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PIJANY
DO NIEPRZYTOMNOģCI

Nieo¿cjalnie mówi siĊ o 4 promilach alkoholu
w organizmie kierowcy, który w sylwestra w Szklarce MyĞlniewskiej dachowaá ¿atem cinquecento.
MĊĪczyzna odmówiá badania alkomatem. PoniewaĪ
odniósá obraĪenia, przewieziono go do szpitala
w Ostrzeszowie - tam dwukrotnie pobrano od niego
krew do badania na zawartoĞü alkoholu. Na dokáadne
wyniki trzeba jednak poczekaü.
Beákotliwa mowa i problemy z utrzymaniem równowagi od razu wskazywaáy na to, Īe 30-letni mieszkaniec
Szklarki Przygodzickiej jest kompletnie pijany. MĊĪczy-

zna, kierując ¿atem cc, straciá panowanie nad autem,
zjechaá na prawe pobocze i uderzyá w przydroĪne drzewa
- w efekcie pojazd dachowaá. Nie doĞü, Īe 30-latek byá
nietrzeĨwy, to jeszcze kierowaá autem nie posiadając
prawa jazdy. Wraz z nim samochodem jechaá 22-letni
pasaĪer. On równieĪ byá pijany (ponad 2 promile).
Pijani kierowcy czĊsto na drogach „zabijają” niewinnych ludzi. W kontekĞcie tego moĪna powiedzieü,
Īe tym razem jazda na „bardzo podwójnym gazie”
skoĔczyáa siĊ w miarĊ dobrze - na rozbiciu samochodu
i obraĪeniach sprawcy.

KIEROWCA ZMARà W PODRÓĩY

KTO PODRZUCIà
„ĝMIERDZĄCĄ BOMBĉ”?

65-letni mieszkaniec Raszkowa zmará w samochodzie w czasie podróĪy.
Jadąc przez Rojów audi A6 na szwedzkich tablicach
rejestracyjnych, mĊĪczyzna prawdopodobnie nagle Ĩle
siĊ poczuá i zjechaá na pobocze drogi.
ĝwiadek zdarzenia zaniepokojony faktem, Īe z auta
przez dáuĪszy czas nikt nie wysiada, podszedá do samo-

chodu. PoniewaĪ kierowca nie reagowaá na jego woáanie, zawiadomiá pogotowie. Przybyáy na miejsce lekarz
stwierdziá zgon. Prawdopodobnie przyczyną Ğmierci
mĊĪczyzny byá zawaá serca.
CzynnoĞci wyjaĞniające prowadzi ostrzeszowska
prokuratura.
A. à.

W hoádzie tym, dziĊki którym mówimy dziĞ po polsku...
Równo 98 lat temu wybucháo Powstanie Wielkopolskie. ChociaĪ początkowo
walki toczyáy siĊ w Prowincji PoznaĔskiej,
to jednak w krótkim czasie rozprzestrzeniáy siĊ na pozostaáe tereny Wielkopolski,
okupowane przez Niemców. NiepodlegáoĞciowy zryw naszych przodków za-

koĔczyá siĊ zwyciĊskim wywalczeniem
Wielkopolski dla odradzającego siĊ po
dáugiej niewoli PaĔstwa Polskiego. W powstaniu wziĊli udziaá równieĪ Synowie
Ziemi Ostrzeszowskiej, a namacalnym
Ğwiadectwem ich poĞwiĊcenia jest zbio-

rowa mogiáa PowstaĔców na lokalnym
cmentarzu.
Mimo paskudnej pogody i nieprzychylnej decyzji dyrekcji ZS nr 1, która
nie wyraziáa zgody na organizacjĊ obchodów przy szkole, dopiĊliĞmy swego
i upamiĊtniliĞmy to waĪne wydarzenie.
Pod pomnikiem Matki Boskiej
blisko 30 osób oddaáo hoád
PowstaĔcom. Wygáoszone
zostaáo krótkie przemówienie, po czym odpalono race
i wzniesiono okrzyki na czeĞü
bohaterskich Wielkopolan.
Po uroczystoĞci udaliĞmy
siĊ na cmentarz, by zapaliü
znicze i zmówiü modlitwĊ za
polegáych bohaterów.
Cieszy fakt, Īe z roku na
rok pojawia siĊ coraz wiĊcej
osób, które chcą uczciü to
wydarzenie.
Na miejsce zawitaáa równieĪ policja, lecz tym razem
pokazaáa peáen profesjonalizm.
Ostrzeszowscy patrioci

2.000 záotych - taką nagrodĊ
wyznaczyli wáaĞciciele lokalu za
wskazanie osoby, która rozlaáa
„duszącą” substancjĊ na jednej
z dyskotek w Ostrzeszowie. Do
zdarzenia doszáo w pierwszy
dzieĔ Ğwiąt BoĪego Narodzenia.
Organizatorzy, zapewniając
szereg atrakcji, zachĊcali do
udziaáu w imprezie, którą zaplanowano na pierwszy dzieĔ Ğwiąt
BoĪego Narodzenia. W niedzielny
wieczór, 25 grudnia, dyskotekĊ
odwiedziáo mnóstwo osób. MáodzieĪ szalaáa na parkiecie... do
póánocy.
Jak juĪ dobrze wiecie - 25
grudnia, nieznany jak dotąd
sprawca rozlaá „duszącą” substancjĊ w naszym klubie. Wszystko
wydarzyáo siĊ okoáo póánocy. Substancja rozlana zostaáa w dwóch
miejscach: w toalecie i sali gáównej. Nieprzyjemny zapach rozniósá siĊ báyskawicznie po caáym
obiekcie, a rozlany páyn zniszczyá
podáogĊ. Sprawca wniósá ciecz do
klubu w maáej, szklanej butelce,
którą znaleĨliĞmy przy kominku czytamy na stronie klubu.
Przykry zapach rozprzestrzeniá siĊ w szybkim tempie. Z nieo¿ cjalnych Ĩródeá wiadomo, Īe
Ğmierdząca substancja wywoáaáa
takĪe wymioty u uczestników. Niektórzy od razu postanowili opuĞciü
lokal i udaü siĊ do... konkurencji.
Niestety, nieznoĞny odór
przenieĞli na swoich ubraniach
do innych klubów.
- Tego smrodu nie daáo
siĊ znieĞü - mówiá nam jeden
z uczestników zabawy.

Do podobnego zdarzenia miaáo
dojĞü równieĪ w KuĨnicy Grabowskiej.
Internauci pytali siebie nawzajem
o sposoby na dopranie butów i ubraĔ.
- Lepiej podajcie, co to jest
i w czym wypraü buty i rzeczy (...)
Polecam zatrudniü ochroniarzy do
przeszukiwania odpowiednio paĔ
i panów wchodzących na imprezĊ
- im wiĊksze bezpieczeĔstwo, tym
bardziej prestiĪowy klub.
KtoĞ inny dodaje:
- Zapytajcie taksówkarza, dlaczego ucieká z Ostrzeszowa... bo nie
chciaá woziü Ğmierdzieli.
Sprawą zajĊáa siĊ ostrzeszowska
policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Osoby,
które mają jakiekolwiek informacje
na ten temat, proszone są o kontakt z klubem. Na tego, kto wskaĪe
sprawcĊ zajĞcia, czeka nagroda pieniĊĪna w wysokoĞci dwóch tysiĊcy
záotych!
A. à.

PrĊĪnie rozwijający siĊ
producent mebli,
zatrudni osoby
z doĞwiadczeniem
na stanowiska pracy:
KROJCZY, STOLARZ,
TAPICER, SZWACZKA,
KIEROWNIK SZWALNI.
Oferujemy: wysokie zarobki,
terminowe wypáaty wynagrodzeĔ,
miáą atmosferĊ, pracĊ na terenie
Kobylej Góry i Ostrzeszowa
CV proszĊ przesyáaü na adres:
roberto1.office@gmail.com;
tel. 62 738-67-91
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

POMÓĩCIE W KOēCU
TYM LUDZIOM!

Rodzina Wenclów ze Starej KuĨnicy do dziĞ odczuwa skutki suszy, która
w 2015 roku dotknĊáa rolników z caáej
Polski. Fala upaáów spowodowaáa, Īe
w studni znajdującej siĊ na terenie
gospodarstwa starszego maáĪeĔstwa
wyscháa woda. Wenclowie Īyją jak
w Ğredniowieczu. Nie doĞü, Īe nie mają
wody pitnej, to nie mogą teĪ napoiü
swoich zwierząt. Co prawda jakiĞ czas
temu przepisali gospodarstwo na syna,
jednak ten nie przeprowadzi siĊ do
rodziców ze swoją rodziną, póki nie
bĊdzie tam odpowiednich warunków.
WoĪenie wody w baniakach od sąsiadów oddalonych prawie o kilometr staje

siĊ coraz bardziej uciąĪliwe.
MieszkaĔcy
Starej KuĨnicy juĪ prawie
od dwóch lat
proszą gminĊ o pomoc
w tej sprawie.
Niestety, na
razie bezskutecznie.
Pojawili
siĊ równieĪ na
ostatniej sesji...
- Panie
wójcie, rok
temu na sesji
paĨdziernikowej radny Konarski pytaá,
jak bĊdzie z tą naszą wodą. Obiecaá
pan, Īe w tym roku zostanie doprowadzona do dziaáki, na której znajduje siĊ
posesja zakoĔczona hydrantem. Wody
do dziĞ nie ma. Nam siĊ ona naleĪy,
tak jak psu naleĪy siĊ miska - mówiá
zdenerwowany pan Wencel.
Wójt táumaczyá, Īe gmina nie moĪe
¿nansowaü przyáączy i blokują ją przepisy. Aktualnie, na uchwalenie czeka
w sejmie kodeks urbanistyczno-budowlany - byü moĪe nowe przepisy
rozwiąĪą temat. Byü moĪe...
Józef Wilkosz miaá proponowaü
rodzinie Wenclów wybudowanie studni gáĊbinowej, jednak nie byli oni tym
zainteresowani.
- JeĞli chodzi o studniĊ gáĊbinową,
to myĞmy siĊ z mĊĪem zbuntowali, bo
nikt nie da nam stuprocentowej pewnoĞci, Īe na gáĊbokoĞci „iluĞ” metrów
woda bĊdzie, a jeĪeli nawet bĊdzie,
czy nada siĊ do picia. Bydáo i nasi rodzice muszą mieü dobrą wodĊ. JeĪeli

pan wójt da nam pieniądze na studniĊ,
a ona nie zda egzaminu, to póĨniej nie
mamy juĪ na co liczyü. Takie przyáącze
byáoby pewnym Ĩródáem. W związku
z tym wystosowaliĞmy pisma z proĞbą
o pomoc, wyszliĞmy z propozycją, Īe
kupimy rury.
TeĞciowie muszą przywoziü sobie
wodĊ w baniakach od sąsiadów, są coraz starsi, na szczĊĞcie nie ma Ğniegu,
wiĊc teĞü moĪe po nią dojechaü. Nie
ma szans, Īeby tam zamieszkaü, bo kto
w XXI wieku Īyje bez wody - mówiáa
synowa p. Wencla.
Temat odwlekany jest z miesiąca
na miesiąc. I tak juĪ prawie dwa lata.
Do dyskusji wáączyáa siĊ takĪe przewodnicząca Rady, Joanna Blewąska,
przytaczając sáowa z wczeĞniejszych
rozmów z rodziną. Wynikaáo z nich,
Īe jeĞli w studni nie bĊdzie wody, to
gmina wybuduje wodociąg. Czy urząd
staü na takie koszty?
Pomoc przy budowie wodociągu zadeklarowali mieszkaĔcy Starej
KuĨnicy.
- JeĪeli bĊdą prowadzone jakiekolwiek prace, to my tym ludziom pomoĪemy, w koĔcu to nasi mieszkaĔcy
- wtrąciáa do rozmowy soátys wsi.
Wenclom najbardziej chodzi o to,
aby gmina wybudowaáa przyáącze do
granicy dziaáki.
- Do najbliĪszego hydrantu jest
ponad kilometr, chcielibyĞmy Īeby tĊ
wodĊ chociaĪ doáączyü do granicy - tj.
ok. 800m. Prosimy o pomoc, poniewaĪ sami nie jesteĞmy w stanie pokryü
wszystkich kosztów.
Czy ktoĞ w koĔcu pomoĪe tym
ludziom?
A. àawicka

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

4.01.2017

WIĉCEJ PIENIĉDZY
NA SZPITAL I LECZENIE!
AĪ o 670 tys. wiĊcej niĪ w roku
ubiegáym dostanie szpital ostrzeszowski na prowadzenie swojej
dziaáalnoĞci w I poáowie 2017 r.
Z informacji, jaką otrzymali radni
podczas ostatniej sesji Rady Powiatu od prezesa spóáki OCZ, Marka NowiĔskiego, wynika, Īe spór
przedstawicieli szpitali powiatowych
z NFZ byá ostry i trwaá do ostatniej
chwili. Dopiero w ostatnim terminie
negocjacyjnym - 23 grudnia 2016 r.,
NFZ zgodziáo siĊ na bardziej korzystne dla szpitali propozycje, dziĊki
czemu kontrakt zostaá podpisany.
Kontrakt ostrzeszowskiego szpitala
na zadania w pierwszym póároczu
wynosi 8 mln zá. Do tego dochodzi
246 tys. zá na usáugi poradni leczniczych podlegających OCZ.
- Jest to kwota, która daje nam
szansĊ zbilansowania dziaáalnoĞci
w 2017 r. - mówiá na sesji Marek
NowiĔski. - Jest to niezwykle waĪne
równieĪ z tego wzglĊdu, Īe kwota
kontraktu bĊdzie miaáa istotne znaczenie przy przydzielaniu ryczaátu
na II póárocze 2017 r. Niski kontrakt na I póárocze oznaczaáby niski
ryczaát na II póárocze. Ponadto po
I kwartale, jeĞli dobrze zrealizujemy
przyznany kontrakt, bĊdziemy mogli

STUDNIE

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

negocjowaü jeszcze korzystniejszy
na II kwartaá.
Inna dobra wiadomoĞü, jaką
przekazaá M. NowiĔski, dotyczy tzw.
nadwykonaĔ, czyli usáug medycznych wykonanych ponad zaáoĪenia kontraktu. WartoĞü takich usáug
w ostrzeszowskim szpitalu w 2016 r.
wynosi ponad milion záotych. Jest
szansa, Īe przynajmniej 70% z nich
zostanie uwzglĊdnionych. RównieĪ
poznaĔskiemu oddziaáowi NFZ pozostaáy Ğrodki, które teĪ przeznaczy
na nadwykonania. Z tego Ĩródáa
szpital juĪ otrzymaá potwierdzenie
spáaty nadwykonaĔ na 300 tys. zá.
Pozostaáa kwota bĊdzie pochodziü
z centrali NFZ.
- Gdyby to siĊ ziĞciáo, byáby duĪy
sukces, bowiem szpital zamiast, siĊgającego milion záotych, zadáuĪenia
miaáby szansĊ osiągnąü 200 tys. zá
zysku - informowaá przewodniczący
Komisji Zdrowia, K. Obsadny.
Z kolei radny Hemmerling zauwaĪyá, Īe lepszy (wiĊkszy) kontrakt
to zasáuga ministra zdrowia, który
zobligowaá dyrektorów wojewódzkich
oddziaáów NFZ do tego, by ochrona
zdrowia byáa przez paĔstwo polskie
rzeczywiĞcie realizowana.
K.J.
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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.
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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
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APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm” ul. Zamkowa 36, od 2.01 do 8.01
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 9.01 do 15.01, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

4.01.2016
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POLICJA
Pod wpáywem narkotyków
W nocy, 27 grudnia, w MyĞlniewie policjanci zatrzymali do kontroli
samochód marki Audi, którym kierowaá 26-letni mieszkaniec Kaliszkowic
Kaliskich.
W związku z podejrzeniem, Īe
mĊĪczyzna moĪe znajdowaü siĊ pod
wpáywem Ğrodków odurzających,
funkcjonariusze wykonali test - wynik
byá pozytywny. Przeprowadzona kontrola bagaĪu, a nastĊpnie kontrola
osobista wykazaáa, Īe kierowca oraz
jego 27-letni pasaĪer (mieszkaniec
Sycowa) mieli przy sobie amfetaminĊ.
Sprawcy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Trwa postĊpowanie w tej sprawie.

