekst páatny

CZEMU MA SàUĩYû TA AROGANCJA W SEJMIE?

red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

KAZALI MI SZUKAû LEKARZA
NA WàASNĄ RĉKĉ
Ostrzeszowski szpital siĊ zmienia. Nadal jednak nie wszyscy są
zadowoleni z opieki, jaką w razie
choroby ma zapewniaü. Jednym
z takich pacjentów jest pan Zenon,
mieszkaniec Czajkowa. MĊĪczyzna
jakiĞ czas temu zachorowaá nagle na
zapalenie nerwów - przestaá chodziü.
Lekarz rodzinny od razu wypisaá mu
skierowanie do szpitala. Niestety, na
próĪno byáo szukaü tam pomocy...
- W ostrzeszowskim szpitalu spĊdziáem cztery dni, po czym wypisano
mnie do domu. Ordynator stwierdziá,
Īe nie potra¿ą mi pomóc i najlepiej
gdybym sam umówiá siĊ na wizytĊ do
jakiegoĞ neurologa. Byáem w kiepskim
stanie, nie potra¿áem chodziü, ruszaü
rĊkoma - opowiada pan Zenon.
MĊĪczyzna ma Īal do lekarzy, Īe
wypisali go do domu w takim stanie.
Jak mówi, nikt nawet nie zaproponowaá
mu przewiezienia do innego szpitala
Firma Fachowiec Myje
zatrudni osobĊ na stanowisko
sprzedawca. Wymagane
Ğrednie wyksztaácenie i dobra
znajomoĞü Of¿ce.
Podania prosimy kierowaü
na rekrutacja@olimphurt.pl

- do Ostrowa czy Kalisza, gdzie jest
oddziaá neurologiczny.
- Pomocy musiaáem szukaü na
wáasną rĊkĊ. Na szczĊĞcie mam rodzinĊ we Wrocáawiu, pojechaáem do
nich. Wezwali karetkĊ, i tak tra¿áem
do jednego z tamtejszych szpitali. To
byáa najprostsza droga, aby siĊ tam
dostaü (...). Szkoda tylko, Īe musiaáem uciekaü siĊ do takich sposobów.
Choroba bardzo szybko postĊpowaáa.
Mieszkaniec Czajkowa nie miaá
wczeĞniej problemów ze zdrowiem.
Jego choroba przyszáa niespodziewanie.
- Rozumiem, Īe w Ostrzeszowie
nie ma oddziaáu neurologicznego, ale
kiedy najbardziej potrzebowaáem pomocy, z kwitkiem odesáano mnie do
domu, zamiast przewieĨü karetką gdzie
indziej - Īali siĊ mĊĪczyzna. - We Wrocáawiu zrobiono mi wszystkie badania,
choroba juĪ zaczĊáa atakowaü páuca.
ĝciągnĊli nawet lek z Niemiec. JakoĞ
siĊ z tego wykaraskaáem, chociaĪ momentami byáo juĪ bardzo Ĩle.
Pan Zenon obecnie przebywa
w domu. Jednak, aby mógá cieszyü siĊ
zdrowiem, konieczna jest rehabilitacja.
Ma ona trwaü minimum dwa lata...
A. à.

PEDAGOG,
TERAPEUTA

SPRZEDAM
PROSIČTA

Teresa Kubera

tel. 782 395 138
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
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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

Polacy! Nie dajcie siĊ uwieĞü awanturnictwu w Sejmie - posáom PO, PSL
i Nowoczesnej oraz róĪnym liberaáom.
Pod pozorem obrony demokracji dąĪą
oni do przejĊcia siáą wáadzy w Polsce,
by znów realizowaü swoje obáudne cele.
Są rozgoryczeni utratą wáadzy, która
umoĪliwiaáa im bezkarne rozkradanie
majątku narodowego, uczestnictwo w
intratnych, nie zawsze uczciwie dziaáających spóákach, nierozliczanie aferach
gospodarczych, manipulowanie prawdą,
a takĪe likwidacjĊ polskich zakáadów
(kopalĔ, stoczni, ryboáówstwa, hut…).
Koalicja PO-PSL, byü moĪe wysáugując
siĊ mocodawcom z Brukseli i Berlina,
nie chciaáa stanąü w obronie spraw
narodowych i polskiej gospodarki. Dlaczego PO, PSL i lewicowe gremia nie
sprzeciwiáy siĊ wyprzedaĪy polskich lasów paĔstwowych i polskiej ziemi przez
obcokrajowców i polityków powyĪszych
formacji?
Ohydna i niezrozumiaáa jest zaciekáa
obrona zbrodniarzy komunistycznych,
ubeków i esbeków, którzy mają przywileje emerytalne, wynoszące nawet 20
tys. zá, na które „zapracowali” torturami,
mordami i przeĞladowaniem najlepszych
Polaków, walczących o wolną PolskĊ
i prawo Narodu do samostanowienia.
WspomnĊ tu choüby bestialsko zamordowanego Ğp. ks. Jerzego PopieáuszkĊ,
orĊdownika prawdy i wolnoĞci, nieugiĊtego pasterza, wyraĪającego otwarty
sprzeciw wobec záa i ówczesnej zdrady
narodowej.
Politycy opozycji, wystĊpujący razem pod szyldem KOD-u, nie mogą
pogodziü siĊ teĪ z propolskimi i pronarodowymi posuniĊciami obecnego rządu

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

PiS. JeĪeli rząd wspiera polskie rodziny,
ukróciá záodziejstwo, dąĪy do rozliczenia
afer, przywraca funkcjonowanie polskich
zakáadów, czyli inwestuje w polską gospodarkĊ, podwyĪsza minimalne páace,
emerytury i renty - to Ĩle? Czepiają siĊ
braku wolnoĞci sáowa, a przecieĪ mogą
protestowaü, obrzucaü wyzwiskami,
obelgami obecnego Prezydenta Andrzeja DudĊ, Jarosáawa KaczyĔskiego
i innych, inaczej myĞlących niĪ oni,
podsycaü do nienawiĞci, prowokowaü
do bijatyk, posáugiwaü siĊ káamstwami
w obiegu publicznym - nie ponosząc za
to Īadnej odpowiedzialnoĞci. Czy tak
ma wyglądaü demokracja i wolnoĞü, do
której za wszelką cenĊ dąĪą? MoĪna
zapytaü, jaki byá za rządów PO i PSL
przekaz medialny, jaka byáa wolnoĞü
sáowa? - StronniczoĞü, zamazywanie
prawdy, totalne káamstwo, inwigilacja
i przeĞladowanie dziennikarzy, nieliczenie siĊ z gáosem obywateli i wolą
Narodu. Oto niektóre przykáady: miliony
Polaków musiaáo przez kilka lat systematycznie protestowaü i domagaü siĊ
miejsca na multipleksie dla Radia Maryja
i Telewizji Trwam, które sáuĪą przekazywaniu prawdziwej historii i wartoĞci
patriotyczno-religijnych. Wrzucenie do
kosza - zlekcewaĪenie okoáo 700 tys.
podpisów obywateli sprzeciwiających siĊ
podwyĪszeniu wieku emerytalnego, wyprzedaĪy polskich lasów i polskiej ziemi
oraz zmniejszeniu ĞwiadczeĔ matkom
wychowującym dzieci niepeánosprawne
(jak mówiá jeden z posáów PO, „jak są
biedni, to mogą jeĞü trawkĊ z rowu”).
Czemu miaáo sáuĪyü napuszczanie bojówkarzy chuligaĔskich, mających za
zadanie przeszkodziü Marszowi Niepod-

STUDNIE

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

28.12.2016

legáoĞci na ulicach Warszawy? Zastraszanie i wyrzucanie z pracy dziennikarzy,
którzy ujawniali liczne afery gospodarcze
oraz taĞmy, na których zarejestrowano gáos jednego z ministrów w rządzie
Tuska, szydzącego z Narodu, („Polska gospodarka to ch…, d… i kamieni
kupa”) - to byáa wolnoĞü i demokracja
w wydaniu tych, co dziĞ o nią woáają.
A otoczenie kordonem policji Piotra
Dudy, przewodniczącego SolidarnoĞci
i niewpuszczenie go do budynku Sejmu,
w którym miaá wyraziü sprzeciw podniesieniu wieku emerytalnego, czy to teĪ
byáo przestrzeganie zasad demokracji?
Do tego dochodzi paáowanie kibiców
manifestujących swój patriotyzm. A jak
nazwaü donosy obecnej opozycji na
PolskĊ i na rząd PiS? To nic innego
jak poddaĔstwo, targowica i zdrada
narodowa, która w historii Polski miaáa
juĪ miejsce, choüby w czasie okupacji
niemiecko-sowieckiej, jak i w czasie
powojennych rządów komunistycznych,
w których to zrywy niepodlegáoĞciowe
Narodu byáy brutalnie táumione za zgodą okupującej PolskĊ Rosji sowieckiej.
Wówczas komuniĞci jeĨdzili do obcego
mocarstwa po wskazówki do walki z Narodem. Dzisiaj historia siĊ powtarza,
dlatego pytam - czy postawa zdrajcy,
kolaboranta, donosiciela i wasala nie
zasáuguje na potĊpienie przez kaĪdego
uczciwego i odpowiedzialnego za swoją
OjczyznĊ Polaka? Widząc to, co obecnie
dzieje siĊ w polskim Sejmie, zastanówmy siĊ, komu i czemu ma to sáuĪyü.
ĩyczĊ wszystkim báogosáawieĔstwa
BoĪego, wszelkiego dobra i odwagi
w dąĪeniu do prawdy i sprawiedliwoĞci
w nadchodzącym Nowym Roku.
Stanisáaw Hemmerling
Radny Rady Powiatu
Ostrzeszowskiego
(Prawo i SprawiedliwoĞü)
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

,

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.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa

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

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

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów

„Pod Wagą” od 27.12 do 31.12, tel. 730-32-23
„W Rynku” 1.01, tel. 730-04-72
„Drofarm” ul. Zamkowa 36, od 2.01 do 8.01
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.

