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W OSTRZESZOWIE

SOLĄ W BURMISTRZA

MIESZKAēCOM PUĝCIàY NERWY
Borku - czyli w wiĊkszoĞci
miejsc w Ostrzeszowie.
Caáą sytuacjĊ krótko
kwituje jedna z kobiet.
- Jeden worek soli, który burmistrz dostaá w prezencie, nie wystarczy na
wszystkie drogi, worek
ledwo starczy na schody
przed urzĊdem.
Czy burmistrz weĨmie
sobie do serca gorzko-sáone uwagi pod swoim adresem? Pewnie tak, tylko
na jak dáugo? W tym roku
problem prawdopodobnie
sam siĊ wkrótce rozwiąĪe - pod koniec tygodnia
zapowiadana jest bowiem
odwilĪ. Ale zima zdarza siĊ
przecieĪ co roku…
A. à.
Zima nie odpuszcza. Puszczają za to nerwy mieszkaĔcom Ostrzeszowa - wszystko z powodu nieodĞnieĪonych
dróg i Ğliskich nawierzchni w naszym mieĞcie. Winą za
taki stan rzeczy ostrzeszowianie obarczają burmistrza.
Kilka dni temu na drzwiach UrzĊdu Miasta i Gminy ktoĞ
zawiesiá ironiczny list. To jednak nie wszystko. Pod
drzwiami urzĊdu pozostawiono równieĪ... worek z solą.
W Internecie aĪ huczy od komentarzy na temat sáabo
odĞnieĪonych dróg - ostrzeszowianie nie szczĊdzą przykrych
sáów pod adresem M. Witka. KtoĞ zdenerwowaá siĊ do tego
stopnia, Īe postanowiá napisaü do burmistrza list. UmieĞciá
go na drzwiach urzĊdu.
- Cudowny i wspaniaáy Burmistrzu - tak zaczyna siĊ „korespondencja”. - PrzekazujĊ Ci ten symboliczny worek soli,
która sáuĪy do eliminowania niebezpiecznych i niechcianych
lodowisk, które dziĊki Twojej krótkowzrocznoĞci musimy
znosiü co roku (...) To tylko fragment listu.
Na Facebooku peáno jest ostrzeĪeĔ przed Ğlizgawicą:
- DojeĪdĪając do skrzyĪowania ul. HetmaĔską, koáo
„Mayra” moĪna áatwo „wylecieü” z drogi podporządkowanej, istne lodowisko. Podobna sytuacja koáo SP nr 1 przy
àąkowej - ostrzega jeden z internautów.
KtoĞ inny dodaje:
- Dokáadnie tak samo jest koáo szkoáy drzewnej, no
i standardowo na Stawku oraz w niektórych miejscach na

GRASUJE
ZBOCZENIEC?

Od kilku dni docierają do nas
niepokojące informacje o mĊĪczyĨnie, którego zachowanie
budzi strach u mieszkaĔców
Ostrzeszowa. Kobiety są przeraĪone. Nieznany osobnik ma onanizowaü siĊ na oczach przechodniów.
W ubiegáą ĞrodĊ przestraszyá dwie
kilkunastoletnie dziewczynki, które száy akurat do szkoáy.
Jak wynika z relacji uczennic Gimnazjum nr 2, mĊĪczyzna miaá je zaczepiü
tuĪ przed budynkiem szkoáy - na ul. 21
Stycznia. Ubrany w czarny páaszcz, na
widok nastolatek rozpiąá go i obnaĪaá
siĊ. PrzeraĪone dziewczynki uciekáy do
szkoáy. Ekshibicjonista miaá udaü siĊ
w kierunku Ğwiateá na ul. Piastowskiej.
Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie o caáej sytuacji dowiedziaáa siĊ
dopiero od nas.