Uwaga na oszustów
W związku z pojawiającymi siĊ
sygnaáami o oszustach dziaáających na terenie powiatu ostrzeszowskiego policja apeluje do
wszystkich mieszkaĔców o zachowanie ostroĪnoĞci w kontaktach
z osobami nieznanymi oraz podającymi siĊ za znajomych naszych
bliskich.
KPP w Ostrzeszowie apeluje do
mieszkaĔców o zachowanie szczególnej ostroĪnoĞci w stosunku do
osób, które podają siĊ za wnuki,
znajomych naszych najbliĪszych,
hydraulików, pracowników gazowni
czy sáuĪby zdrowia. PamiĊtajmy, Īe

997

oszuĞci wykorzystują nieobecnoĞü
naszych najbliĪszych lub to, Īe
mieszkamy samotnie.
27 grudnia, w Ostrzeszowie,
nieznany dotąd sprawca oszukaá
63-letnią kobietĊ wyáudzając od niej
236 záotych.
Zanim zdecydujemy siĊ na przekazanie nawet niewielkich kwot pieniĊdzy, upewnijmy siĊ, czy nie mamy
do czynienia z oszustem. Przed
wpuszczeniem do mieszkania obcej
osoby moĪemy poprosiü o okazanie
dokumentów bądĨ umówiü siĊ na
inny termin. W razie jakichkolwiek
wątpliwoĞci moĪemy powiadomiü
policjĊ, dzwoniąc pod numer 997
lub 112. Zwracajmy równieĪ uwagĊ
na osoby starsze lub mieszkające
samotnie w naszym sąsiedztwie,
gdyĪ to one najczĊĞciej padają o¿arami oszustów.

Z promilami za kierownicą
30 stycznia, po godz. 17.00
na ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali pijanego
kierowcĊ. 59-letni kierowca bmw
miaá blisko 2,5 promila alkoholu
w organizmie. O nietrzeĨwym za
„kóákiem” poinformowaá dyĪurnego KPP anonimowy rozmówca.
MĊĪczyĨnie zatrzymano prawo
jazdy oraz uniemoĪliwiono dalszą
jazdĊ. Za kierowanie autem w stanie
nietrzeĨwoĞci grozi do dwóch lat
wiĊzienia.

Seatem w drzewo

Kierowca byá nietrzeĨwy

W Mielcuchach 19-latek kierujący samochodem
marki Seat uderzyá w przydroĪne drzewo. Okazaáo siĊ,
Īe mieszkaniec GiĪyc byá nietrzeĨwy. Wraz z nim jechaáo
trzech kolegów.
Do zdarzenia doszáo w pierwszy dzieĔ Ğwiąt BoĪego
Narodzenia, krótko przed godz. 8.00.
To mogáo zakoĔczyü siĊ dla nich tragicznie - mówi má.
asp. Magdalena HaĔdziuk z ostrzeszowskiej komendy policji. - Przybyli na miejsce funkcjonariusze zastali czterech

mĊĪczyzn, lecz Īaden z nich nie chciaá przyznaü siĊ do
kierowania autem. Wszyscy zostali zatrzymani i przewiezieni
do KPP w Ostrzeszowie.
Funkcjonariusze ustalili, Īe seatem leonem kierowaá
19-letni mieszkaniec GiĪyc, który, podobnie jak pasaĪerowie,
byá nietrzeĨwy.
Kierowcy grozi nawet do dwóch lat wiĊzienia. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z komisariatu
w Grabowie nad Prosną.

Wpadá w poĞlizg
i uderzyá w lampĊ
Do tego zdarzenia doszáo wczesnym rankiem, 23 grudnia, na ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie. Kierujący
samochodem marki Peugeot (21-letni
mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego) nie
dostosowaá prĊdkoĞci do panujących
warunków, wpadá w poĞlizg i uderzyá
w przydroĪną lampĊ oĞwietleniową.
21-latek nie miaá prawa jazdy. Ukarano go mandatem.

STRAĒ
PoĪary sadzy w kominie

„Fajerwerkowe poĪary”

W wigilijne poáudnie - 24 grudnia - zapaliáa siĊ sadza w kominie w Mąkoszycach
- akcja straĪaków trwaáa ponad godzinĊ.
Z podobnym poĪarem w PotaĞni (26 grudnia) straĪacy poradzili sobie w póá godziny. 1
stycznia sadza zapaliáa siĊ w kominie jednego z budynków w OĞwiĊcimiu. Interwencja
straĪaków trwaáa blisko póátorej godziny.

TuĪ po póánocy (z 31 grudnia na
1 stycznia) straĪaków wezwano na ul.
Pocztową w Ostrzeszowie - najprawdopodobniej od fajerwerków zapaliá siĊ
tam maáy Īywopáot. Ok godz. 1.40 straĪacy interweniowali takĪe w Mikstacie
- paliáy siĊ pozostaáoĞci po fajerwerkach.

Wáączyáa siĊ „czujka”

Sylwester
na áonie natury
Wygląda na to, Īe ktoĞ spĊdzaá
w tym roku sylwestra na áonie natury,
z dala od zgieáku ulic, a zwaĪywszy na
napój - pewnie czuá siĊ jak pod Tatrami.

Renault w latarniĊ
W Ğwiąteczny wieczór, 26 grudnia, na ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie kierowca renault megane, na ostrzeszowskich numerach rejestracyjnych, uderzyá
w przydroĪną latarniĊ, powodując jej uszkodzenie. Na miejscu dziaáaáa straĪ
poĪarna, pogotowie energetyczne oraz policja.

998

W sylwestrowy wieczór straĪaków
wezwano na ul. Piásudskiego w Ostrzeszowie - w jednym z budynków uruchomiáa siĊ
„czujka” tlenku wĊgla. WáaĞciciel jeszcze
przed ich przybyciem przewietrzyá pomieszczenia. Wskazania straĪackich mierników
byáy w normie.

Kolizje
StraĪacy, jak zawsze, obecni byli
przy zdarzeniach drogowych: 25 XII
- Mielcuchy; 26 XII - Ostrzeszów, ul.
Sikorskiego (zabezpieczenie miejsca
zdarzenia kolizji oraz uszkodzonej latarni); 31 XII - Szklarka MyĞlniewska.

„BARBARA” NAD NASZYM POWIATEM
W nocy z 26 na 27 grudnia nad caáą Polską przeszáa bardzo silna wichura.
Poáamane drzewa, zerwane dachy to skutki orkanu „Barbara”. TakĪe w naszym
powiecie straĪacy mieli co robiü. Na szczĊĞcie obyáo siĊ bez o¿ar, w wiĊkszoĞci
wezwania dotyczyáy powalonych drzew i poáamanych konarów (Ostrzeszów
Pustkowie, Kobyla Góra, Skarydzew, Marszaáki, Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej).
W Bukownicy wichura zerwaáa fragment dachu z budynku gospodarczego
(ok. 30m2). Dziaáania straĪaków trwaáy ponad 2 godziny. Straty oszacowano
na 3000 zá.
Do zerwania czĊĞci dachu na niezamieszkaáym budynku doszáo w Grabowie
Wójtostwie. Ze wzglĊdu na ryzyko zawalenia siĊ dachu, straĪacy uznali, Īe
z budynku nie moĪna korzystaü i zabezpieczyli go. Pustostan ogrodzono taĞmą
ostrzegawczą, na wszelki wypadek usuniĊto teĪ ruchome elementy dachu.

Bukownica, fot. JRG Ostrzeszów

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565

Droga po „naprawie”
Przesyáam zdjĊcia z miejscowoĞci
Turze. Przedstawiają boczną drogĊ
(gminną?) przy krajowej „11”.
23 grudnia jakaĞ ¿rma przyjechaáa
„naprawiaü ” dziury w tej drodze, a juĪ
26 grudnia byáo tak, jak pokazuje zdjĊcie... Jak widaü, fachowe „zaáatanie”
wytrzymaáo zaledwie dwa dni. Dodam,

Īe ruch tu jest bardzo maáy - to tylko
droga dojazdowa do kilku posesji prywatnych.
MoĪe to nie moja sprawa, ale pomyĞlaáem, Īe ktoĞ páaci za tĊ i podobne
usáugi. Prawdopodobnie gmina, która
byü moĪe nie jest nawet Ğwiadoma,
jak wykonywane są usáugi za nasze
wspólne pieniądze.
Czytelnik

Skarydzew, fot. OSP Doruchów
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

26. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

REKORDOWY BUDĩET
PRZYJĉTY JEDNOGàOĝNIE
AĪ na blisko 94 miliony wydatków
i o milion mniej dochodów uchwalony
zostaá budĪet dla miasta i gminy Ostrzeszów na 2017 rok. Te rekordowe sumy
w 26-letnich dziejach samorządu to
takĪe efekt sporych subwencji i dotacji
(w tym na program Rodzina 500+),
ale teĪ niemaáych Ğrodków wáasnych,
których nie powinno zabraknąü na kilka znaczących inwestycji, jak choüby budowĊ nowej szkoáy w Rojowie.
Nic dziwnego, Īe tak optymistycznie
skrojony budĪet spodobaá siĊ radnym,
którzy jednogáoĞnie opowiedzieli siĊ za
jego przyjĊciem.
ZaáoĪenia budĪetowe na 2017 r.
przedstawiá podczas 26. sesji burmistrz
M. Witek. BudĪet po stronie dochodów ma wynosiü 92.822.930 zá, zaĞ
wydatki zaplanowano na 93.822.930
zá. De¿cyt w kwocie 1.000.000 zá zostanie s¿nansowany kredytami bankowymi. Kredyty pokryją teĪ wczeĞniej
zaciągniĊte zobowiązania, na sumĊ
3.000.000 zá. Znacząca kwota
(13.493.388 zá) zostanie przeznaczona na inwestycje. NajwiĊcej z tej
sumy, bo równe 10.000.000 zá pójdzie
na budowĊ szkoáy podstawowej przy
ul. Stefana Czarnieckiego. Pozostaáe,
zaplanowane na ten rok, inwestycje
mają juĪ znacznie mniejszy budĪet:
- 2.000.000 zá - przebudowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej
nr 2 i Gimnazjum nr 2.
- 1.360.988 zá - budowa dróg,
w tym: przebudowa dróg gminnych
dojazdowych do gruntów rolnych (w
przypadku otrzymania do¿nansowania
budĪetu z UrzĊdu Marszaákowskiego),
przebudowa ul. Cichej w Ostrzeszowie
(w przypadku otrzymania do¿nansowania), modernizacja ul. Norweskiej.
- 100.000 zá - budowa oĞwietlenia ulicznego.
- 32.400 zá - zakup sprzĊtu komputerowego dla UrzĊdu Miasta i Gminy.
ZadáuĪenie miasta i gminy na koniec 2017 r. ma wynieĞü 11.270.000 zá
i mieĞci siĊ w bezpiecznych granicach.
W dyskusji nad budĪetem jako
pierwszy zabraá gáos Sáawomir OdrobiĔski, przewodniczący komisji budĪetowej. W wystąpieniu swoim mówiá m.in.:
- Przedstawiony wysokiej Radzie
projekt budĪetu na 2017 zapewnia s¿nansowanie planowanych inwestycji,
stabilną sytuacjĊ jednostek podlegáych

z dwoma wielkimi inwestycjami (budowa
szkoáy i remont boiska przy „Dwójce”),
inwestycje drogowe bĊdą siĊ odbywaü
w doĞü ograniczonym zakresie.
- BudĪet jest rzeczywiĞcie ambitny,
ale do zrealizowania - to sáowa przewodniczącego Rady, E. Skrzypka. - Nikt
nie wymyĞliá nic lepszego jak inwestowanie w máodzieĪ, w przyszáoĞü.
Do wypowiedzi radnych, zgáaszanych przez nich obaw i wątpliwoĞci,
ustosunkowaá siĊ burmistrz. Wspomniaá
teĪ o inwestycjach, które, byü moĪe,
teĪ uda siĊ rozpocząü w br. - przeprowadzenie kanalizacji w Rogaszycach
czy budowĊ kolejnego bloku komunalnego. To prawda, Īe budĪet na 2017
rok jest doĞü pojemny, nie oznacza
to jednak, Īe zostaáy w nim zawarte
wszystkie wnioskowane inwestycje.
Zabrakáo m.in. Ğrodków na rozbudowĊ remizy straĪackiej, o które wnosiá
radny M. Czwordon. Byü moĪe uda siĊ
coĞ „wyskrobaü” z rezerwy, ale póki co
straĪacy-ochotnicy mogą liczyü tylko
na siebie. Z kolei M. ĝwitoĔ zwróciá
siĊ do radnych narzekających na brak
perspektyw na budowĊ nowych dróg,
zauwaĪając, Īe na inwestycje drogowe
zapisano w propozycjach budĪetowych
nawet wiĊcej niĪ w roku 2016.
Wreszcie nadszedá waĪny moment
gáosowania. Obecni na sali radni zgodnie poparli zaproponowane przez burmistrza zaáoĪenia budĪetowe.
M. Witek wyraziá nadziejĊ, Īe rok
2017 bĊdzie tak samo dobry jak miniony.
PAMIĉû
Podczas odbywającej siĊ 28 grudnia sesji mówiono nie tylko o budĪecie.
Obrady rozpoczĊáy siĊ w powaĪnym
tonie - chwilą ciszy uczczono pamiĊü
zmaráego na początku grudnia dáugoletniego soátysa wsi Pustkowie Poáudnie - Ğp. Bronisáawa Dominika. ZaĞ na
wniosek P. JĊdrowiaka oddano hoád bohaterskim PowstaĔcom Wielkopolskim,
w związku z przypadającą w tych dniach
kolejną rocznicą wybuchu zwyciĊskiego
zrywu narodowego.
„DZIELNICOWI” WYSTĄP
Na początku roku we wszystkich
szeĞciu dzielnicach Ostrzeszowa
przeprowadzone zostaną wybory Rad
Dzielnic, zarządów oraz ich przewodniczących. W związku z tym w trakcie

oraz dobre wykonywanie zadaĔ wáasnych gminy. Komisja BudĪetu i Przestrzegania Prawa wnosi o uchwalenie
budĪetu na 2017 r. w wersji przedstawionej przez burmistrza.
Zabierający jako nastĊpny gáos M.
ĝwitoĔ wspomniaá o chaosie panującym
w pracach komisji budĪetowej. Radny
K. Bacik przyznaá, Īe zaáoĪenia budĪetu
są odwaĪne, choü dosyü ryzykowne, co
nie zmienia faktu, Īe Ğrodków wystarczy
tylko na realizacjĊ zadaĔ inwestycyjnych. RównieĪ kolejny dyskutant - P.
JĊdrowiak, przyznawaá, Īe w związku

sesji podziĊkowano obecnym przewodniczącym dzielnic za czteroletnią
kadencjĊ. W podziĊce otrzymali oni
piĊkne albumy poĞwiĊcone Polsce
i Wielkopolsce.
FunkcjĊ przewodniczących dzielnic
obecnie peánią: Mieczysáaw Matyszkiewicz (dz. nr 1), Krystyna Rajska (dz. nr
3), Mieczysáaw Mądry (dz. nr 4), Jan
Góra (dz. nr 5), Roman RaczyĔski (dz.
nr 6). W Dzielnicy nr 2 jest wakat na tym
stanowisku po Ğmierci ostatniego przewodniczącego, Ğp. Wiesáawa Lacha.

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

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

RADNI PYTAJĄ, ODPOWIADA…
STAROSTA
W czasie sesji byá teĪ czas na
interpelacje radnych. Rozpocząá P.
JĊdrowiak od pytania kierowanego
do starosty, a dotyczącego dziaáaĔ
podejmowanych przez spóákĊ Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. O zaáatanie dziur na ul. Piaskowej apelowaá M.
ĝwitoĔ. On teĪ zwróciá uwagĊ na Ğmieci
„walające siĊ” wzdáuĪ „11”, prosząc, by
poinformowano o tym wáaĞciciela drogi.
Radny A. Ogórkiewicz pytaá znów starostĊ, czy jest szansa na poszerzenie ul.
Pogodnej na jej bardzo niebezpiecznym
odcinku - od ronda do ul. TĊczowej.
Prosiá teĪ o wytyczenie przejĞcia dla
pieszych na skrzyĪowaniu ulic Hurtowej
i Pogodnej.
Na ul. LeĞnej kierowcy czĊsto
przekraczają prĊdkoĞü - tak twierdzą
tamtejsi mieszkaĔcy, o czym informowaá
jeden z nich, zarazem radny, M. Mądry. Zwróciá teĪ uwagĊ na to, Īe nowy
harmonogram odbierania Ğmieci od
mieszkaĔców sprawia, Īe muszą oni aĪ
piĊciokrotnie w ciągu miesiąca wystawiaü kubáy. Czy to aby nie za czĊsto?