28.12.2016
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POLICJA

Cysterną do rowu

21 grudnia w Bierzowie 51-letni mieszkaniec gminy PajĊczna, kierując
samochodem ciĊĪarowym marki Daf (cysterna), wykonaá nieprawidáowy
manewr skrĊtu i wjechaá do rowu.
Cysterna przewoziáa propan. Do jej wyciągniĊcia potrzebny byá ciĊĪki holownik.
W akcji uczestniczyli równieĪ straĪacy - przy uĪyciu poduszek pneumatycznych podnosili samochód, Īeby nie doszáo do rozszczelnienia gazu. Dziaáania
trwaáy dwie godziny.
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Petarda raniáa kobietĊ

NietrzeĨwi „za kóákiem”

19 grudnia na ul. Sikorskiego
w Ostrzeszowie nieznany jak dotąd sprawca wyrzuciá przez okno
petardĊ, która raniáa idącą chodnikiem kobietĊ.
Do zdarzenia doszáo krótko przed godz. 17.00. Jak wynika z ustaleĔ policji, ktoĞ wyrzuciá
petardĊ z okna kamienicy. Mimo
prowadzonych czynnoĞci, funkcjonariuszom nie udaáo siĊ ustaliü
sprawcy. Mieszkanka Ostrzeszowa
z niegroĨnymi obraĪeniami trafiáa do
ostrzeszowskiego szpitala.

19 grudnia, przed godz. 10.00,
patrolując Rojów, policjanci zatrzymali do kontroli 45-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa, kierującego
volkswagenem vento. Jak siĊ okazaáo, mĊĪczyzna byá pijany - prawie
2 promile alkoholu. Policjanci uniemoĪliwili mu dalszą jazdĊ. 45-latek
straciá prawo jazdy.
Tego samego dnia na ul. 3 Maja
w Grabowie policjanci przeprowadzili
czynnoĞci sáuĪbowe wobec 43-letniego mieszkaĔca gminy Grabów,
który kierowaá fordem fiestą.

STRAĒ
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Uderzyá w dzika
We wtorkowy wieczór
(20 grudnia) na krajowej 25
w Kotowskim, kierowca opla
insigni (na wrocáawskich
numerach rejestracyjnych)
uderzyá w przebiegającego
przez drogĊ dzika. Uszkodzeniu ulegá przód pojazdu,
aktywowaáy siĊ poduszki powietrzne. Niestety, auto musiaáo kontynuowaü podróĪ na
lawecie. ZwierzĊ nie przeĪyáo kolizji.

43-latek równieĪ byá nietrzeĨwy (0,5 promila alkoholu). Ponadto
kierowaá autem pomimo sądowego
zakazu i próbowaá funkcjonariuszy
wprowadziü w báąd, podając im faászywe dane osobowe.
MĊĪczyznĊ ukarano mandatem.
Czeka go równieĪ rozprawa w sądzie.

Chryslerem w ibizĊ
21 grudnia, po godz. 18.00 na
ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie,
27-letnia mieszkanka Ostrzeszowa,
kierująca chryslerem, nie zachowaáa
bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją seata ibizy i najechaáa
na jego tyá. KobietĊ ukarano mandatem.

PoĪar garaĪu
20 grudnia, tuĪ przed godziną 17.00
straĪacy zostali wezwani do poĪaru
garaĪu w Rojowie. Do akcji wysáano dwie jednostki; jeszcze przed ich
przybyciem wáaĞciciel sam próbowaá
gasiü ogieĔ. StraĪacy zabezpieczyli
miejsce, oĞwietlili teren i przystąpili
do akcji gaĞniczej. Ich dziaáania trwaáy
okoáo 40 minut. Spaliáy siĊ drewniane
elementy konstrukcji drewnianej - straty
oszacowano na 2000 zá.

Drzewo
W nocy 21 grudnia straĪaków wezwano do powalonego na drogĊ drzewa
(Kobyla Góra). Drzewo blokowaáo dwa
pasy jezdni. Na szczĊĞcie straĪacy
z OSP w Kobylej Górze szybko rozwiązali problem.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

sprzedawczyni

Koniec roku to czas zadumy - wtedy najczċğciej myğlimy, co zrobiliğmy,
a czego nie zdĆīyliğmy jeszcze dokonaý. Wydaje mi siċ, īe rok 2016 byâ dla
mnie udany, co prawda nie wydarzyâo
siċ nic szczególnego, ale nie byâo teī
ĩle. Oby 2017 rok byâ podobny, to teī
bċdzie dobrze. Nie mam szczególnych
planów - zresztĆ ponoý nie powinno siċ
duīo planowaý, bo potem nic z tego
nie wychodzi.
Najwaīniejsze, aby wszyscy w mojej rodzinie byli zdrowi, a reszta jakoğ
sama siċ uâoīy. Wielu ludzi zmaga siċ
teraz z róīnymi chorobami, ma problemy z pracĆ, chciaâabym, aby te kâopoty
nas omijaây.
Wszystkim īyczċ pomyğlnego wejğcia w Nowy Rok i speânienia planów,
jeğli oczywiğcie ktoğ takie plany ma.

Rozm. i fot.
A. áawicka i A. Pisula

Jaki byâ ten rok?

SONDA

Krystyna Kasprzak

693 635 565

Jan Sikora
emeryt

Osobiğcie nie mogċ narzekaý,
bo dla mnie byâ to dosyý dobry
rok, najwaīniejsze jest zdrowie,
które, póki co, mi dopisuje i oby
byâo tak dalej. Pewne sprawy siċ
udaây, niektóre moīe i nie, ale jestem optymistĆ i wierzċ, īe nowy
rok z pewnoğciĆ nie bċdzie gorszy.
Nie lubiċ planowaý, wolċ pozostawiý
sprawy swojemu biegowi.
Na Nowy Rok īyczċ kaīdemu
przede wszystkim zdrowia, ciepâa
i miâoğci. W dzisiejszych czasach
mogċ równieī īyczyý zwolnienia
tempa w tym pċdzie - bo wszyscy siċ
gdzieğ spieszymy, biegamy. Moīe
warto przystanĆý na chwilċ i zastanowiý siċ, co tak naprawdċ w īyciu
jest najistotniejsze.

Maria Przybyâek
emerytka

Koniec roku to czas podsumowaĕ
- dla mnie to byâ dobry, spokojny rok,
wszystko poszâo zgodnie z planem.
Najwaīniejsze jest zdrowie i dziċkujċ
za to, īe ja i moja rodzina w tym roku nie
mieliğmy z tym wiċkszych problemów.
Moje wnuki bardzo dobrze siċ uczĆ, najstarszy w przyszâym roku koĕczy studia,
z czego teī siċ bardzo cieszċ. Oby tak
dalej, to bċdċ zadowolona.
Jeğli tylko czas na to pozwalaâ, to
chċtnie uczestniczyâam we wszelkich wycieczkach, organizowanych przez mojĆ
paraÀċ - zawsze moīna coğ ciekawego
zobaczyý, zwiedziý, w miâej atmosferze
spċdziý czas. Z kolei wakacje zazwyczaj
spċdzam w domu - mamy dziaâkċ, wiċc
moīemy odpoczywaý blisko, tak teī byâo
w tym roku, to wielki atut.
W przyszâym roku īyczyâabym sobie
przede wszystkim zdrowia oraz zgody
w ojczyĩnie, īebyğmy maâymi kroczkami
szli do przodu, aby po prostu nie byâo
gorzej.

Dorota Lepka
bibliotekarka

Ten rok byâ dla mnie udany. I pod wzglċdem zawodowym, i osobistym. Dopisaâo
mi takīe zdrowie, z czego siċ cieszċ, bo
wczeğniej miaâam róīne problemy. Jestem
teī bardzo zadowolona z mojej pracy. Sporo
w tym roku siċ dziaâo, mieliğmy wiele róīnych
imprez. Przede wszystkim biblioteka obchodziâa jubileusz 70-lecia. Pracy byâo sporo, ale
byâo przyjemnie, wszystko we wspaniaâej
atmosferze i z korzyğciĆ dla spoâeczeĕstwa,
a to cieszy - myğlċ, īe ludzie nas doceniajĆ.
Jeğli chodzi o rodzinċ, to syn dobrze
siċ uczy, w przyszâym roku bċdzie zdawaâ
maturċ, ma postanowienie, īe pójdzie na
studia - to teī dla mnie powód do zadowolenia. Wakacje? Udaâo mi siċ wyjechaý za
granicċ, na Gran Canariċ - to piċkne miejsce.
Przyszây rok? Cóī, w przyszâym roku
szykujĆ mi siċ okrĆgâe urodziny, wiċc byý
moīe zorganizujċ jakĆğ imprezċ. A co przyniesie los, to siċ okaīe. Najwaīniejsze jest
zdrowie, gdy czâowiek jest zdrowy, moīe
byý szczċğliwy. PieniĆdze, wiadomo, rzecz
nabyta, róīnie z nimi jest, kaīdy musi sobie
jakoğ radziý.

Michaâ Nieruchalski
uczeĕ ZS nr 2

Rok 2016 byâ dla mnie doğý odkrywczy. ZaczĆâem chodziý do szkoây
ğredniej, poznaâem wiċc sporo nowych ludzi. Ze szkoây jestem bardzo
zadowolony, sporo nowych wraīeĕ,
ale wszystko na plus. Poza tym, jeğli
chodzi o osobiste sprawy, to nic specjalnego siċ nie wydarzyâo. Owszem,
byâem na wakacjach, nad polskim morzem - tradycyjnie áeba, i w polskich
górach - w Zakopanem i w Szklarskiej
Porċbie. Pogoda nad morzem nie do
koĕca dopisaâa, ale i tak jestem zadowolony.
Interesujċ siċ sportem, w tym roku
byâo sporo waīnych i ciekawych dla
mnie sportowych imprez, np. olimpiada. Najwaīniejsze jednak dla mnie byây
Mistrzostwa Europy w Piâce Noīnej,
ýwierýÀnaâ naszej reprezentacji to duīe
osiĆgniċcie, jest siċ z czego cieszyý.
Na przyszây rok szczególnych planów nie mam, ale jeğli bċdzie taki jak
ten, to bċdzie bardzo dobrze. Jestem
optymistĆ, wiċc nie mam wielkich wymagaĕ.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