- Przyznam, Īe nic mi na ten temat nie wiadomo. Byü moĪe pedagog
szkolny zostaá wczeĞniej powiadomiony
i nie przekazaá mi jeszcze informacji. Na
pewno siĊ tym zainteresujemy - mówi p.
Maria KapelaĔczyk, dyrektorka szkoáy.
Jak siĊ okazuje, o zdarzeniu poinformowano policjĊ.
- 4 stycznia do dyĪurnego policji
zadzwoniáa kobieta, informując, Īe ok.
godz. 8.30, na ul. 21 Stycznia w Ostrzeszowie, tuĪ przy wejĞciu na boisko do
Gimnazjum nr 2, krĊciá siĊ podejrzany
mĊĪczyzna. Na widok córki kobiety rozpiąá páaszcz - nastolatka widziaáa jego
nagie ciaáo. Funkcjonariusze zajĊli siĊ
tą sprawą - mówi Ewa Jakubowska,
rzecznik policji.
Miejmy nadziejĊ, Īe policji uda siĊ
namierzyü sprawcĊ i sytuacja juĪ siĊ
nie powtórzy.
A. à.

NIESZCZĉĝLIWY
FINAà KULIGU
12-letnia dziewczynka doznaáa
powaĪnych obraĪeĔ podczas kuligu,
jaki w miejscowoĞci Wrzosy w ĞwiĊto
Trzech Króli zorganizowaá jej krewny.
Dziecko przebywa obecnie w ostrowskim szpitalu.
- 30-letni mieszkaniec gminy Doruchów postanowiá, za zgodą rodziców
dziewczynki, zorganizowaü ĞnieĪną
zabawĊ (kulig na polu) swojej 12-letniej krewnej - mówi Ewa Jakubowska,

zabaw na Ğniegu. DoĞwiadczenia lat
ubiegáych pokazują, Īe kuligi czasem
koĔczyáy siĊ tragicznie - dodaje Jakubowska. - Wystarczy jedna bryáa lodu,
zmroĪona mulda, nawet niewielka nierównoĞü - gdy sanki na nią najadą,
mogą siĊ przewróciü, a wtedy o nieszczĊĞcie nietrudno.
Rzecznik policji przypomina równieĪ, Īe obowiązuje przepis, zabraniający ciągniĊcia za pojazdem osoby na

rzecznik policji. - MĊĪczyzna doczepiá
sanki do samochodu osobowego marki
Mazda. W pewnym momencie sanki
najechaáy na zmroĪoną muldĊ Ğniegu
i przewróciáy siĊ. W wyniku upadku
dziewczynka doznaáa powaĪnych obraĪeĔ. Obecnie jest hospitalizowana
w szpitalu w Ostrowie Wlkp.
MĊĪczyzna byá trzeĨwy.
Apelujemy o zachowanie rozwagi podczas organizowania dzieciom

nartach, sankach, wrotkach lub innym
podobnym urządzeniu.
O stan zdrowia dziecka zapytaliĞmy
rzecznika ostrowskiego szpitala.
Dziewczynka przebywa na oddziale
traumatologii i chirurgii dzieciĊcej. Jej
stan lekarze oceniają jako dobry, stabilny. 12-latka ma záamaną nogĊ, czeka
na zabieg - mówi Joanna Pawlaczyk.

W ĝNIEGU I MROZIE Z TRZEMA KRÓLAMI
(str. 12.-13.)

A. à.

PIJANY SPOWODOWAà
WYPADEK
UCIEKà I „OKAZJĄ” PRÓBOWAà
DOSTAû SIĉ DO DOMU

Szczegóáy - str. 3.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!