Kto to ustala? Czy jest moĪliwoĞü
zmian? - pytaá.
Okazaáo siĊ, Īe gáównym „bene¿cjentem” pytaĔ byá starosta, bowiem gros z nich dotyczyáo spraw
i miejsc podlegających Powiatowi.
L. Janicki przyznaá, Īe przewiduje siĊ
poszerzenie wspomnianego odcinka
ul. Pogodnej. BĊdzie teĪ siĊ staraá
o zrobienie przejĞcia dla pieszych
przed ul. Hurtową. Starosta odniósá
siĊ takĪe do nadmiernej prĊdkoĞci na
ul. LeĞnej, nie wykluczając, Īe zostanie wprowadzone tam ograniczenie
do 50km/h. Gáównym tematem wypowiedzi starosty byá oczywiĞcie szpital.
Zacząá od kontraktacji - korzystniejszej
niĪ przed rokiem. Na razie dotyczy
ona tylko pierwszego póárocza, gdyĪ
resort w poáowie roku szykuje zmiany
w tym zakresie. Starosta przyznaá, Īe
jeĞli szpital otrzyma zapáatĊ za nadwykonania usáug medycznych w 2016 r.
(choüby w 70%), to na pewno „wyjdzie
na plus”. JeĞli nie, to szpital odnotuje
straty na poziomie z lat ubiegáych. Radni
zostali poinformowani o remontowych
zamierzeniach OCZ. Niebawem bĊdzie
ogáoszony nowy przetarg na czĊĞciową

4.01.2017
17.11.2010

rozbudowĊ szpitala i wszyscy mają
nadziejĊ, Īe inwestycja wreszcie ruszy.
Z satysfakcją przyjĊto informacjĊ, Īe
o rok, a byü moĪe o dwa, są przesuniĊte wymogi standaryzacji w sáuĪbie
zdrowia, co ostrzeszowskiej placówce
pozwoli spokojnie pracowaü nad poprawą standardów.
K. Juszczak

4.01.2017
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Jakie zmiany czekają
nas w 2017 roku?
Sylwestrowe szaleĔstwo juĪ
za nami, nastaá nowy rok, a z nim
zmiany.
Dla niektórych bĊdą to zmiany
na lepsze, a inni powiedzą, Īe nie
byáy one wcale potrzebne.
Oto niektóre ze zmian.
PRACA NA UMOWĉ ZLECENIE
ZA „LEPSZE” PIENIĄDZE
W związku z przyjĊtą przez Sejm
w lipcu zmianą ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracĊ, od 1 stycznia
ci, którzy pracują na tego typu umowie,
nie mogą zarabiaü mniej niĪ 13 zá brutto
za godzinĊ. Uprawnienia do kontrolowania, czy nowa stawka jest przestrzegana, zyskaáa PaĔstwowa Inspekcja
Pracy. Nowelizacja ma spowodowaü
koniec ofert pracy za groszowe sumy,
których do tej pory nie brakowaáo. Niewypáacenie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej to
wykroczenie zagroĪone karą grzywny
od 1.000 do 30.000 záotych.
ZMIANY W ZASIàKACH
RODZINNYCH
Obecnie z zasiáku rodzinnego korzysta 934,1 tys. rodzin w Polsce. Jest
on jednym z podstawowych ĞwiadczeĔ.
Od 1 listopada 2017 r.: kwota zasiáku wyniesie 100 zá na dzieci w wieku
0-5 lat (wzrost o 5 zá), 130 zá na dziecko
w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zá) i 140 zá
na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost
o 5 zá). Kryterium ogólne wynosiü bĊdzie
754 zá, a kryterium dla rodziny z dzieckiem niepeánosprawnym 844 zá (w obu
przypadkach wzroĞnie ono o 80 zá).
PRAWO JAZDY NA PRÓBĉ?
Nie zmieniá siĊ sam egzamin, jego
forma oraz pytania egzaminacyjne.
Jednak, aby zostaü „peánoprawnym
kierowcą”, naleĪy przejĞü dodatkowe
szkolenia oraz dwuletnią kwarantannĊ okres próbny, w którym máody kierowca
podlega dodatkowym restrykcjom. Ponadto nowo upieczeni kierowcy muszą
miĊdzy 4 a 8 miesiącem - począwszy
od dnia, w którym zostanie wydany
dokument - zgáosiü siĊ na dwugodzinny
teoretyczny kurs doszkalający, prowadzony przez Wojewódzki OĞrodek
Ruchu Drogowego. Kurs obejmowaá
bĊdzie czynniki mające wpáyw na
bezpieczeĔstwo ruchu drogowego,
problematykĊ wypadków drogowych

SONDA

Adam Wypchâo
soâtys Doruchowa

Gdyby zâota rybka mogâa speâniaý īyczenia, to miaâbym ich kilka.
MówiĆc tak póâ īartem, póâ serio, to
chciaâbym byý mâody, âadny i bogaty. A tak naprawdċ to najwaīniejsze
jest zdrowie i tego īyczyâbym sobie
najbardziej. Jeğli zdrowie dopisze, to
reszta sama siċ uâoīy.
Wszystkim innym równieī īyczċ zdrowia, satysfakcji zawodowej,
osiĆgniċcia sukcesów oraz speânienia planów i marzeĕ. Polsce z kolei
przede wszystkim spokoju i jeszcze
raz spokoju.
ZresztĆ caâemu ğwiatu ten spokój
by siċ przydaâ - ostatnio za duīo sâyszy
siċ o zamachach, terroryzmie i innych
takich wydarzeniach.

oraz psychologiczne aspekty związane
z prowadzeniem samochodu.
TakĪe miĊdzy 4 a 8 miesiącem
okresu próbnego konieczne jest zaliczenie godzinnego szkolenia praktycznego,
prowadzonego w formie üwiczeĔ m.in.
jazdĊ na zakrĊcie na Ğliskiej nawierzchni, efektywne hamowanie z systemem
ABS, wychodzenie z nieplanowanego
poĞlizgu.
Koszty kursu (zarówno praktycznego, jak i teoretycznego) pokrywają sami kierowcy - zgodnie
z projektem cena szkoleĔ nie moĪe
byü wyĪsza niĪ 300 zá (100 zá teoria
i 200 zá praktyka).
Nowe przepisy, w okresie pierwszych 8 miesiĊcy od dnia odebrania
prawa jazdy, przewidują równieĪ wprowadzenie oddzielnych limitów prĊdkoĞci
dla máodych kierowców. Początkujący
kierowcy w obszarze zabudowanym
nie mogą przekraczaü prĊdkoĞci 50
km/godz., 80 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/godz.
na autostradzie i drodze ekspresowej
dwujezdniowej, nawet jeĞli znaki drogowe pozwalają na danym odcinku na
szybszą jazdĊ.
NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
PUNKTÓW KARNYCH
Jak dotąd osoby, które miaáy na
koncie punkty karne, mogáy na wáasny
koszt odbyü szkolenie, aby zmniejszyü
ich liczbĊ. W ten sposób moĪna byáo
pomniejszyü konto o 6 punktów. Co
zmienia siĊ od 2017 roku? NiezaleĪnie od liczby popeánionych wykroczeĔ,
funkcjonariusz moĪe ukaraü kierowcĊ maksymalnie liczbą 10 punktów.
Po przekroczeniu limitu 24 punktów,
kierowca nie straci prawa jazdy, ale
starosta skieruje go na odpáatny kurs
reedukacyjny w zakresie bezpieczeĔstwa ruchu drogowego. Na taki kurs
máodzi kierowcy podczas dwuletniego
okresu próbnego tra¿ą za popeánienie
co najmniej dwóch wykroczeĔ przeciwko bezpieczeĔstwu w komunikacji.
Popeánienie w okresie próbnym trzech
takich wykroczeĔ lub jednego przestĊpstwa drogowego, bĊdzie wiązaáo siĊ
z cofniĊciem uprawnieĔ. Kurs bĊdzie
miaá formĊ wykáadów i zajĊü warsztatowych, a zorganizuje go Wojewódzki
OĞrodek Ruchu Drogowego.
DokoĔczenie na str. 6.

Szanowni Paĕstwo,
na poczĆtku 2017 roku
īyczċ Czytelnikom „Czasu Ostrzeszowskiego”
realizacji wszystkich planów, motywacji do speâniania marzeĕ
oraz siây do podejmowania wyzwaĕ w caâym 2017 roku.
Jan Mosiĕski, poseâ na Sejm RP

Zapraszam do mojego biura: ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
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Kilka īyczeĕ do zâotej rybki

Karolina FrĆczek
uczennica ZS nr 1

Īyczyâabym sobie bardzo w tym
roku znaleĩý swojĆ drugĆ poâówkċ. No
i chciaâabym schudnĆý - bardzo mi na
tym zaleīy, choý wiem, īe to chyba najczċstsze z noworocznych postanowieĕ
wszystkich kobiet. Ogólnie chciaâabym
siċ zmieniý na lepsze - to takie īyczenia
dla mnie.
Wszystkim znajomym i nieznajomym
īyczyâabym po prostu szczċğcia, mniej
nerwów, īycia w spokoju. Bezrobotnym
pracy, tym, którym brakuje pieniċdzy - by
mieli ich dostatek. No i zdrowia, tyle teraz
sâyszy siċ o róīnych chorobach, niestety,
czċsto nieuleczalnych.
Dla caâego ğwiata oczywiğcie pragnċâabym pokoju, īeby panowaâa zgoda.
Īebyğmy juī nie musieli sâuchaý o zamachach, o terroryzmie - to, co siċ dzieje,
przekracza czasami wszelkie granice.

Andrzej Kempa
ğlusarz - mechanik

Mam kilka īyczeĕ. Polsce īyczċ
gâównie tego, aby wszystkie te oszoâomy zeszây juī z mównicy.
Sobie īyczyâbym zdrowia, bo ono
jest w dzisiejszych czasach najwaīniejsze. Chciaâbym teī, īeby rolnikom
īyâo siċ lepiej, aby w ogóle w rolnictwie byâo lepiej. Bċdċ zadowolony,
jeğli wokóâ bċdzie zgoda i wszyscy
ludzie bċdĆ traktowaý siċ z szacunkiem. Niestety, róīnie z tym bywa.
Jak siċ czegoğ pragnie, to na
pewno siċ speâni, zrealizuje. Trzeba
mocno w to wierzyý, ale czâowiek teī
musi siċ sam o to postaraý.

Renata Pieprzka

pracuje w Àrmie meblowej
Dla siebie pragnċâabym wâasnego
domu, obecnie jestem „na wynajmie”,
wiċc taki dom byâby speânieniem marzeĕ. Dla mej caâej rodziny pragnċâabym zdrowia, chciaâabym teī, by
synowi dobrze szâo na studiach.
Wszystkim ludziom teī īyczyâabym zdrowia, duīo miâoğci, zrozumienia.
Polsce īyczyâabym dobrego rzĆdzenia przez naszych przedstawicieli. Prawdy dla wszystkich ludzi, zero
oszustw i machlojek. Īeby nikt nie
musiaâ siċ obawiaý przyszâoğci, īeby
omijaây nas wojny i terroryzm.
A dla ğwiata jak najmniej kataklizmów, rozwiĆzania wszelkich sporów
i pokoju. By wszyscy īyli w zgodzie,
w zdrowiu i dostatku.

Rozm. i fot.
A. áawicka i A. Pisula

Henryk Dytfeld
rolnik

Jako īe jestem radnym w gminie Doruchów, to īyczyâbym naszej
gminie, aby budīet wynosiâ nie 22
miliony, a co najmniej 44 - wtedy
z pewnoğciĆ udaâoby siċ zrealizowaý wiċcej planów, inwestycji. Radnym īyczyâbym z kolei tego, aby
mieszkaĕcy byli z nich zadowoleni.
Rolnikom īyczċ innej koniunktury
na ğwinie i bydâo, īeby ta cena nie
skakaâa, bo to do niczego dobrego
nie prowadzi. Dobrze gdyby podatki,
ubezpieczenia byây w rozsĆdnych
wysokoğciach. Dla siebie - jak kaīdy
- pragnĆâbym zdrowia, no i pogody
ducha. A bliĩnim īyczċ tego, aby im
siċ lepiej īyâo. Polska z kolei mogâaby
mieý lepsze ukâady w Europie.
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28. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

Doruchów

BudĪet „zapiĊty na ostatni guzik”
12 grudnia odbyáo siĊ wspólne posiedzenie staáych
komisji Rady, na których przyjĊto zaáoĪenia budĪetowe
na 2017 r. Dwa tygodnie póĨniej, 28 grudnia, podczas 28.
sesji Rady Gminy Kobyla Góra budĪet uchwalono. BudĪet
doĞü odwaĪny, pozwalający na realizacjĊ kilku znaczących
inwestycji. A poniewaĪ
dwoje radnych powtórzyáo, Īe jest on „zapiĊty na ostatni guzik”, to
trudno nie zgodziü siĊ
z takim twierdzeniem.
Propozycje budĪetu na 2017 rok
przedstawiáa skarbnik
gminy - Ilona BochyĔska. Po uwzglĊdnieniu wniosków radnych
i autopoprawek wójta
planowane dochody
wynoszą 27.946.623
zá, a planowane wydatki - 28.662.067
zá. BudĪet zamknie
siĊ wiĊc de¿cytem
715.444 zá. Zostanie
on s¿nansowany przychodami z zaciągniĊtych poĪyczek i kredytów. Kredyt taki
samorząd Kobylej Góry bĊdzie mógá zaciągaü do kwoty
4.125.401 zá.
Dla mieszkaĔców gminy najwaĪniejsze są planowane
inwestycje. Kobylogórzanie nie powinni mieü kompleksów,
bo na inwestycje i zakupy radni wraz z wójtem zdecydowali
siĊ przeznaczyü 5.356.977 zá. Za te pieniądze zostaną m.in.
przebudowane i wyremontowane drogi na terenie gminy
(3.305.500 zl). Nastąpi rozbudowa i przebudowa budynku
przedszkola w Kobylej Górze (979.597 zá). Przebudowana
zostanie czĊĞü budynku OSP przy placu Wiosny Ludów
(100.000 zá). Cieszy, Īe w budĪecie znalazáy siĊ teĪ pieniądze na obiekty rekreacyjno-sportowe, Īe wspomnĊ budowĊ
ĞcieĪki rekreacyjnej wzdáuĪ zalewu w Kobylej Górze (142.602
zá), budowĊ ogrodzenia, oĞwietlenia i monitoringu placu
zabaw „NIVEA” w Kobylej Górze (23.367 zá), czy budowĊ
boiska w Pisarzowicach (28.085 zá). Niektóre z tych zadaĔ
mogą liczyü na do¿nansowanie z zewnątrz i o to trzeba siĊ
ubiegaü, o czym przypominaá radny Miszkieáo.
BudĪet na 2017 r. Rada Gminy Kobyla Góra uchwaliáa
jednogáoĞnie. Zaraz potem W. Berski podziĊkowaá radnym

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu wrĊczono doroczne stypendia
starosty. Otrzymaáo je piĊü uczennic
ostrzeszowskich szkóá ponadgimnazjalnych: Martyna Kasperska z Ostrzeszowa - I LO, Ğrednia ocen: 5,25; Jadwiga
Sip z KuĨnicy Grabowskiej - Technikum
Ekonomicznego w ZS nr 1, Ğrednia
ocen: 5,36; Aleksandra Káobuszewska
z Ostrzeszowa - Technikum Budowlanego w ZS nr 1, Ğrednia ocen: 5,38;
Aleksandra Bacik z Ostrzeszowa II LO w ZS nr 2, Ğrednia ocen: 5,12;
Amelia Dolata z Ostrzeszowa - II LO
w ZS nr 2, Ğrednia ocen: 5,24.
Stypendia starosty ostrzeszowskiego przyznawane są w ramach powiatowego programu wspierania edukacji.