PRAWO wypaczyáo
SPRAWIEDLIWOĝû
DokoĔczenie ze str. 1.
*
To wydarzyáo siĊ blisko dwa lata
temu, w lutym 2015 r. Nabywca jednej
z dziaáek w miejscowoĞci Kotowskie
zacząá wycinaü znajdujące siĊ na
niej drzewa. Owszem, na wyciĊcie
wiĊkszoĞci z nich miaá zezwolenie,
za wyjątkiem dĊbów. To jednak nie
powstrzymaáo wynajĊtych przez
niego rĊbaczy do wyciĊcia niemal
wszystkich drzew znajdujących siĊ na
dziaáce. Nikt nie byá w stanie im tego
zabroniü, bo zaalarmowana przez

mieszkaĔców Jesiony i Kotowskiego
pani inspektor z Wydziaáu Ochrony
ĝrodowiska przyjechaáa „bez upowaĪnienia burmistrza” i mogáa siĊ
tylko przyglądaü caáemu procederowi.
Nie wiem, czy takiego upowaĪnienia
nie uzyskaáaby w ciągu godziny lub
dwóch, a moĪe i telefonicznie. Ale nawet bĊdąc tam nieo¿cjalnie nie zauwaĪyáa jakoĞ wycinanych dĊbów, widzieli
je za to tamtejsi mieszkaĔcy i to oni,
a nie „ochrona Ğrodowiska” wnieĞli
w tej sprawie pozew do prokuratury
i musieli potem udowadniaü, Īe dĊby
tam rzeczywiĞcie rosáy. OczywiĞcie
nie udowodnili - zdjĊcia, ¿lmy i sáowa
zwykáych mieszkaĔców maáej wioski
okazaáy siĊ za maáo waĪące…

Wcale nie mam satysfakcji z tego,
Īe przewidziaáem to, pisząc w artykule „WyciĊcie dĊbów, zacieranie
Ğladów” (CzO nr 8/2015) m.in.: Na
pomoc naszej „ochrony Ğrodowiska”
bym nie liczyá, bo idĊ o zakáad, Īe
nikt tam nie wie, ile naprawdĊ rosáo
w tym miejscu dĊbów czy teĪ innych
drzew, na wyciĊcie których dano zgodĊ. Niesáychane!!! Pozwólmy jeszcze
wykazaü siĊ Wydziaáowi Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony ĝrodowiska,
który prowadzi w tej sprawie postĊpowanie. MoĪe efekty tego Ğledztwa
jeszcze wszystkich zadziwią. Na razie
jednak wygląda to tak, Īe pan W., czyli
inwestor (na polu w Jesionie) i rolnik
(na polu w Kotowskim) w jednej osobie, gra wszystkim na nosie.
Niestety, efekty Ğledztwa prowadzonego przez wspomniany wydziaá
nikogo nie zadziwiáy, ale chyba teĪ nie
zaskoczyáy, bo czyĪ moĪna byáo siĊ
spodziewaü innej decyzji, niĪ UMORZENIE, jeĞli chodziáo o ocenĊ pracy
wáasnego wydziaáu (i koleĪanki)?
Dlaczego tak siĊ staáo? Dlaczego burmistrz i jego urzĊdnicy
okazali siĊ w tej sprawie tak opieszali i bezradni? Odpowiedzi na
te pytania próbowaáem znaleĨü
w rozmowie z burmistrzem Mariuszem Witkiem. Oto gáówne tezy
jego wypowiedzi.
- MieszkaĔcy, którzy wnieĞli
o zbadanie tej sprawy, zaczĊli siĊ ze
swych zeznaĔ trochĊ wycofywaü, nie
wiedzieli, czy te dĊby tam rosáy i ile.
Byá powoáany dendrolog - specjalista i on stwierdziá, Īe na podstawie
tych dowodów nie jest w stanie powiedzieü czy to są dĊby, nie mówiąc
o okreĞleniu podstawy naliczenia.
WáaĞciwie nie byáo Īadnego dowodu,
Īeby konkretnie wyliczyü karĊ, jaką
wáaĞciciel gruntu powinien ponieĞü.
Powiem szczerze, Īe bardzo liczyáem na to, Īe bĊdzie moĪna ukaraü
tĊ osobĊ. Niestety, musiaáem zgodziü siĊ z radcą prawnym, Īe brak
konkretnych argumentów i prawnicy
pana W. áatwo odwoáają siĊ od tej
decyzji. Dziwi mnie, dlaczego pan W.,
wystĊpując z wnioskiem o wyciĊcie

Z Grabowa do Ostrowa
dwa razy dziennie
autobusem. W Przygodzicach bĊdzie
DokoĔczenie ze str. 1.
ok. póátoragodzinny postój, dziĊki czeZ nowego poáączenia bĊdą mogli
równieĪ skorzystaü mieszkaĔcy gminy mu pasaĪer wysiadający w Ostrowie
Doruchów, bo wáaĞnie z tej miejscoma ok. dwóch godzin na zaáatwienie
woĞci autobus bĊdzie wyjeĪdĪaá, zaĞ sprawy lub zakupu, zanim przyjedzie
zakoĔczy swoją trasĊ w Przygodzicach.
autobus udający siĊ w drogĊ powrotną.
- JuĪ na początku wrzeĞnia zgáosiá O godz. 10.40 jesteĞmy z powrotem
siĊ do mnie burmistrz Zenon Cegáa
w Doruchowie, skąd o 13.00 autobus
z propozycją zorganizowania przeze
wyrusza ponownie na tĊ samą trasĊ.
mnie przewozu pasaĪerów z Grabowa
Dwa przejazdy do Ostrowa w ciągu
do Ostrowa - mówi Grzegorz Janicki.
doby zapewne nie zadowolą wszystkich
- Zgodziáem siĊ, choü wiedziaáem, Īe
miáoĞników jazdy autobusem, ale zatrasa: Grabów - Ostrów to za maáo.
wsze jest to jakaĞ propozycja, dająca
PoniewaĪ mieszkam w TorzeĔcu,
máodzieĪy wybór godziny dojazdu do
zdecydowaáem, Īe nowa linia bĊdzie
szkoáy i powrotu do domu. I to máodziesiĊ rozpoczynaü w Doruchowie, skąd
Īy nie z jednej gminy, ale przynajmniej
o 6.15 wyruszy pierwszy autobus.
z dwóch. PrzewoĨnik stworzyá szansĊ
PrzejeĪdĪamy Grabów i Ostrów, ale
mieszkaĔcom Doruchowa, Grabowa
jedziemy dalej - do Przygodzic, przede
i okolicznych wiosek, a jak bĊdą oni
wszystkim dlatego, Īe jest tam szkoáa
korzystaü z tej nowej linii autobusowej
mundurowa, do której uczĊszcza takĪe
- okaĪe siĊ za kilka miesiĊcy.
máodzieĪ z gminy Doruchów. Chcemy
K. Juszczak
stworzyü jej moĪliwoĞü jazdy naszym
Godziny odjazdu autobusu z niektórych przystanków:
Odjazdy
Powroty
DORUCHÓW
6.15
13.00
10.40
16.50
STARA KUħNICA
6.19
13.04
10.38
16.48
SIEKIERZYN
6.25
13.10
10.34
16.44
GRABÓW
6.35
13.20
10.25
16.35
GRABÓW WÓJTOSTWO
6.38
13.23
10.22
16.32
WIELOWIEĝ
6.48
13.33
10.16
16.26
OSTRÓW WLPK.
7.36
14.21
9.30
15.40
(dworzec PKP)
JANKÓW PRZYG.
7.44
14.29
9.19
15.29
PRZYGODZICE
7.47
14.32
9.15
15.25

róĪnego rodzaju drzew, nie wniósá
takĪe o wyciĊcie dĊbów. W przypadku
powrotu gruntów do kultury rolnej, nie
miaábym moĪliwoĞci niewydania mu
takiej decyzji.
- Grunt ten nie byá uprawiany od
trzydziestu lat. W tym czasie wyrósá
tam las, a wĞród róĪnych drzew, takĪe
dĊby. Po tylu latach nieuĪytkowania
ówczesny wáaĞciciel - Agencja NieruchomoĞci Rolnej - mógá wystąpiü
o zmianĊ klasy¿kacji gruntu, przekwali¿kowaü go z terenów rolnych
na las. A jeĞli nie, to powinien oprócz
wyceny gruntów dokonaü teĪ wyceny
skáadników majątku na dziaáce. JeĪeli
na dziaáce rosáy drzewa, powinien je
wszystkie policzyü i wyceniü.
- Nauczka jest taka, Īe teraz, gdy
sáyszĊ nazwisko W., zaraz zapala mi
siĊ Īóáta i czerwona lampka. Poza tym
szczególnie uczuliáem panią SylwiĊ,
Īe we wszystkich przypadkach - jeĞli chodzi o zezwolenie na wyciĊcie
jakichkolwiek drzew - trzeba jechaü,
zobaczyü z bliska. Po drugie trzeba
sprawdziü, czy nie ma innych gatunków drzew oprócz tych wnioskowanych. Ponadto zrobiü dokumentacjĊ
fotogra¿czną i pomiarową. ZaĞ jeĞli
jest to wiĊksza poáaü, jak w tym przypadku, to przed wydaniem pozwolenia
moĪna zaĪądaü inwentaryzacji drzewostanu na tej dziaáce.
**
Z niektórymi argumentami trudno siĊ nie zgodziü, choüby z tym, Īe
ANR sprzedaáa grunt bez porządnej
wyceny, moĪe nawet nie wiedząc, Īe
dawno tam wyrosáy drzewa. Chyba
Īe o taką „niewiedzĊ” sprzedającej
agencji wáaĞnie chodziáo? Sáuszne są
teĪ pouczenia, których pan burmistrz