ZIMA NIE TAKA ZàA?

red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

CO Z WYWOZEM ĝMIECI?
Dlaczego ¿rma wywozi je tak czĊsto?
MieszkaĔcy Ostrzeszowa skarĪą siĊ na zbyt duĪą czĊstotliwoĞü
wywozu Ğmieci. Harmonogram
zmieniá siĊ wraz z nadejĞciem nowego roku. Jeszcze do niedawna
Ğmieci z naszych posesji odbierane
byáy dwa razy w miesiącu. Teraz
zdarza siĊ, Īe nawet piĊü...
Do naszej redakcji przyszáa
mieszkanka osiedla Pisarzy, aby
podzieliü siĊ swoimi wątpliwoĞciami
na ten temat.
- Do tej pory wywóz nieczystoĞci na naszym osiedlu odbywaá siĊ
dwa razy na miesiąc - mówi kobieta.
- Byáam z tego zadowolona, teraz
dostaáam nowy kalendarzyk, z którego wynika, Īe od tego roku zbiórka
bĊdzie odbywaáa siĊ piĊü razy w miesiącu. Raz bĊdą zabieraü odpady
komunalne, innym razem surowce
suche, a jeszcze innym bioodpady.
Nie mówiĊ w tym momencie o szkle,
bo ono wywoĪone jest raz na kwartaá.
To duĪa niedogodnoĞü - stwierdza
mieszkanka Ostrzeszowa. - Dawniej
jednego dnia wystawiaáo siĊ pojemniki
z odpadami komunalnymi i surowcami suchymi bądĨ bioodpadami. Nie
trzeba byáo co rusz spoglądaü w kalendarzyk z obawy, Īe przeoczymy
jakiĞ termin. Jestem osobą starszą,
wyciąganie pojemników sprawia mi
trudnoĞü. Pasowaáo mi tak, jak byáo.
Dlaczego nie moĪe byü tak dalej? pyta kobieta.
Jak mówi czytelniczka „CzO”,
kierowniczka ¿rmy odpowiedzialnej

11.01.2017

za wywóz Ğmieci, táumaczy siĊ tym,
Īe ludzie nie segregują Ğmieci. Nowy
harmonogram ma ich „nauczyü porządku”.
- JeĞli trzech na dwudziestu
mieszkaĔców nie segreguje Ğmieci, to
dlaczego pozostali mają na tym cierpieü? - zastanawia siĊ nasza rozmówczyni. - Jak w takim razie nauczyü
segregacji Ğmieci ludzi mieszkających
w blokach? PrzewaĪnie umieszczane
są tam duĪe kontenery, do których
wrzucane jest niemalĪe wszystko.
O odpowiedĨ na te pytania poprosiliĞmy kierowniczkĊ spóáki EKO-REGION.
- Zmiana harmonogramu zostaáa
spowodowana objĊtoĞcią odpadów
oraz ciągáą i, niestety, nieskuteczną,
walką o niemieszanie odpadów komunalnych z bioodpadami.- wyjaĞnia
p. Sabina ĝwiniarska. - Wielokrotnie
zostawialiĞmy kartki, prosiliĞmy o niemieszanie, informowaliĞmy o tym, Īe
jest zakaz mieszania Ğmieci z popioáem. Niestety, na próĪno, ludzie i tak
robili swoje. Dlatego, po uzgodnieniu
z burmistrzem, postanowiliĞmy zmieniü terminy wywozów (...) JeĪeli na
danej Ğmieciarce byáy przeáadowania,
bo są takie trasy, to czĊĞü wywózki
musiaáa przejĞü na kolejny dzieĔ.
I takim to sposobem z trzech wywozów zrobiáo siĊ piĊü (...) Jest to
nieuniknione, odpadów z roku na
rok jest wiĊcej. (...)
Nie ukrywam, Īe odbieram wiele telefonów od mieszkaĔców, ale
niestety to jest jedyne, optymalne
rozwiązanie i z tego siĊ nie wycofamy.
Z wypowiedzi pani kierownik wynika wiĊc, Īe do nowych terminów
musimy siĊ po prostu przyzwyczaiü.
A. à.

Czy w dalszych dniach stycznia
zima odpuĞci, czy pozostanie z nami
na dáuĪej? Jakiej aury moĪemy siĊ
spodziewaü w lutym, marcu, a nawet
w kwietniu?