BUDĩET UCHWALONY

za dobrą wspóápracĊ. DziĊkowaá teĪ pracownikom urzĊdu,
a przede wszystkim swojemu zastĊpcy i pani skarbnik.
JednakĪe uchwalenie budĪetu nie byáo jedynym zadaniem stojącym tego dnia przed radnymi. PodjĊli oni jeszcze
sporo innych uchwaá, jak choüby w sprawie przyjĊcia „Wie-

Na ostatniej sesji Rady Gminy
w Doruchowie sprawą najwaĪniejszą
byáo przyjĊcie budĪetu na 2017 rok. Zanim jednak przystąpiono do debaty nad
budĪetem, radni przyjĊli kilka równie
istotnych uchwaá i zgáosili interpelacje.

loletniej prognozy ¿nansowej gminy Kobyla Góra na lata
2017-2025”. PodjĊto teĪ uchwaáĊ w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 r. ZaáoĪenia planu
przedstawiá przewodniczący komisji - Kazimierz Kruszyna.
Na jego wniosek w komisji pracowaü bĊdzie takĪe radny
Krzysztof Strzelczyk.
Jedna z najwaĪniejszych uchwaá, co podkreĞlaá radny
Zenon Lewek, dotyczyáa przyjĊcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kobyla Góra”. DziĞ jeszcze nie do
koĔca wiadomo, jak podejĞü do problemu zanieczyszczenia
powietrza. Dobrze jednak, Īe podejmuje siĊ stosowne
uchwaáy i mówi o tym - to pierwszy krok w kierunku, w którym
prĊdzej czy póĨniej trzeba bĊdzie pójĞü.
Gáos zabraá teĪ przysáuchujący siĊ obradom starosta
L. Janicki. Wyraziá satysfakcjĊ, Īe w minionym roku sporo
robiáo siĊ przy zalewie. ĩyczyá pomyĞlnej realizacji budĪetu
oraz innych zadaĔ, które przyczynią siĊ do godnych obchodów 630-lecia Kobylej Góry, co przypada wáaĞnie w tym
roku. Starosta poruszyá jeszcze inne tematy dotyczące
powiatu, w tym kwestiĊ rozbudowy szpitala.
Tak oto najwaĪniejsza w roku sesja, za jaką uchodzi
sesja budĪetowa, dobiegáa koĔca.
K. Juszczak

STYPENDIA STAROSTY WRĉCZONE

Aleksandra Bacik (ZS nr 2)

Otrzymują je uczniowie ze Ğrednią ocen
nie niĪszą niĪ 5,0, z co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania oraz
ze stopniami celującymi przynajmniej
w jednej dziedzinie wiedzy. Oprócz
tego kandydaci do stypendium powinni
speániaü jeden z dodatkowych warunków takich jak: aktywne uczestnictwo
w pracach samorządu uczniowskiego,
przyczynianie siĊ do promocji powiatu
poprzez udziaá w konkursach innych
niĪ przedmiotowe na szczeblu co najmniej ponadpowiatowym oraz pomoc
osobom niepeánosprawnym, chorym lub
starszym. W roku szkolnym 2016/2017
stypendia starosty wynoszą 250 záotych
miesiĊcznie. Zgodnie z programem
wspierania edukacji, wnioski o przy-

- Czytaáem, jak ksiądz z Grabowa
chwaliá radnego powiatowego, Īe jest
taki rzutki, Īe dopomógá w budowie
chodnika wzdáuĪ drogi wojewódzkiej,
a przecieĪ ten radny mieszka w naszej
miejscowoĞci. Zastanawiam siĊ, dlaczego nasi radni powiatowi nie są tak
przebojowi, Īeby te chodniki pociągnąü
wzdáuĪ drogi wojewódzkiej od KuĨnicy
do Doruchowa, a nawet i w samym
Doruchowie, przy ul. Kaliskiej przydaáby
siĊ drugi chodnik.
Radni skrytykowali takĪe zachowanie dwóch radnych powiatowych
(mieszkaĔców gm. Doruchów), którzy
rzadko docierają na doruchowskie sesje. Jeden z panów nie pojawia siĊ na
nich w ogóle...
Adam Wypcháo, soátys Doruchowa,
prosiá o wyciĊcie krzewów przy drodze
powiatowej w kierunku KĊpna i jak najszybszą naprawĊ tej drogi.
- Jak siĊ wjeĪdĪa do nas z KĊpna
to wiadomo, Īe siĊ jest juĪ w powiecie
ostrzeszowskim. Taki jest nasz wizerunek.
UCHWAàY
PrzyjĊcie uchwaáy w sprawie „Wieloletniej prognozy ¿nansowej gminy
Doruchów na lata 2017-2020” stanowiáo
niejako wstĊp do przyjĊcia budĪetu na
2017 rok.
Dochody ustalono na poziomie
22.350.541 zá, zaĞ wydatki wyniosą
23.623.167 zá. De¿cyt w wysokoĞci
1.272.626 zá zostanie pokryty przychodami z zaciągniĊtej poĪyczki.
Do najwaĪniejszych zadaĔ naleĪeü
bĊdą m.in.: budowa i modernizacja
oczyszczalni Ğcieków, budowa chodnika w Zalesiu, rozbudowa Gminnego
OĞrodka Kultury w Doruchowie.
A. àawicka

Jakie zmiany czekają
nas w 2017 roku?
DokoĔczenie ze str. 5.
Jadwiga Sip (ZS nr 1)

Amelia Dolata (ZS nr 2)

Drogi, chodniki, drzewa
Radny JaĞkiewicz zwróciá siĊ do
wójta z pytaniem, czy w budĪecie na
2017 rok zostaáy zabezpieczone pieniądze na zaáoĪenie wody w Starej KuĨnicy
i GodziĊtowach - na komisji rolnictwa
taki wniosek zostaá przedstawiony.
Radny pytaá równieĪ o pieniądze
na poáoĪenie chodnika na odcinku od
cmentarza do poczty w Doruchowie.
- Dáugo siĊ to juĪ ciągnie, zdąĪymy
umrzeü, a to i tak nie zostanie zrobione
- skwitowaá.
JakoĞü wykonania drogi w Marszaákach krytykowaá Tomasz JĊdrzejak.
Andrzej Kempa swe sáowa skierowaá do radnej Rogalewskiej.
- Nasza komisja nie gáosowaáa jednogáoĞnie za przyjĊciem budĪetu. Czy
przesáaáa pani opiniĊ komisji radnemu
Kubiakowi? MieliĞmy pewne zastrzeĪenia, nie zamydlajmy oczu ludziom,
prasie...
Jego wypowiedĨ ripostowaáa przewodnicząca Blewąska, mówiąc, Īe
wszystko zostaáo w papierach zapisane.
Za przyjĊciem budĪetu opowiedziaáo siĊ
podczas komisji trzech radnych, trzech
zaĞ wstrzymaáo siĊ od gáosu. Kempa
zwracaá teĪ uwagĊ na drzewa w Wygodzie Tokarskiej. Po wichurze, która
kilka dni temu przeszáa nad powiatem,
duĪo drzew siĊ poprzewracaáo, czĊĞü
z nich zagraĪa liniom energetycznym,
naleĪy wiĊc zająü siĊ tą sprawą.
Roman Kubiak odwoáaá siĊ do artykuáu przeczytanego jakiĞ czas temu
w Internecie.

znanie stypendium skáadają dyrektorzy
szkóá ponadgimnazjalnych, po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez rady
pedagogiczne. W tym roku záoĪono
piĊü takich wniosków, wszystkie zostaáy
zatwierdzone przez Zarząd Powiatu.
Stypendystki przybyáy na uroczystoĞü
z rodzicami, którzy przyjĊli listy gratulacyjne i wyrazy uznania starosty,
przewodniczącej Rady Powiatu oraz wicestarosty.
Redakcja „CzO” równieĪ gratuluje
sukcesu - uczniom, ich rodzicom i nauczycielom.
K.J.

Przedstawione zostaną na nim
skutki wypadków drogowych oraz
czynniki mające wpáyw na bezpieczeĔstwo w ruchu drogowym. Osoba
musi odbyü kurs w terminie miesiąca
od dnia dorĊczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu. Wystawione
zaĞwiadczenie po jego odbyciu naleĪy przedstawiü staroĞcie w terminie
6 tygodni. W przeciwnym wypadku
prawo jazdy zostanie zatrzymane.
Kurs reedukacyjny zerujący konto
z punktami bĊdzie moĪna odbyü raz
na 5 lat. W przypadku ponownego
przekroczenia 24 punktów karnych
w tym czasie starosta z urzĊdu cofnie
uprawnienia do kierowania pojazdami.
Taka osoba bĊdzie musiaáa od nowa
staraü siĊ o uprawnienia.
NADAL OBOWIĄZYWAû BĉDZIE
ABONAMENT RTV
W 2017 roku, wbrew wczeĞniejszym zapowiedziom, nie wejdzie
w Īycie tzw. opáata audiowizualna.
Zatem nadal bĊdzie obowiązywaá
abonament RTV.
W tym roku za korzystanie z radia zapáacimy:
• za jeden miesiąc - 7 zá,
• za dwa miesiące - 13,60 zá,
• za trzy miesiące - 20,15 zá,
• za szeĞü miesiĊcy - 39,90 zá,
• za rok - 75,60 zá.

Aleksandra Káobuszewska (ZS nr 1)

4.01.2017
17.11.2010

Martyna Kasperska (I LO)

Z kolei korzystanie z radia i telewizji bĊdzie nas kosztowaü:
• za jeden miesiąc - 22,70 zá,
• za dwa miesiące - 44,05 zá,
• za trzy miesiące - 65,35 zá,
• za szeĞü miesiĊcy - 129,40 zá,
• za rok - 245,15 zá.
W Krajowej Radzie Radiofonii
i Telewizji przypominają, Īe wnoszenie opáat abonamentowych jest
obowiązkiem ustawowym, z którego
nie zwalnia opáacanie rachunków za
korzystanie z telewizji kablowej czy
satelitarnych platform cyfrowych.
W związku z tym, Īe obecna ustawa
o opáatach abonamentowych bĊdzie
nadal obowiązywaü, ten, kto jest z nich
zwolniony, zachowa ten przywilej. Zatem nadal nie bĊdą musiaáy páaciü
za RTV m.in. osoby, które ukoĔczyáy 75 lat. Zwolnieni są teĪ ci, którzy
ukoĔczyli 60 lat oraz mają prawo do
emerytury, której wysokoĞü nie przekracza 1949,89 zá brutto. Páaciü nie
muszą teĪ m.in. osoby, które posiadają
orzeczenie o I grupie inwalidzkiej lub
o caákowitej niezdolnoĞci do pracy.
Zwolnieni z opáat są teĪ bezrobotni
oraz pobierający Ğwiadczenie przedemerytalne.
To tylko niektóre ze zmian, jakie
podaruje nam rok 2017. O innych napiszemy za tydzieĔ.
NajwaĪniejsze, jednak, by nie byá
to rok gorszy od poprzedniego!
Oprac. A. àawicka
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Czajków

WIGILIA DLA SENIORÓW

W miniony czwartek blisko 200
osób przyjĊáo zaproszenie wójta Henryka Plichty, kierownik GOPS Czajków
Danuty Przybyáek oraz przewodniczących Kóá GospodyĔ Wiejskich z gminy
na spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych.

Wspólne kolĊdowanie rozpocząá
wójt, skáadając Īyczenia Ğwiąteczne
i zapraszając do obejrzenia widowiska
literacko-muzycznego - inscenizacji
nawiązującej do Ğwiąt BoĪego Narodzenia. Program przygotowany zostaá
przez uczniów Gimnazjum w Czajko-

wie pod kierunkiem p.
Izabeli Tomali. Po ciekawym i nowatorskim
wystĊpie, na scenie
pojawiá siĊ zespóá
„Czajkowianki", który, pod przewodnictwem pana Stefana
ChowaĔskiego, zaĞpiewaá tak bliskie
kaĪdemu kolĊdy.
Na zakoĔczenie
H. Plichta podziĊkowaá
pani Czesáawie Klimek, paniom z KGW,
soátysom, radnym oraz
pracownikom Gminnego OĞrodka Pomocy
Spoáecznej w Czajkowie za zorganizowanie
spotkania i przygotowanie wieczerzy. „To
dziĊki waszej pracy i zaangaĪowaniu
moĪemy siĊ tu spotykaü co roku i cieszyü wspólną wieczerzą” - powiedziaá.
BoĪe Narodzenie to dobry moment,
by podziĊkowaü ludziom dobrej woli,
którzy w sposób szczególny wspierają

4.01.2017

gminĊ Czajków. W tym roku podziĊkowania z rąk wójta oraz kierownik
GOPS otrzymali: Leszek Báaszczyk Zakáad MiĊsny z Popieliny, Józef Kowal,
Waldemar Cioáek - Zakáad Produkcji
Palet z Czajkowa, Leszek Roj i Tade-

usz Radziej - Gospodarstwo Rybackie
z Czajkowa, Marian Fita - prezes RBS
Lututów, Wioletta i Grzegorz àuszczkowie - Zakáad Produkcji Palet.

czyá przewodniczący Rady Miejskiej
E. Skrzypek. W imieniu wáasnym i ks.
praáata S. Szkaradkiewicza Īyczenia
báogosáawionych Ğwiąt przekazaá ks.
Jakub - wikary para¿i farnej.
- Aby to BoĪe Narodzenie nie
byáo tylko wydarzeniem historycznym

sprzed 2016 lat, lecz by Jezus kaĪdego dnia rodziá siĊ w naszych sercach.
A potem przyszedá czas na te najbardziej osobiste Īyczenia, skáadane
z opáatkiem w rĊku - Īyczenia wypeánione ciepáem, miáoĞcią, a czasami
i ázą wzruszenia.
I jeszcze kolĊda, ta najpiĊkniejsza
- „Bóg siĊ rodzi”, a po niej nastĊpne
- te staropolskie i te wspóáczesne,
boĪonarodzeniowe piosenki. Oj, rozĞpiewaáo siĊ towarzystwo, co cieszy
wszystkich, a chyba najbardziej panią
AgnieszkĊ, bo widaü, Īe prowadzone przez nią zajĊcia Ğpiewu wydają owoce.
PoniewaĪ czas z kaĪdym rokiem
zdaje siĊ przyĞpieszaü, wiĊc nawet
siĊ nie spostrzeĪemy, jak znowu znajdziemy siĊ w Domu przy Pocztowej
na wigilijnym kolĊdowaniu. Niechaj
zatem ten 2017 rok mija spokojnie,
darząc zdrowiem i radoĞcią.