udzieliá pani Sylwii, tylko czy inspektor
ochrony Ğrodowiska sam nie powinien
wiedzieü, jak siĊ zachowaü, widząc
nielegalną wycinkĊ? JeĞli nie miaá
„upowaĪnienia”, to powinien „stanąü
na gáowie”, Īeby je uzyskaü! Niestety,
tego nie zrobiono i dziĞ mówienie
o tym, Īe siĊ nie lubi wilka, kiedy najpierw pozwolono mu wleĨü do chlewika i zeĪreü owce, jest - áagodnie
mówiąc - spóĨnione.
SprawĊ moĪna rozpatrywaü
w wielu aspektach - poraĪki urzĊdników, a, co gorsza, przegranej SPRAWIEDLIWOĝCI, której nie staáo siĊ
zadoĞü. Ale jest jeszcze ¿nansowy
aspekt tego problemu. W 2015 roku
opáata za usuniĊcie dĊbu, którego pieĔ
na wysokoĞci 130 cm ma gruboĞü 20
cm wynosiáa 1.830,80 zá. Takiej sumy
pan W. i tak pewnie by nie zapáaciá,
gdyby nawet poprosiá o zgodĊ na
wyciĊcie dĊbów. Ale nie wnioskowaá
o nią, wyciąá dĊby i powinna spotkaü
go kara, która wynosi trzykrotnoĞü
kwoty opáaty. JeĪeli zatem wyciąá
bez pozwolenia dąb gruboĞci jedynie
20 cm, obwodu na wysokoĞci 130 cm,
winien za takie drzewko zostaü ukarany kwotą 5.492,40 zá. ZwaĪywszy, Īe
wĞród okoáo 20 dĊbów tam rosnących
(bo jednak wierzĊ Ğwiadkom i wáasnym oczom), byáy teĪ mające ponad
dwa metry obwodu - kara dla wáaĞciciela dziaáki byáaby liczona w setkach
tysiĊcy, które moĪna by przeznaczyü
na konkretny cel. Zatem jest to równieĪ poraĪka ¿nansowa. CóĪ, nie od
dziĞ wiadomo, Īe urzĊdnikom áatwiej
ukaraü Kowalskiego za wyciĊcie jednego drzewka, niĪ krezusa, choüby
wyciąá on hektar lasu.
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MoĪna byáo jeszcze liczyü, Īe
panu W. zajdzie za skórĊ prokurator,
bowiem równolegle z postĊpowaniem
administracyjnym w urzĊdzie miasta toczyáo siĊ postĊpowanie w KPP
w Ostrzeszowie nadzorowane przez
ProkuraturĊ Rejonową. Tutaj równieĪ sprawĊ UMORZONO, dlatego
Īe „czyn nie zawieraá znamion czynu
zabronionego”. Normalny czáowiek
tego nie zrozumie, ale prawo u nas
nie jest dla zwykáych ludzi. Nadzorujący Ğledztwo prokurator táumaczy, Īe
prokuratura nie zajmuje siĊ wyciĊciem
poszczególnych drzew, tylko wpáywem
tej wycinki na Ğrodowisko. Nie trzeba
dodawaü, Īe „specjaliĞci”, wydający
opiniĊ dla prokuratora, nie stwierdzili
naruszenia równowagi w przyrodzie
z powodu wyciĊcia sporej iloĞci drzewostanu, który, wedáug prawdziwych
miáoĞników Ğrodowiska naturalnego,
stanowiá ostojĊ dla wielu gatunków
zwierząt i ptaków. Szkoda gadaü…
i pisaü. Przyjmując, Īe wszystkie decyzje zapadáy zgodnie z literą prawa,
moĪna siĊ zastanowiü, czy aby w tym
przypadku prawo nie wypaczyáo sprawiedliwoĞci? Chyba nie pierwszy i nie
ostatni raz.
***
MoĪe nie warto kruszyü kopii o te
20 dĊbów, które nie tylko zostaáy ĞciĊte, lecz takĪe wyrwane z korzeniami
i skruszone - Ğlad po nich zaginąá.
Powie ktoĞ „nie szkoda róĪ, gdy páonie
las”, tylko Īe przy takich decyzjach
speców od ochrony Ğrodowiska juĪ
niebawem zabraknie drzew, które
mogáyby spáonąü.
Krzysztof Juszczak

MIESZKAēCY ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ UPAMIĉTNILI
PUàKOWNIKA RYSZARDA KUKLIēSKIEGO
Byáy Ukáad Warszawski posiadaá
plany wywoáania wojny uprzedzającej. Opracowanie konkretnego planu
takiej wojny w imiĊ umacniania tzw.
demokracji ludowej, sprawiedliwoĞci
dziejowej musi budziü reÀeksjĊ, skoro
na terenie byáego bloku wschodniego
zdobycie dominacji powiązane byáo
z dziesiątkami milionów Ğmiertelnych
o¿ar, w tym takĪe Polaków. Znane
są przykáady masowego ludobójstwa
w imiĊ umacniania zbrodniczej ideologii
socjalistycznej pod przewodnictwem b.
ZSRR. Jak bezwzglĊdne zatem musiaáy
byü plany wywoáania wojny prewencyjnej przeciwko demokratycznemu Ğwiatu
w imiĊ ideologicznych miraĪy.
Czáowiekiem, który zdobyá te plany i przekazaá je Ğwiatu byá Puákownik
Ryszard KukliĔski. DziĊki temu Ğwiat
dowiedziaá siĊ, jak potworne zagroĪenie
stanowi blok sowiecki. Wiedza ta miaáa

takĪe istotne znaczenie dla wspierania
przez tzw. Zachód demokratycznych
przemian w Polsce od koĔca lat siedemdziesiątych ub. wieku, jak i umoĪliwiaáa
prawdopodobne wywieranie nacisków
w celu wyeliminowania inwazji wojsk
radzieckich i/lub armii sprzymierzonych
na PolskĊ.
Puákownik Ryszard KukliĔski nie
dziaáaá w celu uzyskania wáasnych korzyĞci, a wrĊcz poniósá wszelkie moĪliwe o¿ary. Wyrok kary Ğmierci i zemsta,
której doĞwiadczyá, potwierdzaáy, Īe
ujawnienie tajnych planów Ukáadu
Warszawskiego miaáo decydujące znaczenie dla obnaĪenia prawdziwego
oblicza „imperium záa” w nieodlegáych
nam czasach.
12 grudnia w Trzebnicy, z inicjatywy Spoáecznego Komitetu Budowy
Pomnika, odbyáa siĊ w celu upamiĊtnienia bohaterstwa oraz zasáug dla
demokratycznego Ğwiata uroczystoĞü
odsáoniĊcia pomnika Generaáa Ryszar-

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

63-524 Czajków 101
607 308 352, adwokat.rĮp.pl
sprawy cywilne, rodzinne, spadkowe, administracyjne,
karne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy

da KukliĔskiego. Budująca jest postawa
wáadz samorządowych Trzebnicy, które
realizowaáy inicjatywĊ obywateli, a rangĊ wspaniaáej uroczystoĞci odsáoniĊcia pomnika podnosiáa nie tylko liczna
obecnoĞü máodzieĪy i obywateli, ale
takĪe przedstawicieli rządu, Kancelarii
Prezydenta RP, wielu mundurów - takĪe
opatrzonych wĊĪykami generalskimi,
jak i obecnoĞü kardynaáa Henryka Gulbinowicza.
Liczne delegacje skáadaáy pod
pomnikiem wieĔce i kwiaty. Na biaáo-czerwonych szarfach wiązanki, skáadanej podczas uroczystoĞci w imieniu
Ziemi Ostrzeszowskiej, widniaáy napisy: „Bóg zapáaü, Generale, za Twe
O¿ary !” oraz „WdziĊczni Obywatele
Ziemi Ostrzeszowskiej”. Tym samym
idea upamiĊtnienia pierwszego przed
1990 r. Īoánierza polskiego - o¿cera
w NATO - Ryszarda KukliĔskiego - objĊáa Wzgórza Trzebnicko-Ostrzeszowskie.
M.P.

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

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

FIRMY CZYTELNIKOM
„CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”

2

Aby wziąü udziaá w losowaniu nagród (peána lista na str. 8.-9.), naleĪy przede wszystkim
rozwiązaü trzy krzyĪówki, dziĞ krzyĪówka nr 2. Trzecia - ostatnia, ukaĪe siĊ w nastĊpnym
numerze - 1/2017, juĪ po Nowym Roku. KaĪdą z nich naleĪy rozwiązaü i hasáo wpisaü na
jedną (tĊ samą) kartkĊ.
- Przy kaĪdej krzyĪówce znajdują siĊ rysunki bombek - przy zamieszczonej w poprzednim numerze byáa bombka zielona z nr. 1; dziĞ, przy krzyĪówce nr 2, jest bombka czerwona
z nr. 2, a juĪ po Nowym Roku - Īóáta z nr. 3.
- KaĪdą bombkĊ naleĪy wyciąü i nakleiü na
kartkĊ z rozwiązaniami - hasáami trzech kolejnych krzyĪówek.
UWAGA: wszystkie trzy hasáa naleĪy wpisaü - nie naklejaü!, na jedną kartkĊ pocztową,
na tĊ samą kartkĊ prosimy nakleiü trzy kolejne bombki.
- Kartki moĪna przynosiü lub przysyáaü do redakcji
„Czasu” od 4 do 25 stycznia 2017 r.
Kartki, podobnie jak w latach ubiegáych, muszą byü
standardowe, o gáadkich brzegach, a obrazki bombek
naklejone, a nie zamocowane za pomocą zszywacza
(kartki nieregulaminowe zostaną odrzucone). Wszystkie
„poprawne” kartki wezmą udziaá w losowaniu nagród kolejnych
¿rm (kartka raz wylosowana nie wraca juĪ do koszyka).
- Kupony informujące o nagrodzie oraz ¿rmie, która ją ufundowaáa,
znajdują siĊ na str. 8-9.
- Aby wziąü udziaá w losowaniu tych nagród, naleĪy kartki wáaĞciwie
wypeánione podpisaü swoim imieniem i nazwiskiem oraz podaü adres.
- Przesáanie kartek jest równoznaczne z wyraĪeniem zgody na
publikacjĊ danych.
- W zabawie nie mogą braü udziaáu pracownicy „Czasu
Ostrzeszowskiego” oraz ich najbliĪsze rodziny (wspóámaáĪonkowie, rodzice, dzieci, rodzeĔstwo).
Serdecznie dziĊkujemy ¿rmom za ufundowanie
nagród. Przypominamy, Īe kaĪda z ¿rm weĨmie udziaá
w losowaniu powierzchni reklamowej w CzO - dla dwóch
¿rm, wartoĞci 500 zá dla kaĪdej (do wykorzystania do koĔca
2017 roku). O dacie i szczegóáach losowania
powiadomimy w stosownym terminie.
Zapraszamy!

W ĝWIĄTECZNEJ
ATMOSFERZE

19 grudnia w „ZajeĨdzie” u pp. Andrzejewskich odbyáa siĊ
uroczysta wigilia
uczniów OĞrodka
Szkolno - Wychowawczego w Ostrzeszowie.
Wiele ciepáa, ale
i spontanicznoĞci mają
w sobie wigilijne spotkania organizowane
przez SOSW w Ostrzeszowie. Nie inaczej
byáo i tym razem.
Uczniowie przygotowali

przepiĊknie jaseáka, recytowali
wiersze, Ğpiewali
piosenki.
Kiedy juĪ
nadszedá czas,
by zasiąĞü przy
stole, ksiądz
Piotr Kowalek,

proboszcz para¿i Ğw. Jadwigi Królowej, odmówiá modlitwĊ i pobáogosáawiá
potrawy.
Wokóá rozbrzmiewaáa kolĊda, máodzieĪ skáadaáa sobie Īyczenia i dzieliáa
siĊ opáatkiem.
Jak na prawdziwej wieczerzy - nie
zabrakáo ani rybki, ani barszczu.