Wtorek, 10 stycznia: Mróz jeszcze
bardziej zelĪeje, ale w dalszym ciągu
w godzinach popoáudniowych bĊdzie
panowaü prawie w caáym kraju.
ĝroda, 11 stycznia: W poáowie
tygodnia po raz ostatni termometry
w najcieplejszym momencie dnia wskaĪą temperaturĊ ujemną. Nadal bĊdzie
pogodnie i przewaĪnie bez opadów.
Czwartek, 12 stycznia: Zmiana
aury, zachmurzy siĊ, zacznie obicie
padaü deszcz, deszcz ze Ğniegiem
i Ğnieg, a wiatr bĊdzie porywisty.

Piątek, 13 stycznia: Piątek „trzynastego” pod wzglĊdem pogody zapowiada siĊ pechowo, poniewaĪ wszĊdzie
bĊdzie ob¿cie padaü zarówno deszcz,
jak i Ğnieg, w dodatku bĊdzie bardzo
mocno wiaü.
Sobota, 14 stycznia: Weekend
przyniesie nam ocháodzenie, ale
niewielkie. Za jego sprawą deszcz
przejdzie w Ğnieg i tam, gdzie biaáe
krajobrazy w poprzednich dniach znikną, znów powrócą.
Niedziela, 15 stycznia: Jeszcze
wiĊkszy mróz, ale mimo to bardzo zimno nie bĊdzie. Gdzieniegdzie moĪe
poprószyü, ale pojawią siĊ teĪ przejaĞnienia i rozpogodzenia.
Poniedziaáek, 16 stycznia:
W nowy tydzieĔ wejdziemy lekką zimą,
bardziej sáoneczną niĪ ĞnieĪną.
Wtorek, 17 stycznia: Na zachodzie
i póánocy ponownie zrobi siĊ odwilĪowo.
Raczej bez opadów.
ĝroda, 18 stycznia: Kolejne regiony znajdą siĊ po dodatniej stronie termometrów.
Czwartek, 19 stycznia: Mnóstwo
báĊkitnego nieba i coraz cieplej.
Piątek, 20 stycznia: OdwilĪowo
juĪ w caáej Polsce.
Sobota, 21 stycznia: Nadal na
plusie, gdzieniegdzie opady. Poza
tym sáonecznie.
Niedziela, 22 stycznia: Ciut cháodniej, ale nadal pogodnie. Popada jedynie na wschodzie.

SPRZEDAį
SOKÓW

PEDAGOG,
TERAPEUTA

_WIEE JABBKA

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

NajbliĪsza Ğroda ma byü ostatnim
mroĨnym dniem. Od czwartku spodziewana jest odwilĪ, która obejmie
jednoczeĞnie caáy kraj. Początkowo
towarzyszyü jej bĊdą intensywne opady
oraz porywisty wiatr, który znów moĪe
powodowaü szkody materialne i stanowiü dla nas zagroĪenie.
W nastĊpnych dniach Ğrednia temperatura bĊdzie powoli rosnąü. Najcieplej bĊdzie na zachodzie, a najzimniej
na wschodzie. Zima zdecydowanie
záagodzi swoje oblicze, nie bĊdzie juĪ
tak silnych mrozów jak ostatnio, temperatury „wskoczą na plus”, bĊdzie
teĪ sáoneczniej.