O¿cjalny Serwis Informacyjny
Gminy Czajków

Zawsze, ilekroü uĞmiechasz siĊ do swojego brata i wyciągasz do niego rĊce - jest BoĪe Narodzenie.
(Matka Teresa z Kalkuty)

WIGILIJNA KOLČDA W DOMU
PRZY POCZTOWEJ
WciąĪ Īywą, choü dáugoletnią
juĪ tradycjĊ mają spotkania wigilijne
organizowane dla osób starszych,
czĊsto teĪ schorowanych i samotnych,
podopiecznych Dziennego Domu Pomocy Spoáecznej w Ostrzeszowie.
23 grudnia spotkaáo siĊ tam kilkadziesiąt osób, by w gronie przyjacióá
i znajomych przeĪyü tĊ najwaĪniejszą
w roku wieczerzĊ wigilijną. Tym razem
uroczystoĞci nie rozpoczĊto znaną
pastoraáką, lecz sáowami Ğw. Matki
Teresy, ukazującymi sens BoĪego

Narodzenia. Dopiero po nich dĨwiĊki
kolĊdy „Cicha noc”, Ğpiewanej przez
wszystkich domowników, wypeániáy Dom.
Nie sposób zliczyü wigilii przy ul.
Pocztowej, lecz w tym roku po raz
pierwszy wieczerza odbywaáa siĊ
w nowym, przestronnym pomieszczeniu na poddaszu. Prace trwaáy
wiele miesiĊcy, ale warto byáo… Teraz
na okoáo 140m2 mieĞci siĊ sala przystosowana do uroczystych spotkaĔ,
a takĪe do codziennych zajĊü. Nie-

wątpliwie bĊdzie ona bardzo dobrze
wykorzystana przez domowników,
o czym zapewniaá dyrektor MGOPS
- Grzegorz Rycerski. W tej sytuacji
poĞród goĞci opáatkowego spotkania nie mogáo zabraknąü Antoniego
Obsadnego, prezesa ¿rmy „Akme”
- wykonawcy remontów.
Nadeszáa chwila ĪyczeĔ - jako
pierwsza Ğwiąt rodzinnych i peánych
ciepáa, uczestnikom wigilii Īyczyáa
kierowniczka placówki - Maágorzata
Aksamska. Po niej serdeczne Īyczenia splecione z osobistą reÀeksją záoĪyá
burmistrz M. Witek.
Zdrowych, przeĪytych w miáoĞci i wĞród
przyjacióá Ğwiąt, Īy-

K. Juszczak

ĝWIĄTECZNE KOLĉDOWANIE W ROJOWIE

18 grudnia, przed godziną 15.00
do Szkoáy Podstawowej w Rojowie
przyszli uczniowie z caáymi rodzinami,
nauczyciele i pracownicy szkoáy, a takĪe mieszkaĔcy wioski, którzy z okazji
Ğwiąt chcieli podzieliü siĊ opáatkiem
i záoĪyü sobie Īyczenia. Na spotkanie
przybyli takĪe: zastĊpca burmistrza
Ostrzeszowa, proboszcz para¿i ĝwiĊtej
Jadwigi Królowej, czáonkowie Rady Soáeckiej na czele z soátysem, czáonkinie
Koáa GospodyĔ Wiejskich z przewod-

niczącą oraz czáonkowie dziaáającego
przy szkole Stowarzyszenia „Razem
áatwiej”. Dyrektor szkoáy p. S. Józe¿ak
serdecznie powitaáa goĞci i zaprosiáa do
obejrzenia czĊĞci artystycznej.
WystĊp rozpocząá siĊ od przypomnienia okolicznoĞci narodzin
Jezusa. W ubogiej stajence Maryja
i Józef z radoĞcią tulili swoje dzieciĊ.
Na niebie báyszczaáa wielka gwiazda,
która wskazywaáa drogĊ tym, którzy
pragnĊli powitaü BoĪego Syna. Zjawili

siĊ przestraszeni pasterze, aby oddaü
pokáon swemu Bogu. NastĊpnie przybyli
trzej królowie: Kacper, Melchior i Baltazar. W swych drogocennych szatach
podeszli do Īáobka i poáoĪyli przy nim
wspaniaáe dary: záoto, kadzidáo i mirrĊ.
Jezusa powitaáy takĪe anioáki. Jednak
gáównym bohaterem jaseáek byá maáy
cháopiec - Mikoáaj, który wĊdrowaá po
Ğwiecie, aby dotrzeü do Jezuska. Po
drodze napotykaá róĪnych ludzi: dziewczynkĊ, staruszka, chorego cháopca.

KaĪdemu
z nich staraá
siĊ pomóc.
Dziewczynce daá piákĊ,
cháopcu misia,
a staruszkowi ksiąĪkĊ. Kiedy
dotará do Īáóbka, nie miaá juĪ
nic, co mógáby
daü Jezusowi.
Jednak okazaáo
siĊ, Īe najwiĊkszym darem
dla Boga byáo
dobre serce Mikoáaja. Podczas
przedstawienia
nie mogáo zabraknąü równieĪ Ğpiewu
kolĊd w wykonaniu szkolnego zespoáu
„Gawroszki”.
Spotkania opáatkowe, organizowane przez SzkoáĊ Podstawową w Rojowie, mają wieloletnią tradycjĊ, dlatego

mieszkaĔcy wioski bardzo chĊtnie przybywają do szkoáy, aby przeáamaü siĊ
opáatkiem z sąsiadami i znajomymi.
Po záoĪeniu sobie ĪyczeĔ goĞcie
zostali zaproszeni na kawĊ i ciasto.
Hanna Kempa

Pomoc Drogowa LUKAS
àukasz Nowacki
tel. 667 590 898
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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.

Skâad opaâu
Ostrzeszów ul. Polna 2
Oferuje

KostkĐ, Orzech, Eko-groszek
Skarbek - luzem i workowany
oraz inne groszki i miaây
Tylko z polskich kopalni
Drewno sosnowe, pociĐte,
suche
Kominkowe - tylko brzoza
Dowóz od 1 tony gratis
tel. 724 881 692 lub 603 740 443
NAGRODA
Gotówka - 2 x 100zâ

Zajazd Ostoja
wesela od 130 zá
komunie
wigilie
stypy
urodziny

imprezy
promocyjne
i ¿rmowe

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

Kozáy 5a
63-500 Ostrzeszów
Krajowa 11, koáo NiedĨwiedzia
tel. 782 494 483
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
Ostrzeszów, ul. Kamienna 20

NAGRODA

Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki 20,
tel. 519 519 515
NAGRODA

NAGRODA
Niespodzianka

4 zestawy produktów Àrmowych

NAGRODA
50 dolarów

Doãðcz do nas

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

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

Majówka nad Baâtykiem,
wyjazd 5-dniowy

Studio kosmetyczne

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

tel. 608 526 072, 692 494 250
63-500 Ostrzeszów
ul. Sienkiewicza 9
t. 62 730-30-92
NAGRODA

Kosmetyki Avon

NAGRODA

Talon o wartoğci 200 zâ

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

tel. 661 644 950
NAGRODA

2 bony upominkowe
o wartoğci 100 zâ

ANONIMOWY
SPONSOR

tel. 692 814 833
supelekjk@wp.pl
Ostrzeszów, ul. Kolejowa 21
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

¿rany, materiaáy, usáugi krawieckie,
nabijanie guzików, nap i oczek

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

Oferujemy:
pierogi, kluski, uszka, krokiety,
zapiekanki, goáąbki
usáugi cateringowe

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

www.basen-ostrzeszow.pl

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

KAWIARNIA

zaprasza

(również w soboty i niedziele).
niedziele)

4.01.2017

35<086

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

4.01.2017

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

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

Instal CO MAX
Detailing

ul. Kolejowa 16 63-500 Ostrzeszów

Radosnych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku

NOWE logo - NOWY lokal NOWY asortyment
•
•
•

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

Ostrzeszów, ul. Skáadowa 2
www.epibis.com.pl, tel. 62 508 76 68
NAGRODA

Zestaw szczypiec Wiha
Professional electric, 3-cz.

Skup złomu złota
usługi grawerowania
naprawa biżuterii złotej
i srebrnej

Ostrzeszów
ul. Ignacego Daszyńskiego 22
NAGRODA

Zestaw narzċdziowy Hogert
HT1R226 o wartoğci 300 zâ

NAGRODA
Talon o wartoğci 200 zâ na zakup
srebrnej biīuterii

Ostrzeszów,
ul. gen. Sikorskiego 41B
tel. 730-24-84
www.wawrzyniak24.pl
NAGRODA
Niespodzianka

PROFESJONALNA
PIELĘGNACJA
SAMOCHODÓW

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

ul. Cisowa 5
Ostrzeszów

t. 609 030 036; 721 039 705
NAGRODA
3 wejğciówki na kort do squasha
lub na boisko uniwersalne

NAGRODA
Pranie tapicerki i odğwieīenie wnċtrza
samochodu
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D Z I E C I

„DZWONIĄ DZWONKI”
Podsumowanie gminnego konkursu plastycznego

20 grudnia odbyáo siĊ spotkanie laureatów
gminnego konkursu plastycznego pt. „Dzwonią
dzwonki”, zorganizowanego przez Centrum Kul-

tury w Grabowie nad Prosną.
Do konkursu zgáoszono 130 niezwykle pomysáowych i barwnych prac.
Jury w skáadzie: Urszula Godyla, Krystyna
WoĨniak, Dariusz Skorupski, biorąc pod uwagĊ
pomysá i estetykĊ wykonania pracy oraz jej zgodnoĞü z tematem konkursu, przyznaáo nastĊpujące
nagrody i wyróĪnienia:
PRZEDSZKOLAKI
I MIEJSCE - Nadia Páocka (Przedszkole
„Kolorowe Drzewo” - w Grabowie)
II MIEJSCE - Zuzanna Machuáa (Przedszkole
„Kolorowe Drzewo” - w Grabowie)
oraz Blanka Wyrwas (SP w Bobrownikach)
III MIEJSCE - Iga Gierlach (Przedszkole
Sióstr Salezjanek w Grabowie) oraz Nadia JĊ-

Z

N

ZnajdĨ 18 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 13 stycznia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

drzejewska (Szkoáa Podstawowa w Bobrownikach)
WYRÓĩNIENIA: Marcel
Saturski, Hanna
Wajs, Dominika
Batóg (SP w Bukownicy), Rozalia
Mielcarek, Adam
Siedlecki, Ola Kocerka, Julia Krawczyk,
Szymon Filipiak, Mateusz NagiĊü, Maja
Puchaáa (Przedszkole Sióstr Salezjanek
w Grabowie), Martyna ĝlĊzak, Jagoda
ĝlĊzak (SP w Bobrownikach)
WYRÓĩNIENIE
SPECJALNE: Kamil
Mutman (Przedszkole Sióstr Salezjanek w Grabowie)
KLASY I-III
I MIEJSCE - Oskar Kowalewicz (SP w Bukownicy)
II MIEJSCE - Lena Binek (SP w Bobrownikach)
oraz Roksana Warszawska (SP w Bukownicy)
III MIEJSCE - Ania Janicka (SP w Bobrownikach)
WYRÓĩNIENIA: Martyna Stempniak, Maja
Stempniak (Szkoáa Podstawowa w Bobrownikach)
Sandra ĝwitoĔ (Szkoáa Podstawowa w Marszaákach)

J

D

ROZWIĄZANIE

Franciszek Madej ( Szkoáa Podstawowa im.
Unicef w Grabowie nad Prosną)

WYRÓĩNIENIA: Mikoáaj Jasiak (SP w Marszaákach), Kacper Saturski (SP w Bukownicy)

KLASY IV-VI
I MIEJSCE - Marika Kowalewicz (SP w Bukownicy)

Centrum Kultury gratuluje zwyciĊzcom,
a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie
dziĊkuje za piĊkne, Ğwiąteczne dzwonki.

ĭ

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 49., nagrodĊ
otrzymuje Sandra OkoĔ z Ostrzeszowa. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Integracja z ksiąĪką
W poniedziaákowy poranek, 12 grudnia, w Oddziale DzieciĊcym Biblioteki Publicznej po raz
kolejny goĞciliĞmy wychowanków Specjalnego
OĞrodka Szkolno-Wychowawczego z wychowawczynią - panią Katarzyną Kokoszko-Hodyjas, którzy
pod okiem pani Danuty Golas z entuzjazmem

przygotowali i przeczytali przedszkolakom kilka boĪonarodzeniowych historii. Dzieci z grupy
„Biedronki” z Klubu Malucha z zaciekawieniem
sáuchaáy opowieĞci i opowiadaáy o rodzinnych
zwyczajach Ğwiątecznych.

PRZEDSZKOLAKI - ZWIERZĉTOM
6 grudnia odbyáo siĊ spotkanie dzieci z Mikoáajami i leĞniczym w „LeĞnej Krainie” w ramach
wspóápracy Przedszkola nr 6 im. Misia Uszatka
z LeĞnictwem „Anioáki”, Radą Dzielnicy nr 3 oraz
rodzicami i harcerzami.
Tego dnia dzieci - „Mikoáajki” - udaáy siĊ do
ostrzeszowskiego lasku z prezentami dla jego
mieszkaĔców. Spotkaáy leĞniczego, który opowiedziaá im, co dzieje siĊ zimą w lesie i zaprosiá do
paĞnika, gdzie kaĪde dziecko zostawiáo przyniesione smakoáyki. W zimowej scenerii, przy ognisku
wspólnie z leĞniczym ubieraliĞmy choinkĊ dla

zwierząt, ĞpiewaliĞmy kolĊdy i bawiliĞmy siĊ przy
Ğwiątecznych piosenkach. Miáą niespodzianką byáo
pojawienie siĊ Mikoáajów z elfami. Niespodziewani
goĞcie przybyli na wigiliĊ dla zwierząt, docenili wiedzĊ dzieci o lesie i ich pomoc zwierzĊtom w zimie.
Miáym akcentem spotkania byáy podziĊkowania
i zaproszenie goĞci do przedszkola. W salach dzieci
dalej Ğpiewaáy, taĔczyáy i bawiáy siĊ z Mikoáajami,
otrzymaáy teĪ prezenty.
Nauczycielka

4.01.2017

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

15

CO SàYCHAû W SZKOàACH?

KONCERT BOĩONARODZENIOWY
W ZESPOLE SZKÓà NR 2
MroĨne piątkowe popoáudnie...
TydzieĔ przed ĞwiĊtami. Co moĪe bardziej wprowadziü w Ğwiąteczny nastój

uczniowie, nauczyciele, rodzice i goĞcie. Wszyscy mieliĞmy okazjĊ poczuü
tĊ wyjątkową Ğwiąteczną atmosferĊ,

noc”, którą dziewczyny zaĞpiewaáy aĪ
w piĊciu jĊzykach: polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim i hiszpaĔskim.

wesoáo, wrĊcz radoĞnie. WĞród koĔcowych utworów znalazáy siĊ bowiem
piosenki w jĊzyku hiszpaĔskim - „Los
peces en el rio”, „El burrito sabanero”
i znana doskonale „Feliz Navidad”.
Wyjątkowym utworem byáa Ğwiąteczna piosenka kubaĔskiej artystki Glorii
Estefan „Mas Alla”, zaĞpiewna przez
IgĊ KurzawĊ.
Dziewczyny Ğpiewaáy solo, w duetach, na gáosy, grupami, wszystkie
razem, do podkáadów, przy skromnym
akompaniamencie organów, przy peánym akompaniamencie wielu instrumentów i chórków. Nie da siĊ ukryü, iĪ
koncert byá bardzo róĪnorodny. Na instrumentach grali: Julia Tomczak (Àet),
Dominika Mielcarek (skrzypce), Julia
Cal (gitara), Paweá Jasiak (bĊbny),
Maciej Pelka (perkusja) i pan Witold
Pelka (organy). CaáoĞü zaĞ wymyĞliáa, koordynowaáa i z troską doglądaáa
szczegóáów - pani Marta Gaszewska.
Podczas caáego wystĊpu w klimatycznej, kawiarnianej atmosferze, przy

blasku Ğwiec, w gronie miáych osób,
poczuliĞmy magiĊ Ğwiąt BoĪego Narodzenia.
Bardzo dziĊkujemy osobom, które przyczyniáy siĊ do tego muzycznego wydarzenia, przede wszystkim
artystom: wokalistkom i muzykom,
a takĪe: Weronice Wielanek i Adrianowi Szwarcowi za poprowadzenie
koncertu; Pauli ParoĔ, Rogerowi Sáomianemu, Sebastianowi Krawczykowi,
Sarze Maciejewskiej, Wiktorii Rudnickiej, Dominikowi Ptakowi i Jakubowi
CerbiĔskiemu za obsáugĊ goĞci (w
szatni i przy stole); Pawáowi Jasiakowi
za pomoc przy nagáoĞnieniu; Amelii Dolacie - za zdjĊcia. DziĊkujemy
wszystkim sáuchaczom, którzy mimo
codziennego zabiegania i mroĨnej
pogody przybyli, aby wspólnie Ğwiątecznie juĪ radowaü siĊ!
Tekst opracowali:
Marta Gaszewska, Witold Pelka

DAWID DROįDį
W FINALE OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ!