Najbardziej wyczekiwanym momentem byáo oczywiĞcie przybycie Ğw.
Mikoáaja. GoĞü z dalekiego kraju nie
zapomniaá o nikim, kaĪdego obdarowaá
prezentem.
I tak, w Ğwiątecznej i ciepáej atmosferze, upáynąá czas spotkania.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, pragniemy złożyć
najszczersze życzenia szczęścia, zdrowia i powodzenia.
Oby ten nadchodzący Nowy Rok był jedynie pasmem
nowych sukcesów oraz stał się przestrzenią do realizacji
nowych celów i zamierzeń. Niech stary rok zabierze
z sobą wszelkie niepowodzenia i zrobi miejsce dla dalszego
rozwoju.
PPHU STABUD
Stanisław Idzikowski
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NAGRODA

200 zâotych

NAGRODA

4 talony na konsumpcjċ
o wartoğci 50 zâ

Antoni Berski
Ostrzeszów,
ul. T. Koğciuszki 33
tel. 732-09-10 fax 732-09-19
SZEROKI ASORTYMENT
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
BOGATY WYBÓR
POKRYĆ DACHOWYCH,
FACHOWE DORADZTWO,
CENTRUM NARZĘDZIOWE

.R]á\D
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WHO
NAGRODA

Dywan

AUTO - CZĘŚCI

NAGRODA

3 talony o wartoğci 100 zâ

MATERIAŁY
DLA BUDOWNICTWA

„MAZI”
Robert Mazur

godz. otwarcia
7.00-19.00
Olszyna 38
tel. (62) 730-45-30
kom. 601 662 829

t. 62 730-11-89
601 662 798
ul. Łąkowa 6, 63-500 Ostrzeszów
NAGRODA

Talon o wartoğci 200 zâ

NAGRODA

2 talony o wartoğci 100 zâ
na wstċpy do sali zabaw

PIZZERIA i HOTEL

NAGRODA

Talon 200 zâ

KRYTA PŁYWALNIA
OCEANIK
OSTRZESZÓW

„KATRINA”
Ostrzeszów, ul. Zamkowa

NAGRODA

2 bony po 100 zâ
na zakup farb w sklepie

NAGRODA

Biīuteria srebrna

NAGRODA

3 karnety o wartoğci 50 zâ
(do wykorzystania do koĕca maja)

NAGRODA

2 talony o wartoğci 100 zâ

ZARÓD
63-507 Kobyla Góra
ul. K. Pułaskiego 5
t. 62 731-63-13, 508 263 085

Regina Niełacna

Jeśli planujesz uroczystość, my
pomożemy ci przygotować:
- dania mięsne,
sałatki, przekąski
w galarecie, ciasta,
torty i wiele innych

2 gry

NAGRODA

(do wykorzystania do koĕca maja)

NAGRODA

2 przeglĆdy rejestracyjne

Sklepy spożywczo-przemysłowe

Anita i Zenon
Stambuła

NAGRODA

Zegarek Timemaster

NAG RODA
3 talony na konsumpcjċ o wartoğci 50 zâ,
(do wykorzystania do koĕca maja)

NAGRODA

NAGRODA

Bon o wartoğci 150 zâ

NAGRODA

Zestaw tradycyjnych wċdlin

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku
życzy BiurPap

NAGRODA

NAGRODA

Dâugopis Parker
+ skórzana teczka

Niespodzianka

t. 62 586-05-55
www.emjar.pl
NAGRODA

NAGRODA

4 talony wartoğci 50 zâ kaīdy

(odbiór nagrody wyâĆcznie w lokalu)

NAGRODA

NAGRODA

2 karnety do kina

Rynek 7, Ostrzeszów
Rodzinnych ĞwiĆt
i pomyğlnoğci
w Nowym Roku dla
MIESZKAĔCÓW ZIEMI
OSTRZESZOWSKIEJ

 Pedicure leczniczy
ul. Kąpielowa 4a - Basen Oceanik

 Zabieg kosmetyczny
na twarz

NAGRODA

Pedicure leczniczy
i zabieg na twarz

UrzĆdzenie wielofunkcyjne

Ostrzeszów, ul. Kolbego 2
profil na Facebooku: Garderoba-Butik

MGR KOSMETOLOG
AGNIESZKA DARDAS

•
•
•
•
•
•

zabiegi pielĊgnacyjne,
makijaĪ permanentny,
okolicznoĞciowy,
manicure, pedicure,
depilacja laserowa
medycyna estetyczna
2VWU]HV]yZXO.DPLHQQD

NAGRODA

2VWU]HV]yZXO.RĞFLXV]NL
WHO
NAGRODA

NAGRODA
Niespodzianka

4 zestawy produktów Àrmowych

NAGRODA
50 dolarów

Doãðcz do nas

Wiõcej informacji
- biuro Avon,
ul. Poprzeczna 8, Ostrzeszów,

ul. Powstańców Wlkp. 12.
tel. 788 587 858
NAGRODA

Zestaw kosmetyków

NAGRODA

Talon o wartoğci 200 zâ

NAGRODA

2 talony o wartoğci 100 zâ
na opalanie

2VWU]HV]yZXO6NáDGRZD
ZZZHSLELVFRPSOWHO
NAGRODA

Zestaw szczypiec Wiha
Professional electric, 3-cz.

Skup złomu złota
usługi grawerowania
naprawa biżuterii złotej
i srebrnej

NAGRODA

Kosmetyki Avon

Ostrzeszów
ul. Ignacego Daszyńskiego 22
NAGRODA

Zestaw narzċdziowy Hogert
HT1R226 o wartoğci 300 zâ

NAGRODA
Talon o wartoğci 200 zâ na zakup
srebrnej biīuterii

NAGRODA
Niespodzianka

Lena
Marlena Nieszczesna
paznokcie Īelowe,
hybrydowe, zabiegi na twarz,
j ,
henna, depilacja,
makijaĪ
Ostrzeszów,
ul. Ğw. Mikoáaja 14

tel. 695 009 822
NAGRODA

Zabieg na twarz
oraz talon na manicure

SKLEP SPORTOWY s.c.
Ewa Kozłowska
&
Dariusz Kozłowski

NAGRODA

Talon o wartoğci 200 zâ

WHO
NAGRODA

2 bony upominkowe
o wartoğci 100 zâ

Sprzedaż kominków, piecyków
wolnostojących, biokominków,
systemów kominkowych

MONTAŻ OBUDOWY
KOMINKOWEJ
FACHOWE DORADZTWO!
POMIARY I WYCENA GRATIS!!!
Ostrzeszów, ul. Grabowska 35
tel. 606 693 422, 586-08-82
www.kominki-ostrzeszow.pl
NAGRODA

Biokominek

SKLEP
WĘDKARSKO
-ZOOLOGICZNY
Z ARTYKUŁAMI
DLA GOŁĘBI
Ostrzeszów, ul. Kosciuszki 31
www.winiarnia-ostrzeszow.pl
tel. 586-06-60

Ostrzeszów,
ul. Kolejowa 51
tel. 602 675 696

NAGRODA
Kolacja dla dwóch osób

Talon o wartoğci 200 zâ

NAGRODA

życzy
Ryszard
Biel
NAGRODA
2 talony o wartoğci 80 zâ na zakupy

NAGRODA

Wiertarka udarowa

BEHAPOWIEC
Józef Golanowski
20 lat działalności
w zakresie szkolenia
i obsługi BHP
Ostrzeszów, ul. Grunwaldzka 9B
tel. 62 730 41 99; 606 461 295
NAGRODA
5 szkoleĕ wstċpnych BHP

7RPLHMVFHF]HND
QD7ZRMą
UHNODPĊ
LXSRPLQHN
RG7ZRMHM¿UP\
DoãĈcz do nas!

Radosnych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku
Ostrzeszów,
ul. gen. Sikorskiego 41B
tel. 730-24-84
www.wawrzyniak24.pl

Studio kosmetyczne

63-500 Ostrzeszów
ul. Sienkiewicza 9
t. 62 730-30-92

ul. Kolejowa 16 63-500 Ostrzeszów

•
•
•

NAGRODA

Majówka nad Baâtykiem,
wyjazd 5-dniowy

tel. 608 526 072, 692 494 250

Instal CO MAX
NOWE logo - NOWY lokal NOWY asortyment

Torzeniec 108
www.grzes.biz
tel./fax 731-47-25,
kom. 601 581 165

KOSMETYKA

Garderoba

Niespodzianka

AVON

tel. 512 349 853

NAGRODA

pn - pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

Kosz jabâek + 3 soki naturalne

ul. Armii Krajowej 1a - Ostrzeszów

ANONIMOWY
SPONSOR

WHO
VXSHOHNMN#ZSSO
2VWU]HV]yZXO.ROHMRZD
NAGRODA

Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

Aleksander Ofierski
Książenice, ul. Wiejska 29
t. 600 202 306

NAGRODA

4 talony na konsumpcjċ
o wartoğci 50 zâ

CENTRUM

Supełek

Talon o wartoğci 200 zâ

NAGRODA

SzliÀerka Makita
o wartoğci 700 zâ

Gospodarstwo sadownicze

MIKADOR

Regaâ

Przedborów 31
tel. 731 94 58, 730 60 54

Sprzedaż jabłek
i soków
naturalnych

¿UDQ\PDWHULDá\XVáXJLNUDZLHFNLH
QDELMDQLHJX]LNyZQDSLRF]HN

2 talony o wartoğci 100 zâ

NAGRODA

Boombox

t. 603 136 954
uslugigastronomiczne@interia.eu

* o szczegóãy pytaj sprzedawcõ

Ostrzeszów, ul. Żeromskiego 7

Talon o wartoğci 200 zâ

NAGRODA

Ŷ KOMPUTERY I LAPTOPY
Ŷ TABLETY/DRUKARKI/AKCESORIA
Ŷ SPRZEDAŻ, SERWIS, NAPRAWA
Ŷ DOJAZD DO KLIENTA
Ŷ SALON PLAY

Organizacja wycieczek,
pielgrzymek i wczasów

OWOCSOK

ul. gen. Sikorskiego 14
tel./fax 730 04 08
4 talony po 30 zâ na konsumpcjċ

ul. Kąpielowa 5
Ostrzeszów
tel. 62 730-26-16

ul. Sikorskiego 12 Ostrzeszów
TEL/FAX 62 586-11-17, 608 706 834

tel. 603 758 723, 730 44 74
oferuje:
• pieczenie udĩców
• wynajem stoâu staropolskiego
• sprzedaī wċdlin tradycyjnych

www.blackdiamonds.com.pl

2IHUXMHP\
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NAGRODA

NAGRODA

Wymieý swojð
starð biēuteriõ
na nowð *

SKLEPY:
ul. Farna
ul. Kolejowa
Ostrzeszów

Z.P.H. Wyroby Garmażeryjne

Biurko komputerowe

NAGRODA

2 zestawy biurowe

ul. Kwiatowa

Arkadiusz Suchanecki

NAGRODA

pl. Kazimierza Wielkiego 1

KOMPUTERY / PROGRAMY / TONERY

Pizzeria EM-JAR

HANDEL
DETALICZNO
-OBWOŹNY

200 zâotych na zakupy w sklepie

Galeria Borek

ZZZEDVHQRVWU]HV]RZSO

NAGRODA

ul. Koćciuszki 19b
Ostrzeszów
tel. 730 310 880

obiady abonamentowe
przyjęcia
okolicznościowe
k ater ing

biurowe
szkolne
zabawki

Wesołych Świąt oraz
szczęśliwego Nowego Roku
życzy
firma Mayr

na pizzę
oraz obiady
na wagę
Kolacja dla dwóch osób
w „Katrinie”

5(67$85$&-$
=$&,6=(

artykuły

Catering
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KAWIARNIA

zaprasza

(również w soboty i niedziele).
niedziele)

28.12.2016

35<086

ŚWIAT DYWANÓW
Henryka Bierska
ul. Sienkiewicza 23, Ostrzeszów
t. 515 256 702

28.12.2016

NAGRODA
Miğ
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KONCERT KOLĉD W MIKSTACIE

PrzedĞwiąteczne wystĊpy naszych
uczniów w Ğrodowisku lokalnym staáy
siĊ juĪ tradycją. 18 grudnia, juĪ po raz
27., sala gimnazjum w Mikstacie wypeániáa siĊ po brzegi publicznoĞcią.
Program artystyczny zaprezentowali

wokaliĞci, instrumentaliĞci oraz zespoáy muzyczne ze Szkoáy Podstawowej
i Publicznego Gimnazjum w Mikstacie. Koncert „MàODZIEĩ SZKOLNA
MIESZKAēCOM MIASTA I GMINY
MIKSTAT” rozpocząá siĊ pozdro-

wieniem anielskim - „Ave
Maria”. NastĊpnie máodzi,
utalentowani artyĞci zaprezentowali tradycyjne kolĊdy,
pastoraáki i Ğwiatowe, Ğwiąteczne piosenki, m.in.: „Gdy
siĊ Chrystus rodzi”, „Cicha
noc”, „Gdy Ğliczna Panna”,
„A cóĪ z tą Dzieciną”, „Tobie,
maáy Panie”, „Záota Jerozolima”, a takĪe wiersze o tematyce Ğwiątecznej. ZachĊtą
do kolĊdowania w domach
rodzinnych staáa siĊ, zaĞpiewana razem z widzami, kolĊda „PójdĨmy wszyscy do
stajenki”.
Ciepáe przyjĊcie, gromkie oklaski i sáodycze wynagrodziáy máodym artystom
trudy przygotowaĔ do koncertu.
Wprowadzeni w wyjątkowy, boĪonarodzeniowy nastrój, wróciliĞmy do
domów, gotowi do Ğwiątecznych przygotowaĔ, pewni, Īe w ĞwiĊta polska

kolĊda rozbrzmiewaü bĊdzie w kaĪdym,
nie tylko mikstackim, domu.
Na zakoĔczenie dyrektor Publicznego Gimnazjum, Danuta KamiĔska,
pogratulowaáa artystom wspaniaáego
wystĊpu, podziĊkowaáa za przygoto-

wanie koncertu i záoĪyáa Ğwiąteczne
Īyczenia.
Koncert przygotowaá St. Sztukowski, przy wspóápracy: E. KamiĔskiej,
St. Ibron, I. Banasiak, B. Ilskiej oraz
J. Sztukowskiej.
(J)

Otwórzmy serca dla bliĨniego
Pomagaü biednym
i chorym, a samotnym nieĞü
uĞmiech i radoĞü. Ten cel od
wielu juĪ lat przyĞwieca para¿i
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, która w przedĞwiąteczną
niedzielĊ zorganizowaáa przy
koĞciele „NiedzielĊ Otwartych
Serc”. Przy tej okazji - jak co
roku - moĪna byáo kupiü stroiki,
upominki Ğwiąteczne, jemioáĊ
i pyszne ciasto domowej roboty. Rozgrzaü siĊ Īurkiem
i posáuchaü kolĊd w wykonaniu
zespoáu „Magni¿cat”. Przybyá
teĪ ĝwiĊty Mikoáaj, a wraz
z nim mnóstwo ciepáa i radoĞci, której w ten Ğwiąteczny
czas nie powinno zabraknąü
w Īadnym domu.
W.J.

NajpiĊkniejsze szopki
Przed ĞwiĊtami rozstrzygniĊty
zostaá zorganizowany przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury konkurs na
najpiĊkniejszą szopkĊ boĪonarodzeniową. SpoĞród kilkudziesiĊciu kolorowych
szopek, wykonanych z róĪnego rodzaju
materiaáów, wybrano po trzy najpiĊkniejsze w poszczególnych kategoriach.
Komisja w skáadzie: ElĪbieta LubiĔska - instruktor-plastyk, Karolina
Turczyn - artysta-plastyk, Michaá Szmaj
- OCK, Jerzy SzulczyĔski - OCK, po-

Producent materacy FDM w związku
z rozwojem ¿rmy zatrudni:

PRACOWNIKA BIUROWEGO
Miejsce pracy: ChojĊcin Parcele
Wymagania:
• Wyksztaácenie minimum Ğrednie.
• Dobra znajomoĞü programu CDN Optima.
• Dobra organizacja pracy, sumiennoĞü, odpowiedzialnoĞü.
Gwarantujemy pracĊ w przyjaznej atmosferze
oraz atrakcyjne wynagrodzenie
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyáaü na adres:
katarzyna.pancikiewicz@fdm.pl

w kategorii - PRZEDSZKOLA
I miejsce - Przedszkole nr 5
w Ostrzeszowie - grupa Biedronki

stanowiáa nagrodziü nastĊpujące prace:
w kategorii - RODZINA
I miejsce - rodzina paĔstwa Nieruchalskich z Ostrzeszowa
II miejsce - rodzina paĔstwa Rybarzów z Rogaszyc

Producent materacy FDM w związku
z prĊĪnym rozwojem ¿rmy zatrudni:

III miejsce - rodzina paĔstwa Wojtasików z TorzeĔca

II miejsce - Niepubliczne Przedszkole „Klub
Malucha” w Ostrzeszowie
- grupa ĩuczki
III miejsce - Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie grupa Pszczóáki
w kategorii - SZKOàY
PODSTAWOWE
I miejsce - Szkoáa Podstawowa w Rogaszycach
II miejsce - Publiczna
Szkoáa w TorzeĔcu - grupa
JeĪyki
III miejsce - Szkoáa
Podstawowa w Olszynie

SAMODZIELNEGO
KSIČGOWEGO
DO PROWADZENIA PEâNEJ
KSIČGOWOģCI
Miejsce pracy: ChojĊcin Parcele
Wymagania:
• Minimum 2-letnie doĞwiadczenie na podobnym stanowisku.
• Wyksztaácenie minimum Ğrednie.
• Dobra znajomoĞü zasad peánej rachunkowoĞci i przepisów
podatkowych.
• Mile widziana znajomoĞü programu CDN Optima.
• Dobra organizacja pracy, odpowiedzialnoĞü.
Gwarantujemy pracĊ w przyjaznej atmosferze
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesáaü na adres:
katarzyna.pancikiewicz@fdm.pl

spójrz w przyszáoĞü

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

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

Partner Handlowy:

ATUT, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 20, tel. 608 054 548
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W BERLINIE
NA JARMARKU ADWENTOWYM
DokoĔczenie ze str. 1.
Zwiedzanie miasta rozpoczĊliĞmy od
katedry berliĔskiej. NastĊpnie udaliĞmy
siĊ na spacer najstarszą aleją Ğwiata
Unter den Linden, przy której mieĞci siĊ
Uniwersytet Humboldta oraz budynek Nowego Odwachu (Neue Wache) autorstwa
Karla Schinkla. DziĞ jest to pomnik ku
czci o¿ar wojny i tyranii. Naszej uwadze
nie umknąá równieĪ pomnik Spalonych
KsiąĪek, dzieáo izraelskiego artysty Michy Ulmana, upamiĊtniający hitlerowskie
autodafe. W miejscu, gdzie páonĊáo ognisko, w nawierzchniĊ placu wbudowano
szybĊ, umoĪliwiającą zajrzenie w gáąb.
Widzi siĊ biaáe pomieszczenie, a w nim
wielkie puste biaáe regaáy - na 20 tysiĊcy
ksiąĪek, które 10 maja 1933 roku spalili
studenci pobliskiego uniwersytetu. Na
zamontowanej obok metalowej tabliczce
wyryto proroczy cytat z poety Heinricha
Heinego z 1820 roku - To tylko preludium
- tam, gdzie pali siĊ ksiąĪki, w koĔcu pali
siĊ teĪ ludzi.
Mijając najpiĊkniejszy, historyczny
plac Berlina - Rynek ĩandarmerii (Gendarmenmarkt), mieliĞmy moĪliwoĞü
zobaczyü najelegantszy, spoĞród kilkudziesiĊciu w Berlinie, jarmark boĪonarodzeniowy.
Niezwykle ciekawym i robiącym ogromne
wraĪenie miejscem na mapie miasta staá siĊ
pomnik Pomordowanych ĩydów Europy upamiĊtniający zagáadĊ ĩydów podczas II wojny
Ğwiatowej. Skáada siĊ on z 2711 betonowych
bloków - steli (po jednym na kaĪdą stronĊ Talmudu), ustawionych w równolegáych szeregach
z niewielkim odchyleniem od pionu. NajwyĪsze
bloki mierzą 4,7m.
Koniec wizyty na Unter den Linden oznaczaá
dla uczestników naszej wycieczki przejĞcie
przez BramĊ Brandenburską i pamiątkowe
zdjĊcie przy tym najbardziej charakterystycznym punkcie miasta. UdaliĞmy siĊ równieĪ pod
siedzibĊ parlamentu niemieckiego, a po zwie-

dzaniu historycznych obiektów miasta nastaá
czas na odwiedziny kiermaszu adwentowego
na Potsdamer Platz, gdzie przy feerii Ğwiateá
moĪna byáo poczuü atmosferĊ Ğwiąt BoĪego
Narodzenia i posmakowaü Ğwiątecznych niemieckich wypieków.
Anna Klósak