niĪ muzyka? Chyba nic. Przekonali siĊ
o tym wszyscy, którzy wáaĞnie w to popoáudnie postanowili przyjĞü na boĪonarodzeniowy koncert, zorganizowany
w naszej szkole. Byáo to spotkanie wyjątkowe, juĪ drugie w tym roku w formie
koncertu, podczas którego uczniowie
udowodnili, jak piĊknie potra¿ą Ğpiewaü i graü a co najwaĪniejsze nie boją
siĊ dzieliü swoim talentem z innymi.
W muzycznym spotkaniu wziĊli udziaá

wysáuchaü radosnych i ponadczasowych tekstów o Narodzeniu PaĔskim.
Pani Halina Kurzawa (katechetka) oraz uczennice: Monika Nowacka, Iga Kurzawa, Samanta Nowak,
Karolina Walas, Dominika Florczak,
Sandra Luty caákiem profesjonalnie
zaĞpiewaáy kolĊdy, utwory religijne
i piosenki Ğwiąteczne w róĪnych jĊzykach. Koncert rozpoczĊáa chyba
najbardziej klasyczna kolĊda „Cicha

Z angielskich Ğwiątecznych przebojów
mogliĞmy usáyszeü opisującą tĊsknotĊ
za biaáymi ĞwiĊtami „White Christmas”
oraz „Christmas Time”. WĞród polskich
utworów znalazáy siĊ m.in. : „Szara
kolĊda”, „Gore gwiazda” (pieĞĔ ludowa), „Jezus MalusieĔki”, „Gdy Ğliczna
Panna”, „Oj, maluĞki”, „Mario, czy Ty
wiesz?” „KolĊda dla nieobecnych”.
Koncert rozpocząá siĊ melancholijnie
i nastrojowo, natomiast zakoĔczyá

CZEKAMY NA „ORàY”!
17 uczniów z klas drugich i 30
z klas trzecich Szkoáy Podstawowej w Kraszewicach braáo udziaá
w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym „Stypendiada Wczesnoszkolna”, organizowanym przez
FirmĊ Edukacyjną „Orzeá”.
W tegorocznej edycji uczniowie rywalizowali w konkursach
z zakresu edukacji czytelniczej konkurs „Abecadáo”, ortogra¿cznej - „Ortografek”, matematycznej
- „Plusik” i plastycznej - „PlastuĞ”.
Tematem przewodnim konkursu
czytelniczego byá „Wesoáy Ğwiat
wierszy” Juliana Tuwima. Konkurs
ortogra¿czny kontrolowaá znajomoĞü reguá ortogra¿cznych „Plusik”
sprawdzaá umiejĊtnoĞü dodawania
i odejmowania - drugoklasistów
do 30, a trzecioklasistów w zakresie
100. W konkursie plastycznym uczniowie mieli za zadanie wykonaü wedáug
wáasnej koncepcji, dowolną techniką,
pracĊ plastyczną na temat: pocztówka
mikoáajkowa, laurka na DzieĔ Babci lub
Dziadka, walentynka, suknia ksiĊĪniczki
lub strój pirata. Konkurs czytelniczy

i matematyczny miaáy charakter testu
wyboru. Natomiast arkusz konkursu
ortogra¿cznego zawieraá áącznie 20
zadaĔ otwartych.
Wszystkie konkursy odbywaáy siĊ
w szkole, a komisje tworzyáy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Szkolnymi Koordynatorami Ogólnopolskiej

„Stypendiady Wczesnoszkolnej” byáy:
Urszula Strzaáa i ElĪbieta Wyrembelska.
Wyniki zmagaĔ oraz listĊ „oráów”
czytelniczych, ortogra¿cznych, matematycznych i plastycznych organizator
- Firma Edukacyjna „Orzeá”, opublikuje 28 lutego 2017 r. na swojej stronie
www.stypendiada.pl.
Urszula Strzaáa

61 uczniów ze
wszystkich regionów
Polski - tylu uczestników zakwali¿kowaáo siĊ
do ¿naáu IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej
przez WyĪszą SzkoáĊ
Logistyki w Poznaniu.
W tym gronie znalazá siĊ
Dawid DroĪdĪ z Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie. W walce o ¿naá
pokonaá blisko 8 tysiĊcy
osób.
W IX Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej
wystartowaáo w tym roku
aĪ 7806 uczestników. Po
I turze zostaáo ich juĪ tylko
712. Z tej grupy w etapie
okrĊgowym wyáoniono 61 najlepszych
máodych logistyków z caáego kraju,
którzy wykazali siĊ najwiĊkszą wiedzą. Znalazá siĊ wĞród nich Dawid
DroĪdĪ z Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie. UczeĔ III klasy technikum juĪ
3 marca weĨmie udziaá w wielkim
¿nale logistycznych rozgrywek i powalczy m.in. o indeks na studia oraz
wartoĞciowe nagrody rzeczowe.
W tym roku w II etapie próg kwali¿kacyjny gwarantujący awans do ¿naáu wynosiá 24 punkty na 48 moĪliwych
do zdobycia. Poziom trudnoĞci podnosiáa forma sprawdzenia wiedzy, czyli
test wielokrotnego wyboru. Máodym
logistykom najwiĊcej káopotu sprawiáo pytanie nr 8, dotyczące skrótów
w systemach informatycznych. Najáatwiejsze pytanie sprawdzaáo natomiast
wiedzĊ z zakresu kodów kreskowych
- poprawnie odpowiedziaáo na nie aĪ
69% olimpijczyków.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy odbyáa siĊ
w 2008 roku. W edycji 2016/2017
swoich siá próbowaáo 7806 osób,
repezentujących 316 placówek edukacyjnych. Konkurs zostaá objĊty
patronatem honorowym ministra
edukacji narodowej oraz OĞrodka
Rozwoju Edukacji. Patronat merytoryczny nad wydarzeniem sprawują:
Instytut Logistyki i Magazynowania
oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Dziaáania związane z edukacją
i promowaniem máodych talentów
wspierają równieĪ wiodące przedsiĊbiorstwa z branĪy TSL.
Gratulacje, Dawidzie! Niech Twoja
ambicja i pracowitoĞü pozwolą Ci powalczyü o speánienie Twoich marzeĔ
i zawodowych planów. Trzymamy za
Ciebie kciuki i oczywiĞcie Īyczymy powodzenia w ¿naáowych zmaganiach.
Teresa Anioá

STYLIĝCI Z ZS NR 1 NA XVI FESTIWALU HAIR & BEAUTY FAIR
26 listopada uczniowie z klas fryzjerskich z Zespoáu
Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie pojechali do Katowic na
coroczne elitarne branĪowe fryzjerskie ĞwiĊto Festiwal
Hair Fair i Beauty Fair. Sercem imprezy, tĊtniącym
gorącymi pokazami gwiazd fryzjerskich Ğwiatowego
formatu, byáa scena gáówna, na niej mistrzowie zawodu
pokazywali swoje magiczne umiejĊtnoĞci, udowadniając,
Īe stylizacja fryzur to takĪe dziedzina sztuki. Na scenie
pokazano najnowsze kolekcje jesieĔ - zima 2016/2017.
GalĊ prowadziá Krzysztof Ibisz. GoĞümi specjalnymi
na tej imprezie byli celebryci: Barbara Kurdej-Szatan,
Natalia Siwiec, Rafaá MaĞlak, Michaá Szpak.
Naszą máodzieĪ zafascynowaá pokaz p. Krzysztofa
Wypycha oraz p. Wojciecha ZieliĔskiego, którzy zaprezentowali fantastyczne fryzjerskie show na scenie
gáównej. Ciekawym wydarzeniem dla widzów byá pokaz
barberingu wykonany przez Adama Szulca. Dwudniowy
pobyt na Festiwalu pozwoliá ostrzeszowskim uczniom
poznaü najnowsze trendy obowiązujące we fryzjerstwie,
obserwowaü pracĊ mistrzów oraz poznaü ofertĊ nowych
produktów związanych z branĪą kosmetyczną. Wyjazd
zorganizowaáa p. Monika Bluz i p. Tomasz Pasiak.
(a)

20

4.01.2017

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

Horoskop noworoczny
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Trudno zdziwi
zdziwiý siċ zimĆ, gdy wszystko przykrywa jednostajna biel,
jak cuda īycia pokrywa zwyczajnoğý.
Ale od zdziwienia zaczyna siċ zachwyt, wiara, miâoğý...
Zdziwieniem īywi siċ nadzieja, której tak nam potrzeba nie tylko zimĆ.
Tadeusz Ruciĕski

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
To bĊdzie rok, który pozwoli Ci pokonaü
swoje lĊki. Jednak by to osiągnąü, bĊdziesz musiaá systematycznie nad sobą
pracowaü. Uda Ci siĊ odkryü siebie na
nowo i znaleĨü satysfakcjonujące zajĊcia.
Latem zrealizujesz takĪe jedno ze swoich
duĪych marzeĔ. JeĞli chodzi o relacje
miĊdzyludzkie, spotkasz Īyczliwego
KozioroĪca. StrzeĪ siĊ bliskich relacji
z BliĨniĊtami.
Odważ się!

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W tym roku Twoje Īycie ulegnie zmianom.
BĊdą to zmiany doĞü spektakularne, które
pozwolą Ci odnaleĨü miejsce w caáym
tym Īyciowym chaosie. W drugiej poáowie roku, uda Ci siĊ osiągnąü wielce
satysfakcjonujące wyniki w pracy. Rok
ten pokaĪe takĪe, na ile relacja, którą

stworzyáeĞ, jest silna. Byki w związkach
mogą przeĪywaü wielkie miáosne burze
pod koniec wiosny. Zaufaj Rybom. Strzelca omijaj szerokim áukiem.
Walcz o swoje!

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Rok 2017 przyniesie duĪo zmian, zwáaszcza zawodowych. Na początku moĪesz
byü zmĊczony i zniechĊcony, ale juĪ na
wiosnĊ rozwiniesz skrzydáa i poczujesz
przypáyw nowej energii, byü moĪe w caákiem innym miejscu pracy. Rok ten bĊdzie
teĪ wymagaá od Ciebie podjĊcia kilku
waĪnych decyzji. Warto, byĞ w niektórych
sprawach poradziá siĊ zaufanej Wagi.
Unikaj Wodników z drugiej dekady.
Szukaj życzliwości!

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Pierwsza poáowa roku bĊdzie bardzo
intensywna i dostarczy Ci wielu przeĪyü.

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

BĊdziesz w stanie áatwo nawiązywaü
relacje miĊdzyludzkie, zrealizujesz wiele
planów. Uda Ci siĊ teĪ zobaczyü odlegáe
miejsce i tym samym zrealizowaü jedno
ze swoich marzeĔ. WáaĞnie podczas tej
wycieczki poznasz tajemniczego Wodnika. Pod koniec roku nieco gorzej, uwaĪaj,
by równo rozkáadaü siáy i dbaü o zdrowie.
Sięgnij po więcej!

LEW

pewne sprawy. Wiosną w pracy bĊdziesz
nie do zatrzymania. Latem odnotujesz
lekki kryzys, skup siĊ wtedy na swoim
zdrowiu i zadbaj o siebie. PamiĊtaj, Īe zawsze moĪesz liczyü na bliskiego Twemu
sercu Wodnika. Unikaj Lwów, zwáaszcza
tych wysoko reaktywnych.
Zdobądź każdy szczyt!

SKORPION

Rok 2017 pozwoli Ci wróciü do równowagi. Zdystansujesz siĊ na staáe do pewnych spraw i byü moĪe uda Ci siĊ zacząü
Īycie w zupeánie innym, spokojniejszym
miejscu. O rady zwróü siĊ do godnego
zaufania Barana. Nie próbuj na siáĊ oswoiü Skorpiona. JeĞli bĊdziesz postĊpowaü
rozwaĪnie i opanujesz emocje, pod koniec lata bĊdziesz tam, gdzie zechcesz.
Zacznij od nowa!

PANNA

Rok 2017 pozwoli Ci zwiedziü wiele
miejsc. Uda Ci siĊ teĪ naprawiü niektóre relacje z ludĨmi. Zwáaszcza koniec
roku przyniesie Ci poczucie wolnoĞci
i niezaleĪnoĞci. Byü moĪe to jeszcze nie
moment, byĞ znalazá swoje staáe miejsce
w Īyciu. Unikaj bliskich relacji z Baranami
i osobami spod Twojego znaku, szukaj
kontaktów z áagodnymi znakami wody.
Naucz się ufać ludziom!

STRZELEC

Początek 2017 roku, aĪ do wiosny, bĊdzie
spokojny, a nawet nudnawy. Jednak juĪ
przeáom marca i kwietnia bardzo CiĊ
zaskoczy. BĊdziesz zmuszona okieáznaü
wiele bodĨców i emocji. JeĞli Ci siĊ to
uda, okres wakacyjny bĊdzie naleĪaá do
bardzo udanych i owocnych. Jesienią
uda Ci siĊ zrealizowaü trudny projekt
w pracy, co byü moĪe zaowocuje duĪym
awansem. Nie ulegaj urokowi Byka.
Nie żałuj pracy i wysiłku!

Samotne Strzelce z początku znaku
bĊdą w tym roku przeĪywaü wiele miáosnych wzlotów i upadków. HuĞtawki
moĪe uspokoiü dopiero ciekawa osoba
spod znaku Wagi. W pracy, zwáaszcza
na początku roku, pojawi siĊ trochĊ zamieszania. Latem zrealizujesz, caákiem
spontanicznie, jedno lub nawet dwa
z dzieciĊcych marzeĔ.
Zachwycaj się drobnostkami!

KOZIOROĩEC

WAGA

22 grudnia - 20 stycznia

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

JuĪ początek roku przyniesie Ci wiele
zmian. Najpierw moĪesz czuü siĊ osamotniony, ale juĪ na początku wiosny
zaaklimatyzujesz siĊ i bĊdziesz zadowo-

Koniec 2017 roku bardzo CiĊ zaskoczy.
Nieplanowana i nagáa sytuacja moĪe
diametralnie zmieniü Twoje spojrzenie na

Ten rok otworzy przed Tobą wiele drzwi
do wielu nowych moĪliwoĞci. Poznasz
ciekawą osobĊ spod znaku Wagi. W lipcu
bĊdziesz miaá ciekawą „misjĊ” do wykonania. JeĞli siĊ uda, bĊdziesz miaá duĪo
powodów do satysfakcji. SierpieĔ takĪe
przyniesie zmiany i pozwoli Ci otworzyü
siĊ na nowe. Unikaj kontaktów ze znakami ognia, ich nieokieáznany temperament
bĊdzie, przy dáuĪszych relacjach, CiĊ
mĊczyá i osáabiaá.
Szukaj spokoju, nie wrażeń!

RYBY

22 listopada - 21 grudnia

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego

24 paĨdziernika - 21 listopada

23 lipca - 23 sierpnia

lony z wyborów, które podjąáeĞ. Jesienią
trudna sytuacja zwery¿kuje Twoje podejĞcie do pewnych spraw i mocno zmieni
priorytety. PomoĪe Ci wtedy Īyczliwy
BliĨniak. Koniec roku bĊdzie harmonijny
i spokojny.
Nie goń za perfekcją!