DNI WIELKOPOLSKI
W OSTRZESZOWIE
„Tu zaczyna siĊ Polska” - pod takim hasáem
odbyáo siĊ w czwartek, 15 grudnia, spotkanie
w czytelni dla dorosáych. W zaaranĪowanym kinie
„Apollo”, w którym w Poznaniu w1918 roku odbyáy
siĊ obrady sejmowe, spotkaliĞmy siĊ z czáonkami
TPZO, regionalistami i ostrzeszowianami, którzy
kochają naszą „maáą ojczyznĊ”. Udekorowani niebieskimi identy¿katorami z nazwiskami delegatów
z poáudniowej Wielkopolski, wysáuchaliĞmy okolicznoĞciowego wykáadu Bolesáawa Grobelnego zakoĔczonego wspólnie zaĞpiewaną piosenką „RĪnij
Walenty, Bóg siĊ rodzi”. Wspomnieniami rodzinnymi
i informacjami o pradziadku Tomaszu Tomalaku,
uczestniku sejmu, podzieliá siĊ historyk Paweá
Grzesiak, zachĊcając do poszukiwania w swoich
rodzinach równie ciekawych historii i osób. CaáoĞü
zostaáa uzupeániona wystawą ksiĊgozbioru regionalnego i poĞwiĊconą wielkopolskim zwyczajom,
strojom ludowym, zabytkom czy znanym postaciom,
przygotowaną przez pracownice BPMiG Ostrzeszów i panią TeresĊ Báoch z Ostrzeszowskiej Filii

DziĊkujemy Nauczycielom za wspólną wĊdrówkĊ ulicami Berlina. Naszym Uczniom - za
ten miáy, Ğwiąteczny - i w doĞü niecodziennej
i nieszkolnej atmosferze - wspólnie spĊdzony
czas.
Organizatorki wyjazdu
Marta Gaszewska i Anna Klósak

Po raz trzynasty w Ostrzeszowie
i po raz pierwszy w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyáy siĊ
obchody Dni Wielkopolski. Tradycyjnie
Wielkopolanie w grudniu, wspominając
obrady sejmu dzielnicowego, organizują róĪnego typu imprezy i wydarzenia
kulturalne. Co roku takĪe TPZO wáącza
siĊ do wspólnego ĞwiĊtowania w naszym mieĞcie.
KsiąĪnicy Pedagogicznej w Kaliszu.
Druga czĊĞü spotkania odbyáa siĊ
juĪ w kuluarach - sejmowym bufecie,
którego stoáy uginaáy siĊ od regionalnych
przysmaków: pyrów z gzikiem, chleba ze
smalcem, grzybków w occie, ogórków
kiszonych i konserwowych. Nie zabrakáo
droĪdĪowych rogali i szneki z glancem.
Dla wiĊkszoĞci byáa to sentymentalna
(i smaczna) podróĪ w czasy dzieciĔstwa. ĝwiĊtowanie zakoĔczono obietnicą
zorganizowania kolejnego, juĪ za rok,
równie udanego spotkania regionalnego.
Dorota Owczarczak
Biblioteka Publiczna MiG
Ostrzeszów

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
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MIĉDZYGIMNAZJALNY TURNIEJ
STREETBALLA
8 grudnia Gimnazjum w Kraszewicach staáo siĊ areną
rozgrywek streetballa cháopców „O Puchar Dyrektora”.
W turnieju wystartowaáy zespoáy reprezentujące gimnazja
z: Kobylej Góry, Brzezin (zespóá I i II)), Czajkowa, Ostrzeszowa
- nr 1 (zespóá I i II) oraz gospodarzy - cháopców z Kraszewic.
KaĪda druĪyna skáadaáa siĊ z trzech zawodników plus rezerwowy. Turniej rozgrywany byá systemem „kaĪdy z kaĪdym”.
Wszystkie mecze sĊdziowaá dyrektor SP w Kraszewicach,
p. Robert DziwiĔski.
Koszykówka uliczna jest jedną z ulubionych dyscyplin,
jaką uprawiają gimnazjaliĞci, wiĊc nie ma siĊ co dziwiü, Īe
poziom rozgrywek byá naprawdĊ wysoki. Jak podkreĞla
organizator - p. Jacek Puchaáa - prezes UKS „Jordanka”,
dziaáającego przy gimnazjum, zawody są przetarciem przed
Wielkopolskim Turniejem „Orlika”, który rozegrany zostanie
na wiosnĊ przyszáego roku.
Kraszewiccy gimnazjaliĞci mogą pochwaliü siĊ wieloma
sukcesami w tej grze - w zeszáym roku w kategorii dziewcząt
zajĊli IV, a w kategorii cháopców - II miejsce w rejonie kaliskim
w koszykówce 5-osobowej. Dodatkowo cháopcy wywalczyli
w koszykówce 3-osobowej VII miejsce w Wielkopolsce na
zawodach rozgrywanych w Poznaniu.
W tegorocznych rozgrywkach trzy najlepsze zespoáy
otrzymaáy puchary, natomiast wszyscy pozostali pamiątkowe
dyplomy. „Król strzelców” turnieju - Hubert KuĞwik z Kraszewic,
uhonorowany zostaá statuetką.
Sponsorem turnieju byáo Starostwo Powiatowe oraz
sklepik szkolny.
WYNIKI KOēCOWE:
Kraszewice
Brzeziny I
Kobyla Góra
Czajków
Brzeziny II
Ostrzeszów nr 1 I
Ostrzeszów nr 1 II
Jacek Puchaáa

II MIEJSCE SPORTOWCÓW Z ZS NR 1
W KLASYFIKACJI WOJEWÓDZKIEJ LZS
Máodzi sportowcy z Zespoáu Szkóá
nr 1 Ostrzeszowie w wielu dyscyplinach udowadniają, Īe nie mają sobie
równych w skali województwa i kraju.
Corocznie plasują siĊ bardzo wysoko
w rankingach najbardziej usportowionych szkóá.
14 grudnia mogli ĞwiĊtowaü kolejny sukces: w UrzĊdzie Marszaákowskim Województwa Wielkopolskiego
odbyáo siĊ podsumowanie wspóázawodnictwa sportowo - turystycznego
powiatów i szkóá ponadgimnazjalnych
o Puchar Marszaáka Województwa

Wielkopolskiego w ramach Ludowych
Zespoáów Sportowych. Ostrzeszowska szkoáa w klasy¿kacji szkóá
ponadgimnazjalnych za rok 2016
zajĊáa II miejsce w województwie!
DziĊki temu sukcesowi, który
jest wynikiem ciĊĪkiej pracy i treningu
sportowców z ZS nr 1, ostrzeszowski powiat w swojej kategorii zająá
V miejsce!
Gratulujemy sportowcom i trenerom z tej szkoáy oraz Īyczymy im
kolejnych sukcesów.
K.P. ZS nr 1

Mikstat na mapie (pogody)
Mikstat zagoĞciá w programie
pogody na ekranie telewizji pu-

Firma tapicerska

ZATRUDNI

KIEROWNIKA SZWALNI
Z DOģWIADCZENIEM
ORAZ KROJCZć
(RÓWNIEį
Z DOģWIADCZENIEM)
DO KROJENIA SKÓR
I OBSâUGI MASZYNY
CUTTER

Tekst páatny

Miejsce wykonywania pracy
Kobyla Góra
tel. 62 738 67 91

blicznej. To dowód,
Īe tegoroczne obchody 650-lecia miasta
odbiáy siĊ naprawdĊ szerokim echem
w kraju.
WidzieliĞcie, sáyszeliĞcie: Mikstat pojawiá siĊ na ekranie
TVP Info - wszystko
za sprawą prognozy
pogody na sobotĊ, 17
grudnia, br., a wiĊc
w przededniu niedzielnego mikstackiego jarmarku boĪonarodzeniowego. Jak udaáo
nam siĊ ustaliü, obecnoĞü Mikstatu na
mapie pogodowej Polski w stacji publicznej telewizji nie byáa przypadkowa.
Redaktorzy TVP Info postanowili w ten

Zimowo na sportowo
Biegacze wiedzą, Īe w nadmorskim Jarosáawcu odbywa siĊ w lipcu
popularny w caáej Polsce „Bieg po plaĪy”. W tym roku wáadze Jarosáawca
postanowiáy na sportowo powitaü równieĪ zimĊ, organizując bieg na 10km
i nordic walking. W obu tych dyscyplinach wystartowaá grabowianin Roman
Modrzejewski. W marszu z kijkami na 3,7km zająá 2. miejsce, a 20 minut
póĨniej ruszyá na trasĊ biegu na 10km, koĔcząc go na 114. miejscu w czasie
49,40 min.
W.J.

Wiodący operator komórkowy zatrudni:

sposób wyróĪniü jedyne miasto w kraju
o tak oryginalnej nazwie, które w tym
roku ĞwiĊtowaáo jubileusz 650-lecia.
Co istotne, prognoza siĊ sprawdziáa.