20 lutego - 20 marca
2017 rok pozwoli Ci siĊ bardziej ustabilizowaü i ustatkowaü. Zapragniesz
stworzyü coĞ innego niĪ do tej pory. Byü
moĪe na początku (zwáaszcza w kwietniu
i maju) bĊdzie Ci trudno odnaleĨü siĊ w tej
nowej roli. Jednak juĪ latem zaczniesz
widzieü pewne sprawy zupeánie inaczej.
Odnowisz teĪ znajomoĞü z Baranem ze
szkolnych czasów.
Staraj się budować!
Wiary, īe bċdzie dobrze, nadziei, īe bċdzie
lepiej, miâoğci bezwarunkowej
īyczy
Wasza wróīka

„Jeden dzieĔ w soáectwie - przyroda, kultura, tradycja”

PARZYNÓW NA I MIEJSCU!
Soáectwo jako najniĪszy szczebel administracji samorządowej zawsze byá i jest w Ğcisáym krĊgu dziaáaĔ dotyczących
wspóápracy z samorządem województwa. Wspóápraca odbywa
siĊ na wielu páaszczyznach, a jedną z najnowszych inicjatyw
jest konkurs „Jeden dzieĔ w soáectwie przyroda, kultura, tradycja”, którego zadaniem jest promocja toĪsamoĞci regionalnej,
ochrona przyrody i integracja mieszkaĔców.
RozstrzygniĊcie I edycji konkursu miaáo
miejsce 20 grudnia na terenie MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich. SpoĞród
142 projektów (z 30 powiatów i 95 gmin
Wielkopolski), które wpáynĊáy na konkurs,
wybrano 30 ¿nalistów, a z nich wyáoniono
15 laureatów. Na I miejscu uplasowaá siĊ
Parzynów. Przy ocenie pod uwagĊ brane

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

byáy m.in.: innowacyjnoĞü i atrakcyjnoĞü: pomysáowe zajĊcia,
kulinarne specjaáy, a takĪe wpáyw projektu na integracjĊ
mieszkaĔców oraz jego zasiĊg i trwaáoĞü.
Laureaci otrzymali nagrody ¿nansowe dla soáectw oraz
tablety dla soátysów. WyróĪnieni zaĞ - pamiątkowe listy
gratulacyjne z upominkami. Nagrody wrĊczone zostaáy
przez MarzenĊ WodziĔską - czáonka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego oraz prof. Romana Dawida Taubera - kanclerza WyĪszej Szkoáy Hotelarstwa i Gastronomi w Poznaniu,
eksperta gastronomii miĊdzynarodowej, szefa Stowarzyszenia
„Master Chef de Brasil”, oraz Ireneusza Niewiarowskiego prezesa Krajowego Stowarzyszenia Soátysów
GalĊ poprzedziáa degustacja produktów regionalnych,
przygotowana przez przedstawicieli soáectw. Dania oceniane
byáy pod wzglĊdem smakowym i estetycznym. UroczystoĞü
uĞwietniá koncert skrzypcowo-akordeonowy.

Laureaci I edycji konkursu „Jeden dzieĔ w soáectwie przyroda, kultura i tradycja”
Miejsce

Soáectwo

I
II

Parzynów
PrzyáĊk

III

Kawczyn

IV
V
VI
VI
VI
VI
VI

Szelejewo
Pierwsze
Bogdaj
Sáawsk
Walentynowo
Jankowo Dolne
Augustowo
Niniew

Gmina

Powiat

Kobyla Góra ostrzeszowski
Nowy TomyĞl nowotomyski
czarnkowskoDrawsko
trzcianecki
Piaski

gostyĔski

SoĞnia
Rzgów
àobĪenica
Gniezno
Wielichowo
Chocz

ostrowski
koniĔski
pilski
gnieĨnieĔski
grodziski
pleszewski
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

Czwartek - 5 I, godz. 17.00 (3D, napisy)
i 19.30 (3D, dubbing)

àotr 1. Gwiezdne wojny - historie
USA, przygodowy, sci-¿, 134 minuty.
Wtorek - 3 I, godz. 17.00 (3D, dubbing)
i 19.30 (3D, napisy)
ĝroda - 4 I, godz. 17.00 (dubbing)
i 19.30 (3D, dubbing)

Po prostu przyjaĨĔ
Polska, komedia, 136 minut.
Piątek - 6 I, godz. 19.45
Sobota - 7 I, godz. 17.15 i 19.45
Niedziela - 8 I, godz. 17.00 i 19.30
Wtorek - 10 I, godz. 17.15 i 19.45
ĝroda - 11 I, godz. 17.15 i 19.45
Trolle 3D
USA, animacja, komedia, 90 minut.
Piątek - 6 I, godz. 18.00

ANTONI SERBEēSKI 1886-1957 - MALARSTWO,
RYSUNEK, GRAFIKA
SUBSKRYPCJA
Informujemy, Īe do 31 stycznia 2017 r. bĊdzie trwaáa sprzedaĪ talonów
subskrypcyjnych na wydawnictwo albumowe ANTONI SERBEēSKI 18861957 - MALARSTWO, RYSUNEK, GRAFIKA.
Oferujemy dwie wersje albumu:
• numerowaną: w twardej oprawie, z obwolutą i listą subskrybentów - cena
85,00 zá
• standardową - w twardej oprawie - cena 70,00 zá
Talony subskrypcyjne moĪna nabyü w:
• Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie (Rynek - Ratusz) - tel. 62 7302042
• Ostrzeszowskim Centrum Kultury (ul. Gorgolewskiego 2) - tel. 62 7302576

Sobota - 7 I, godz. 15.30
Niedziela - 8 I, godz. 15.00
Wtorek - 10 I, godz. 15.30
ĝroda - 11 I, godz. 15.30
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

Zarząd Koáa
nr 12 PZERiI
w NiedĨwiedziu
organizuje
14 stycznia 2017 r.,
o godz. 18.00.

WIECZOREK
KARNAWAàOWY.

Cena 65 zá od osoby
Zapisy do 7 stycznia 2017 r.
pod nr. telefonów:
- 664 861 428 (p. H. KĊdzia)
- 602 180 489 (p. T. Dolata)
- 728 254 798 (p. W. Kaákus)

NAGRODY DLA ADEPTÓW SZTUKI MALOWANIA

STEFAN SZAJDAK (1910 - 2004)
urodzių siħ we wsi Turze pod Ostrzeszowem,
w rodzinie chųopskiej. Z wyksztaųcenia byų nauczycielem. W 1932 r. ukoŷczyų Paŷstwowe
Seminarium Nauczycielskie w Ostrzeszowie,
pracowaų jako nauczyciel. Od 1 wrzeƑnia
1934 r. przeniósų siħ na Woųyŷ, gdzie pracowaų, jako nauczyciel i wspóųtworzyų grupħ
poetyckČ „Woųyŷ". Wojenna tuųaczka poety
objħųa zsyųkħ na Syberiħ, wħdrówkħ przez
Iran, Egipt, Wųochy, Angliħ, aǏ do Polski,
a dokųadniej do _rody Wielkopolskiej, gdzie
postanowių siħ osiedliđ i zaųoǏyų Bibliotekħ
PowiatowČ. W swojej twórczoƑci czħsto nawiČzywaų do rodzinnych stron, podkreƑlaų
swoje ostrzeszowskie korzenie i byų wiernym
orħdownikiem naszej maųej ojczyzny.

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,
który organizujemy w sali OSP W KSIĄĩENICACH

14 stycznia 2017r., o godz. 19.00.

DO TAēCA ZAGRA KS DANCE
ZAPEWNIAMY WIELE ATRAKCJI, CENA 170 zã
Zapisy do 5 stycznia 2017 r.:
Pani Bernadeta Batóg, t. 609 967 409
Pani Magdalena Grzelak, t. 669 423 015
Pani Katarzyny Ostrowicz, t. 697 577 061
Dyrektor Szkoáy Podstawowej im. Jana Pawáa II w Bukownicy,
rodzice

Okres Ğwiąteczny to dobra okazja,
by uhonorowaü laureatów ogólnopolskich, a nawet miĊdzynarodowych
konkursów - i tak teĪ od kilku lat siĊ
dzieje. Zadziwia za to liczba nagrodzonych - aĪ 26, nigdy dotąd nie byáo
ich tak wielu. Są to uczniowie szkóá
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczestnicy zajĊü
prowadzonych przez ElĪbietĊ LubiĔską w pracowni plastycznej OCK.
Nagrody i dyplomy z rąk burmistrza M. Witka i dyrektora OCK - A.
Dereweckiego, otrzymali:
Uczniowie szkóá podstawowych: Milena Widerska,
Maria Patáawska, Maágorzata Pilarczyk, Klaudia Niemiec,
Jan Ciszewski-Torz, Aleksandra Wojtaszek, Amelia Skiba,
Maágorzata Brząkaáa, Hanna Brząkaáa, Sonia Siedlecka,
Roger Bursztynowicz, Aleksandra Maáolepsza, Weronika

JabáoĔska, Zuzanna Chmielina-Badura, Salomea Káobuch.
Uczniowie gimnazjów:
Wiktoria Antoniewicz, Laura
Schumacher, Radika àepska,
Paulina Klepacz.
Uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych: Sylwia Miner (Tech.
Ekonom.), Hanna Stanisáawska
(Liceum Plast. - Wrocáaw), Zuzanna Stanisáawska (Gim./Liceum
Plast. - Wrocáaw), Malwina Czaska
(Liceum Plast. - Kalisz), Anna ChudziĔska (LO), Eliza Komorowska
(LO), Weronika Wróbel (LO).
Adeptom sztuki malowania gratulujemy sukcesów osiągniĊtych w 2016 roku i Īyczymy, aby twórczych pomysáów
oraz konkursowych laurów nie zabrakáo takĪe w roku 2017.
K. Juszczak

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
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MISTRZOSTWO WIELKOPOLSKI W DRUĩYNOWYM BADMINTONIE DZIEWCZĄT
MEDALE W ZAWODACH KRAJOWYCH
DziewczĊta z Gimnazjum w Siedlikowie obroniáy tytuá sprzed roku
i ponownie zdobyáy záoty medal
w Finale Gimnazjady w DruĪynowym
Badmintonie. Zawody, które odbyáy
siĊ 15 grudnia w Baranowie, miaáy
sporą dramaturgiĊ.
Po áatwym zwyciĊstwie w eliminacjach rejonowych okazaáo siĊ, Īe
w wyniku kontuzji w ¿nale nie zagra
jedna z dwóch kluczowych zawodniczek
- Natalia Wietecka. Same mistrzostwa
rozpoczĊáy siĊ od poraĪki z druĪyną
z Kleszczewa 3:2, i tylko kolejne dwie
wygrane mogáy daü awans do póá¿naáu. Dziewczyny (Julia Báoch, Natalia
Lubryka i Agata Netter) nie poddaáy siĊ
i pokonaáy w meczach grupowych Gimnazjum w Sarbicach 3:1 oraz Gimnazjum
w Goáuchowie 3:0. DziĊki najlepszemu
bilansowi zdobytych setów wygraáy
w grupie, w póá¿nale byáy lepsze od
zawodniczek z Poznania (3:1). W ¿nale
ponownie zmierzyáy siĊ z Sarbicami, wygrywając 3:1. Opiekunem gimnazjalistek
byá àukasz Guzenda, natomiast swoje

umiejĊtnoĞci uczennice zawdziĊczają
treningom w Uczniowskim Klubie Sportowym Gawra przy SP NiedĨwiedĨ.
W sezonie jesiennym 2016 zawodnicy UKS Gawra odnosili równieĪ
sukcesy w innych miejscach.
Ogólnopolski Turniej Badmintona
w Ostrowie Wlkp., 24.09.
WywalczyliĞmy cztery medale:
w grze podwójnej - Julia Báoch i Julia
Wietecka - medal záoty; w grze pojedynczej - Julia Báoch - medal srebrny; w grze
mieszanej - Norbert KaáwiĔski i Julia
Wietecka - medal srebrny (wszyscy
w kat. junior máodszy) oraz w grze podwójnej - Tomasz Tyrka z kolegą z Ostrowa - medal srebrny (máodzik máodszy).
Ogólnopolski Turniej Badmintona
w Solcu Kujawskim, 8.10.
Pierwsze miejsce w grze podwójnej
zdobyáy - Julia Báoch i Julia Wietecka,
drugie w grze mieszanej - Norbert KaáwiĔski, Julia Wietecka; w grze pojedynczej trzecie miejsca zdobyli - Julia
Báoch oraz Norbert. W kategorii máodzika
drugie miejsce w grze podwójnej zdo-

KOLARSKI MARATOēCZYK Z ROJOWA
Rok 2016 byá bardzo udany dla
polskiego kolarstwa, Īe wspomnĊ
olimpijskie medale Rafaáa Majki i Mai
Wáoszczowskiej. Tymczasem w powiecie ostrzeszowskim kolarstwo nie
naleĪy do zbyt popularnych dyscyplin
sportu. Wyjątek stanowią máodzi kolarze
z Biskupic Zabarycznych, Marszaáek
i Mikstatu. JednakĪe i wĞród seniorów
znajdują siĊ osoby, które pokochaáy
ten sport i dziĊki umiejĊtnoĞciom, ciĊĪkiej pracy i talentowi mogą poszczyciü

OBÓZ NARCIARSKI
Wisáa 28.01 – 04.02.2017 r.
MáodzieĪowy Klub Sportowy
Oceanik zaprasza dzieci
i máodzieĪ do udziaáu w obozie
narciarskim w WiĞle.
Program obozu:
• nauka i doskonalenie jazdy na
nartach
• wyjĞcia do Aqua Parku w Hotelu
GoáĊbiewskim
• caáodniowa wycieczka do
Pszczyny (zwiedzanie zamku
w Pszczynie, zabytkowego rynku oraz Skansenu Wsi PszczyĔskiej)
• zwiedzanie Wisáy (Muzeum Trofeów Adama Maáysza, skocznia
narciarska, muzeum Beskidzkie)
• gry i zabawy na sali sportowej
i Ğwietlicy
• kulig z páonącymi pochodniami
• gry i zabawy przy ognisku
• ubezpieczenie NNW
• CENA 900Zà
Kontakt:
Paweá Gilar, tel. 604 778 389;
Nina Burghardt, tel. 660 945 504

siĊ sukcesami wĞród
kolarzy-amatorów. NaleĪy do nich Zdzisáaw
Kempa, mieszkaniec
Rojowa. Od 16 lat bierze udziaá w wyĞcigach
kolarskich, a od dwóch
reprezentuje Ostrowską
KawaleriĊ Kolarską. WyĞcigiem, w którym - jak
mówi - zwyciĊĪyá wáasny
organizm, byá maraton
we wáoskich Dolomitach,
w którym na dystansie
138km trzeba byáo pokonaü szeĞü przeáĊczy, a kaĪda powyĪej
2000 m n.p.m., na dodatek w temperaturze
powyĪej 30 stopni C. To
byáo w 2015 r. W roku
2016 Zdzisáaw postanowiá wystartowaü
w dáugodystansowych
wyĞcigach, rozgrywanych w ramach Pucharu
Polski - Szosowych Maratonach Rowerowych.
Obejmowaáy one 14
etapów, odbywających
siĊ w róĪnym czasie,
w róĪnych miejscowoĞciach kraju. Do
klasy¿kacji w Pucharze Polski liczyáy siĊ
punkty uzbierane w oĞmiu najlepszych
wyĞcigach. Kolarz z Rojowa wystąpiá
wáaĞnie w oĞmiu, dziĊki czemu speániá minimum i zostaá w swej kategorii
wiekowej M6 (od 60 do 70 lat) sklasy¿kowany na 5. miejscu. Okazuje siĊ, Īe
równieĪ „po szeĞüdziesiątce” moĪna
byü Ğwietnym kolarzem, bo aĪ trzech
„seniorów” znalazáo siĊ w najlepszej
dziesiątce OPEN. Nasz kolarz w ogólnej
klasy¿kacji byá 30. - na 171 zawodników
sklasy¿kowanych.
By lepiej zobrazowaü wysiáek
Zdzisáawa Kempy przedstawiamy zestawienie ubiegáorocznych startów:
• 30.04. - Trzebnica - 150km, 5:13,16
godz., M6 - 14. m-ce; OPEN - 175.