Aktywna MAMA - szczĊĞliwa MAMA

Wiadomo, Īe jak Mama jest szczĊĞliwa, to i dziecko
jest szczĊĞliwe. My - Mamy - wciąĪ myĞlimy o swoich
dzieciach, o ich zdrowiu, rozwoju, zwáaszcza na początku
naszej drogi czĊsto czujemy siĊ zagubione i same… CzĊsto jesteĞmy zabiegane i zestresowane. Nie mamy czasu
dla siebie ani tez chĊci, by siĊ sobą zająü. No i czasami
jesteĞmy po prostu nieszczĊĞliwymi MAMI, którym macierzyĔstwo kojarzy siĊ gáównie z poĞwiĊceniem… SIEBIE.
I co tu zrobiü, Īeby od początku choü trochĊ poczuü siĊ
lepiej w swojej maminej roli…?
Zapraszam na KOLOROWE macierzyĔstwo w CHUĝCIE. MacierzyĔstwo, w którym razem z dzieckiem
moĪemy wykonywaü obowiązki
domowe, zająü siĊ rodzeĔstwem,
udaü siĊ na spacer czy zakupy.
Noszenie swojego dziecka
w chuĞcie to moĪliwoĞü obserwacji, jak reaguje na otoczenie, to
moĪliwoĞü szybkiego reagowania
na jego potrzeby, to w koĔcu przyjemna bliskoĞü malucha, który,
wtulony w mamĊ (albo tatĊ), czuje
siĊ bezpieczny, spokojny i szczĊĞliwy, czĊsto teĪ báogo w chuĞcie
zasypia. Nosiü w chuĞcie moĪemy
juĪ od narodzin aĪ do momentu,
w którym dziecko chce byü noszone. Jest wiele rodzajów wiązaĔ
chusty, które moĪna dostosowaü
do danego etapu rozwoju malucha
i potrzeb noszącego. Noszenie
w dobrze zawiązanej chuĞcie jest BEZPIECZNE, uáoĪenie
krĊgosáupa i bioder jest ¿zjologiczne i polecane przez
¿zjoterapeutów. Zapraszam na warsztaty i konsultacje
z chustowania - z praktyczną nauką wiązaĔ.
Aktywna MAMA - to równieĪ Mama, która chce i moĪe
zadbaü o swoją sylwetkĊ w ciąĪy i po ciąĪy. Aktywne 9
miesiĊcy - to gimnastyka dla kobiet w ciąĪy, która bazuje
na technice Pilates, Jodze i üwiczeniach Body Ball, jest
bezpieczna dla kobiet oczekujących maluszka, przygotowuje je do trudów porodu i zapewnia im szybszy powrót
do formy w okresie poáogu. Wykorzystywane w lekcji piáki
zapewniają podparcie, odciąĪają stawy i uczą wyczucia
równowagi. Tempo zajĊü jest umiarkowane, a üwiczenia
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przeplatane licznymi oddechami. Sugerowane üwiczenia
dostosowane są do kaĪdego trymestru ciąĪy. ZajĊcia
zawsze koĔczą siĊ aktywnym relaksem, dziĊki któremu
poznajesz swoje ciaáo i uczysz siĊ je rozluĨniaü. To nieoceniona umiejĊtnoĞü, niezwykle przydatna w trakcie porodu,
która potem pomoĪe ci siĊ regenerowaü i odzyskiwaü siáy
w przerwie miĊdzy skurczami.
Dla Mam z maluchami, które nie chcą
lub nie mogą siĊ rozstaü
ze swoim bobasem,
proponujĊ trening
z maluchem na sali
oraz trening Buggygym - z dzieckiem
w wózku, na ĞwieĪym
powietrzu.
Aby wróciü do formy po porodzie, mieü
wiĊcej siáy i energii na co dzieĔ i aby zająü siĊ troszkĊ
sobą - tu potrzebny jest ruch. MoĪna zacząü od początku,
po 6 tygodniach poáogu, gdy mama siĊ dobrze czuje,
wtedy podczas zajĊü maluszek Ğpi lub obserwuje üwiczącą mamĊ. Natomiast okoáo 4 miesiąca moĪna malucha podnosiü, trzymaü jako obciąĪenie i w ten sposób
wzmacniaü caáe ciaáo. Trening z dzieckiem w wózku
- BUGGYGYM - to doskonaáa forma treningu dla mam
na ĞwieĪym powietrzu, przecieĪ mamy z wózkami i tak
wiecznie spacerują :). Trening polega na poáączeniu
marszu, marszobiegu z róĪnymi üwiczeniami. Buggygym
to zdrowie i kondycja bez rozstawania siĊ z dzieckiem
równieĪ w kaĪdych warunkach pogodowych, nawet zimą :).
KOCHANE MAMY- aktywnoĞü, czy to na sali, na dworze,
w chuĞcie, sprawi, Īe bĊdziecie bardziej zrelaksowane,
spotkacie inne mamy, wymienicie doĞwiadczenia, a Wasze
macierzyĔstwo bĊdzie kolorowe, niezapomniane i piĊkne.
Dzieci szybko rosną - wykorzystajcie ten czas wspólnie.
Zapraszam - Joanna Bąk, Mama trzech Bączków (8 lat,
4 lata i 3 miesiące), certy¿kowany doradca „chustowania”
maluszków, instruktor ¿tness (od 2001), ZUMBY, Pilates,
trener personalny, doradca psychodietetyki i zdrowego
odĪywiania, polecam aktywne macierzyĔstwo!
Tel. 692 744 026; www.¿t-2.pl; FB: Aktywna Mama-SzczĊĞliwa Mama

Konsultant ds. sprzedaİy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres obowiązków:
Obsáuga klienta zgodnie z wyznaczonymi standardami
Aktywna sprzedaĪ produktów i usáug
Realizacja planów sprzedaĪy
Realizacja zadaĔ administracyjnych
Wymagania:
administracyjnych i porządkowych.
Silna motywacja do pracy, zorientowanie na sukces, kreatywnoĞü.
Samodzielne i aktywne podejĞcie do powierzonych zadaĔ.
Dobra organizacja pracy, samodyscyplina oraz áatwoĞü w nawiązywaniu kontaktów.
Minimum Ğrednie wyksztaácenie.
ZnajomoĞü pakietu MS Of¿ce.
doĞwiadczenie w sprzedaĪy i/lub na podobnym stanowisku.

Naszym pracownikom gwarantujemy najlepsze warunki do osiągania
wyników i rozwoju, doskonaáą atmosferĊ pracy oraz moĪliwoĞü budowania
swojej kariery wĞród ludzi, którzy chĊtnie dzielą siĊ swoją wiedzą i doĞwiadczeniem.
Wszystkie osoby zainteresowane podjĊciem pracy na tym stanowisku
prosimy o przesáanie swojego CV wraz ze zdjĊciem i listu motywacyjnego
na adres: angotml@gmail.com
W treĞci CV prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli:
"WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesyáanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Marynarska 12, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie
Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla
potrzeb obecnego i przyszáych procesów rekrutacji.”
Informujemy, Īe dokumenty aplikacyjne bez oĞwiadczenia o przetwarzaniu danych
osobowych nie bĊdą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi
wyáącznie na wybrane oferty.

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464
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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.

ĝwiĊta, ĞwiĊta, ĞwiĊta, a wraz z nim nastaje Ğwiąteczny czas kolĊdowania. Preludium do niego byá koncert,
jaki 17 grudnia odbyá siĊ w ostrzeszowskim kinoteatrze.
W roli gáównej wystąpiá, prowadzony przez AleksandrĊ
Marszaákowską, chór JOY i jego niezawodni soliĞci, m.in.
Krzysztof Krajewski, Wiktoria Sabatowska czy Martyna
Bacik, rozpoczynająca koncert utworem z musicalu Metro - „Uciekali”. Zaraz po niej rozĞpiewali siĊ najmáodsi
- anioákowie z Mini JOY. MoĪna byáo posáuchaü wesoáych
piosenek o mikoáaju i o zimie (Hu! Hu! Ha! nasza zima záa,
ale zima z Mikoáajem zawsze bĊdzie ciepáym majem). Byáa
teĪ piosenka o kuligu, zaĞ Julia KoĔczak przypominaáa,
Īe coraz bliĪej ĞwiĊta.

Ach, co to byĄ za ĝlub!
fot. FOTOGOLD Marek JastrzĊbski, tel. 600 837 784

ĝWIĄTECZNY CZAS
KOLĉDOWANIA

28.12.2016

wspólnego Ğpiewania i wtedy robiáo siĊ rodzinnie, jak przy
wigilijnym stole. Nie zabrakáo teĪ Ğwiątecznych piosenek
Ğpiewanych po angielsku, bo bez wzglĊdu na jĊzyk i szerokoĞü geogra¿czną w kaĪdej melodii pobrzmiewa klimat
Ğwiąt. Taką miĊdzynarodową kolĊdą, którą zresztą wielu
z nas uwaĪa za polską, jest „Cicha noc” („Silent Night”)
- bez niej to Ğwiąteczne kolĊdowanie byáoby uboĪsze.
Finaáowym utworem byá „ĝwiĊty czas”, zaĞpiewany przez
ZosiĊ JóĨwiak z towarzyszeniem chóru.
ĝwiĊty czas, to radosny czas.
Zobacz, ile serca jest w nas.
Gdy w krĊgu Ğwiątecznym wirują dziĞ
Nasze nadzieje na nowe dni.

Paulina i Marcin
Miáo nam poinformowaü, Īe 15 paĨdziernika 2016 r. w koĞciele
farnym w Ostrzeszówie na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie
sakramentalne „tak”:

Paulina Tomala i Marcin Kucharzak
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!

Bardzo jasno świeć, choinko, małym córkom, małym synkom,
dużym tatom, mamom bliskim świeć, choinko, wszystkim, wszystkim.
Kiedy do najmáodszych doáączyli bardziej doĞwiadczeni Ğpiewacy z Joyfull Gospel i chóru UTW, zaczĊáy
rozbrzmiewaü kolĊdy: „Anioá pasterzom mówiá”, „PójdĨmy
wszyscy do stajenki”, „W Īáobie leĪy”, „Gdy siĊ Chrystus
rodzi”… Zdarzaáo siĊ, Īe i publicznoĞü daáa siĊ „porwaü” do

Niechaj te wirujące w Ğwiątecznym krĊgu nadzieje
speánią siĊ w nadchodzącym roku, a ĞwiĊty czas niech trwa
w naszych domach nie tylko w ĞwiĊta BoĪego Narodzenia.
K. Juszczak

Kochanemu Jubilatowi

Janowi Józefiakowi
z okazji 94. urodzin
oraz imienin z serca płynące życzenia
błogosławieństwa
Bożego i doczekania
w zdrowiu
kolejnych pięknych jubileuszyy
składają
Najbliżsi

Dawid - synek paĕstwa ZoÀi i Jakuba Pilchów
Pilch
hów
ó z Ligoty Rybiĕskiej, ur. 16.12.2016r.,
waga 2720g
Kamil - synek paĕstwa Marzeny i Rafaâa Sitków z Marszaâek, ur. 16.12.2016r.,
waga 3180g
Tobiasz - synek paĕstwa Wiolety i Tomasza Pausiów z Komorowa, ur. 18.12.2016r.,
waga 2760g
Antosia - córeczka paĕstwa Marzeny i áukasza Grzesików z Ostrzeszowa,
ur. 18.12.2016r., waga 3280g

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