•

14.05. - Stargard - 130km, 4:09,19
godz., M6 - 8. m-ce; OPEN - 68.
• 21.05. - Radków - 130km, 6:11,46
godz., M6 - 3 m-ce; OPEN - 106.
• 28.05. - Rewal - 301km, 10:41,42
godz., M6 - 4 m-ce; OPEN - 36.
• 02.07. - àobez - 136km, 4:38,08
godz., M6 - 5. m-ce; OPEN - 68.
• 09.07. - Wolsztyn - 270km, 8:26,21
godz., M6 - 4. m-ce; OPEN - 23.
• 29.07. - Zieleniec - 160km,7:50,18
godz., M6 - 7. m-ce; OPEN - 51.
• 27.07. - NietąĪkowo - 210km,
7:05,52 godz., M6 - 4 m-ce; OPEN
- 28.
Pozostaje tylko Īyczyü, by takĪe
w 2017 r. nie zabrakáo udanych startów
i speániáy siĊ wszystkie sportowe plany.
W. Juszczak

byáy - Agata Netter i Natalia Wietecka,
w grze pojedynczej trzecie miejsce zajĊáa Natalia. W najmáodszej kategorii drugie miejsce w grze podwójnej zdobyá
Tomasz Tyrka w parze z zawodnikiem
z Ostrowa Wlkp. W turnieju startowaáo
szeĞciu zawodników i wszyscy osiągnĊli
medalowe miejsca.
Ogólnopolski Turniej Badmintona
w Sobótce, 11.11.
Julia Báoch zdobyáa záoty medal
w grze pojedynczej i doáoĪyáa drugie
záoto w grze podwójnej wraz z Julią
Wietecką. W grze podwójnej pierwsze
miejsce osiągnĊáa Natalia Wietecka,
której partnerowaáa zawodniczka ze
ĝlĊĪy, Natalia wywalczyáa równieĪ medal brązowy w grze pojedynczej. Nasz
najmáodszy zawodnik - Tomasz Tyrka
- zająá drugie miejsce w grze podwójnej,grając z Franciszkiem Derą z Ostrowa
Wlkp. Sukces odniósá równieĪ Norbert
KaáwiĔski, zdobywając drugie miejsce indywidualnie.
Mariusz Chudek

NORBERT PIEKIELNY
ZWYCIĉZCĄ
BIEGU SYLWESTROWEGO!
W c i ą Ī
w znakomitej
formie znajduje
siĊ máody biegacz z Czajkowa - Norbert
Piekielny. Ukoronowaniem jego
tegorocznych
sukcesów byá
start w 32. Biegu
Sylwestrowym
w Tr z e b n i c y.
Norbert nie daá
szans rywalom, pokonując
10-kilometrową
trasĊ najszybciej
ze wszystkich
startujących,
z czasem 31,36
min. Na metĊ
wpadá niezagroĪony, uzyskując
nad drugim na
mecie - Woj-

ciechem Kowalskim
z WKS ĝląsk Wrocáaw
- przewagĊ 22 sek.
Bieg ukoĔczyáo ponad
1500 biegaczy.
- CieszĊ siĊ, Īe
udaáo mi siĊ wygraü
w najwiĊkszym biegu
sylwestrowym w Polsce. Mimo Īe jest to
okres, gdzie forma nie
jest najwyĪsza - mówi
bohater biegu - udaáo
mi siĊ zachowaü zimną
krew i spokojnie ukoĔczyü bieg na pierwszym
miejscu. Pierwsze 5km
pobiegáem zachowawczo, poniewaĪ baáem
siĊ trudnej trasy, ale
okazaáo siĊ, Īe rywale

nie wytrzymali mojego pierwszego
zrywu i na mecie, pokonawszy duĪo
szybciej drugą czĊĞü dystansu, spokojnie zameldowaáem siĊ na pierwszym miejscu.
Norbertowi gratulujemy tego piĊknego zwyciĊstwa na podsumowanie
roku. Gratulacje i podziĊkowania
naleĪą siĊ takĪe jego trenerowi - Janowi Fusowi, który Ğwietnie prowadzi
máodego biegacza. ĩyczymy, by rok
2017 równieĪ ob¿towaá w sportowe
osiągniĊcia.
K.J.
W biegu w Trzebnicy startowali
teĪ inni biegacze z powiatu ostrzeszowskiego. O ich udziale i osiągniĊciach napiszemy za tydzieĔ.
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MISTRZOSTWA
W SZCZYTNYM CELU!
XXIV Otwarte Mistrzostwa Powiatu
Ostrzeszowskiego w Tenisie Stoáowym
odbyáy siĊ 10 grudnia. Mistrzostwa rozegrano w sali OSS Piast w Ostrzeszowie. W zawodach, które staáy na
wysokim poziomie, wziĊáo udziaá 70
zawodników. Z bardzo dobrej strony
zaprezentowali siĊ gospodarze, czyli
zawodnicy UKS „Piast”.
Organizatorzy serdecznie dziĊkują:
Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie, p. Adamowi i Romanowi Dziergwom, p. Ilonie Bacik - ¿rma Frog, p.
Piotrowi Barczykowi - ¿rma Microfood,
p. Mariuszowi KaáuĪnemu, p. Dariuszowi Mrugalskiemu za nieocenioną
pomoc w zorganizowaniu Mistrzostw.

Pomimo Īe impreza nie miaáa
charakteru charytatywnego, wpisowe
uczestników zostaáo przekazane na
szczytny cel - rehabilitacjĊ jednego
z uczestników turnieju, sympatyka
tenisa stoáowego Dominika NowetĊ,
chorego na nieuleczalną chorobĊ stawów krĊgosáupa.
Najlepsze trójki w poszczególnych
kategoriach:
Cháopcy do lat 12
1. Michaá Mądry
2. Roch Ciesielski
3. Dominik Matysiak
Cháopcy 13-17 lat
1. Tobiasz Sobczyk
2. Albin Sobczyk
3. Robert Walery

Kobiety
1. Dominika Szczotka
2. Angelika Klimek
3. Julia StĊpieĔ
MĊĪczyĨni
1. Kacper Sobczyk
2. àukasz Dylewski
3. Przemysáaw Siwek
MĊĪczyĨni powyĪej 45 lat
1. Piotr Korczak
2. Krzysztof Tomczak
3. Piotr Nowicki
Zrzeszeni w PZTS
1. Marcin Drozdowski
2. Robert Mądry
3. Bartosz Lewek
Organizatorzy

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne i nonsensowne dni stycznia

Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü
zjawiska, na które normalnie nie zwracamy uwagi.(Z Nonsensopedii)
1 - Nowy Rok
1 - ĝwiatowy DzieĔ Pokoju
1 - ĝwiatowy DzieĔ Emo
1 - ĝwiatowy DzieĔ Kaca
1 - DzieĔ Domeny Publicznej
6 - Trzech Króli
6 - o¿cjalny początek karnawaáu
6 - DzieĔ Filatelisty
6 - DzieĔ Pocaáunku
6 - DzieĔ Kowalskiego
7 - DzieĔ Dziwaka
7-8 - prawosáawne BoĪe Narodzenie
8 - DzieĔ Elvisa Presleya
9 - DzieĔ Sprzątania Biurka
(drugi poniedziaáek stycznia)
9 - DzieĔ Ligi Ochrony Przyrody
11 - DzieĔ Wegetarian
13 - DzieĔ Wzajemnej Adoracji
14 - prawosáawny Nowy Rok
14 - DzieĔ Osób NieĞmiaáych
14 - DzieĔ Ukrytej MiáoĞci
15 - DzieĔ Wikipedii

Samodzielny murarz
podejmie siĊ budowy
domu, garaĪu,
ocieplania styropianem,

tel. 663 399 669

Ciesielstwo
- Dekarstwo
monta¿: Ƈ wiêtby Ƈ blachy
Ƈ podbitki Ƈ

16 - DzieĔ Pikantnych Potraw
17 - DzieĔ Dialogu z Judaizmem
17 - DzieĔ Wszystkich Fajnych
18 - początek Tygodnia Modlitw
o JednoĞü ChrzeĞcijan
18 - Ogólnopolski DzieĔ Judaizmu
18 - DzieĔ Kubusia Puchatka
19 - ĝwiĊto Wojskowych Jednostek
Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej
20 - ĝwiatowy DzieĔ ĝniegu
21 - DzieĔ Babci
22 - DzieĔ Dziadka
22 - DzieĔ JednoĞci Ukrainy
22 - DzieĔ DuĪego Czáonka
23 - DzieĔ Najbardziej Kochanych
23 - DzieĔ bez OpakowaĔ Foliowych
23 - Blue Monday, czyli Ponury
Poniedziaáek (poniedziaáek ostatniego peánego tygodnia stycznia)
24 - ĝwiatowy DzieĔ ĝrodków
Masowego Przekazu

24-30 - Europejski TydzieĔ Walki
z Rakiem Szyjki Macicy
25 - DzieĔ Sekretarki i Asystentki
25 - ĝwiatowy DzieĔ ĝrodków
Masowego Przekazu
25 - DzieĔ Kryptologii
26 - ĝwiatowy DzieĔ Celnictwa
26 - DzieĔ Transplantologii
27 - DzieĔ Dialogu z Islamem
27 - DzieĔ PamiĊci o O¿arach
Holokaustu
27 - DzieĔ Pracownika Publicznych
SáuĪb Zatrudnienia
28 - DzieĔ Mobilizacji przeciwko Wojnie
Nuklearnej
28 - Europejski DzieĔ Ochrony Danych
Osobowych
29 - ĝwiatowy DzieĔ Pomocy Chorym
na Trąd (ostatnia niedziela stycznia
31 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Przytulania
(obchodzony takĪe 24 czerwca)

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!

W Ğwietnych nastrojach zawodnicy
UKS Piast Ostrzeszów koĔczą jesienną
rundĊ rozgrywek w tenisie stoáowym.
Na najwiĊkszą uwagĊ zasáugują osiągniĊcia w rozgrywkach druĪynowych.
Pierwsza druĪyna UKS, wystĊpująca
w III lidze, do nowego sezonu przystąpiáa wzmocniona Marcinem Drozdowskim
(Ochman Raszków). W rundzie jesiennej, podczas 11 meczów ligowych, zespóá zanotowaá siedem zwyciĊstw, dwa
remisy oraz dwie poraĪki. DziĊki takim
wynikom zakwali¿kowaá siĊ do grupy
mistrzowskiej III ligi, zajmując czwarte
miejsce w grupie poáudniowej. Jest to
niewątpliwie duĪy sukces. Dokáadnie rok
temu UKS Piast Ostrzeszów zajmowaá

11. miejsce, zagroĪone spadkiem z III
ligi, teraz bĊdzie walczyü o awans do
ligi II. W druĪynie wystĊpują: Marcin
Drozdowski, Bartosz Lewek, Aleksander
Maciejewski i Robert Mądry.
Pierwsze mecze w grupie mistrzowskiej nasz zespóá rozegra 14
stycznia (sobota). We wáasnej hali
podejmiemy àobzankĊ Wyrzysk oraz
SpartĊ Záotów.
Za tydzieĔ podsumowanie IV ligi
(UKS Piast II jest wiceliderem) oraz
najlepszych wystĊpów indywidualnych
w rundzie jesiennej.
J. KrzywaĨnia
UKS Piast Ostrzeszów

Tabela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

LKS Burza Drzeczkowo
UKS LginUmikop-Firlej Wijewo
KS Górnik Káodawa (s)
UKS Piast Ostrzeszów
LKS Tajfun II Ostrów (b)
UKS Smecz Konin
KS Polonia II ĝmigiel
UKS Daniszyn (b)
KS Krotosz Krotoszyn
KS Start GostyĔ (b)
KS WAMET II Dąbcze (s)
UKS ĩaki Taczanów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

21
18
16
16
15
11
10
9
7
6
2
1

86:24
78:32
64:46 (2:0)
68:42 (0:2)
69:41
64:46
47:60
50:60
47:63
37:73
29:81
21:89

Wiodący operator komórkowy zatrudni:

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

Zakres obowiązków:
Obsáuga klienta zgodnie z wyznaczonymi standardami
Aktywna sprzedaĪ produktów i usáug
Realizacja planów sprzedaĪy
Realizacja zadaĔ administracyjnych
Wymagania:
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.

tel. 663 056 464

tel. 695 769 722
Tekst páatny

Bioterapia drogą
do zdrowia
W naszym mieĞcie od dáuĪszego czasu regularnie goĞci
znana bioenergoterapeutka
Aleksandra MaliĔska. Przez
ten czas zaskarbiáa sobie
sympatiĊ, zaufanie i gáĊboką
wdziĊcznoĞü setek chorych,
którym przyniosáa ulgĊ w cierpieniu.
Dowodem skutecznoĞci jej
metody jest coraz wiĊksze zainteresowanie, pojawiają siĊ
osoby z odlegáych miast, by
odzyskaü utracone zdrowie.
NajczĊĞciej ludzie ci dowiadują siĊ o skutecznoĞci leczenia
od swoich znajomych, którzy
doĞwiadczyli umiejĊtnoĞci pani
Aleksandry. PodziĊkowaniom
nie ma koĔca. Ludzie, którzy
pozbyli siĊ swoich dolegliwoĞci,
powtarzają sáowa wdziĊcznoĞci
za uwolnienie od bólu, przywrócenie sprawnoĞci ruchowej oraz
odzyskane zdrowie.

REWELACYJNA RUNDA
UKS PIAST!

- Dáugo leczyáam siĊ z powodu
zwyrodnienia biodra i krĊgosáupa.
Chodziáam o lasce. Po kilku wizytach u pani, odrzuciáam laskĊ,
ból minąá. Teraz nareszcie mogĊ
normalnie chodziü, za co bardzo
dziĊkujĊ - Agnieszka P.
- Bardzo ciĊĪko przechodziáam
okres przekwitania, a ze wzglĊdu
na záy stan zdrowia nie mogáam
braü hormonów. Uderzenia gorąca, poty i nagáe zasáabniĊcia
wykluczaáy mnie z codziennego
Īycia. Po serii zabiegów wróciáam
do normalnego Īycia. Przy okazji
ciĞnienie wróciáo do normy - Krystyna H.
- Cierpiaáem z powodu prostaty, mrowiáy mi rĊce, miaáem teĪ
wrzody, po zabiegach wszystko
minĊáo. PóĨniej wykonaáem badania lekarskie, które potwierdziáy
to - Wojciech T.

- Miaáam
m dwa kamienie w lewej
wej nerce
oraz zapalenie
lenie pĊcherza moczowego.
czowego.
Po cyklu zabiegów
abiegów
u pani MaliĔaliĔskiej kamieenie zniknĊáy.
y.
Potwierdziáy to badania USG.
Jestem
bardzo
wdziĊczna
za przywrócenie
mi zdrowia - Genowefa B.
- Moim
problemem byáy
biegunki
na przemian z zaparciami
i zespóá
tzw. jelita
a
draĪliwego
o

CzĊsto bolaáa mnie teĪ wątroba.
Po wizytach u pani Ale
Aleksandry
poczuáam znaczną popra
poprawĊ mojego stanu zdrowia. Zabiegi
Zabieg powtórzyáam po miesiącu, tera
teraz mogĊ
powiedzieü, Īe nie mam powodu
do narzekaĔ na swój organizm.
o
Za udzieloną mi pomo
pomoc bardzo
dziĊkujĊ - Anna K.
- Od kilku
lat miaáam
migrenowe bóle
migreno
gáowy oraz ostre bóle miesiączkowe, po pierwszym
pi
zabiegu nie byáo rezultatu, ale zastosowaáam
zastosow
siĊ
do pani zaleceĔ
zalece i przyszáam na zabiegi.
zabie Teraz
wiem, Īe siĊ opáaciáo
- wreszcie Ī
ĪyjĊ bez
bólu - GraĪyna
GraĪy Z.
- Serd
Serdecznie
dziĊkujĊ pani za
pomoc w usupomo
niĊciu don
legliwoĞci
związanych
z tar-

czycą, miĊĞniakami oraz wĊzáami cháonnymi. Moje Īycie staáo
siĊ o wiele lĪejsze, to dla mnie
prawdziwa ulga - Halina M.
- Gorąco dziĊkujĊ za pomoc.
Po zabiegach u pani USG nie wykazaáo na piersi Īadnych guzków,
które przedtem miaáam, ustąpiá teĪ
bardzo dokuczliwy ból krĊgosáupa.
Jestem ogromnie wdziĊczna, Īe
uniknĊáam operacji - Kornelia ĝ.
- Przez lata baáam siĊ wychodziü z domu. Byáam zaáamana.
Cierpiaáam na nerwicĊ lĊkową i depresjĊ. Teraz, po zabiegach u pani,
znowu znalazáam sens Īycia, nie
bojĊ siĊ sama wychodziü z domu.
ZaczĊáam prowadziü normalne
Īycie. DziĊkujĊ bardzo - Zo¿a R.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie
w dniach 18,19 stycznia 2017
roku.
Zapisy i informacje, wyáącznie
telefoniczne, od poniedziaáku do
piątku, w godzinach 9:00-14:00
pod numerem: 791 120 118. .
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Kochanej Jubilatce

Marii Idczak
60.

z okazji
urodzin
samych szczęśliwych i pogodnych dn
dni,
i,
uśmiechu na twarzy, a także doczekania
kaniia
w zdrowiu kolejnych jubileuszy
życzą
mąż Mieczysław
oraz
córka i syn z rodzinami
Choinka, choinka przybrana w słodycze szczęśliwego roku wszystkim dzieciom życzy. Ludmiła Marjańska

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