NATURALNYCH:
JU

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

Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

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

Luty: JeĪeli amerykaĔskie prognozy siĊ potwierdzą, to zima w Polsce
w praktyce skoĔczy siĊ w styczniu.
Luty ma byü bowiem miesiącem cieplejszym o okoáo 2 stopnie od normy
wieloletniej. Suma opadów ma byü
zbliĪona do przeciĊtnej, a na poáudniu
Polski nawet nieco mniejsza. Wygląda
zatem na to, Īe czeka nas 28 caákiem
przyjemnych pogodowo dni, biorąc pod
uwagĊ porĊ roku.
Marzec: O ile luty ma byü stosunkowo ciepáy, to prognoza na trzeci miesiąc
roku praktycznie wyklucza powrót zimy.
Znów ma byü o 2 stopnie cieplej niĪ
zwykle, w przypadku marca oznacza
to jednak temperatury wyĪsze, z regularnymi dwucyfrowymi wartoĞciami.
Deszczu teĪ nie bĊdzie ani wiĊcej, ani
mniej niĪ zwykle.
KwiecieĔ: Po ciepáym marcu przyjdzie kwiecieĔ o podobnej charakterystyce - o 1-2 stopnie cieplejszy niĪ
zwykle oraz z przeciĊtną sumą opadów.
W przypadku czwartego miesiąca roku
oznacza to bardzo niskie prawdopodobieĔstwo jakichkolwiek epizodów
zimowych, nawet na początku miesiąca.
Czy te prognozy siĊ sprawdzą?
Wkrótce siĊ przekonamy.
Opracowano na podst.
www.pogoda.wp.pl oraz
www.twojapogoda.pl
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

,

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

od poniedziaáku do piątku od 8.00 do 21.00;
sobota od 8.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00

Mikstat
ul. Krakowska 4

APTEKA KWIATOWA

Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa
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APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 9.01 do 15.01, tel. 730-00-76
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 16.01 do 22.01, tel. 732-05-35
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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Wjechaá w dom; byá
kompletnie pijany

Kolizja przy
skrzyĪowaniu

W poniedziaákowe przedpoáudnie (9 stycznia) w rejonie skrzyĪowania
ul. Sportowej i àąkowej kierowca bmw (24-letni mieszkaniec gm. Grabów) najechaá na tyá renault scenica. Dokáadne okolicznoĞci zdarzenia ustalaáa policja.

POLICJA
Zniszczyá przystanek
w Rogaszycach
16-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów odpowie przed sądem za zniszczenie przystanku w Rogaszycach.
Do zdarzenia doszáo w Nowy Rok.
Nastolatek powybijaá szyby w przystanku. Jak siĊ okazaáo, zrobiá to umyĞlnie. Powstaáe straty, na szkodĊ UrzĊdu
Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, wyceniono na 1200 záotych.
16-latek ze swojego zachowania
bĊdzie táumaczyá siĊ przed sądem.

Golfem w seicento
Do stáuczki dwóch aut - volkswagena i ¿ata, doszáo w samo poáudnie,
2 stycznia, na ul. ks. Sobierajskiego
w Ostrzeszowie.
Kierujący vw golfem (19-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa) nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków panujących
na drodze, przez co straciá panowanie
nad autem i uderzyá w ¿ata seicento,
którym kierowaáa 40-letnia mieszkanka Ostrzeszowa. SprawcĊ ukarano
mandatem.

Volvo & VW
Do kolizji z udziaáem mieszkaĔca
naszego powiatu doszáo 4 stycznia
w Myjomicach.
50-letni mieszkaniec powiatu
ostrzeszowskiego, kierujący volvo,
nie dostosowaá prĊdkoĞci do warunków panujących na drodze i uderzyá
w volkswagena, za kierownicą którego
siedziaá kĊpnianin.
Obaj kierowcy byli trzeĨwi. Nikt nie
odniósá powaĪnych obraĪeĔ ciaáa.

Uderzyá i odjechaá
5 stycznia, po godz. 17.00 na ul.
Piastowskiej w Ostrzeszowie kierujący
citroenem berlingo, cofając, uderzyá
w zaparkowany samochód marki Audi
A4, a nastĊpnie odjechaá.
Funkcjonariusze ustalili, Īe autem
kierowaá 72-latek z gminy Ostrzeszów.
MĊĪczyzna przyjąá mandat karny.

Nie bądĨmy obojĊtni
Policja apeluje! Nie przechodĨmy
obojĊtnie obok tych, którzy mogą
byü naraĪeni na wycháodzenie organizmu. Zwróümy uwagĊ na bezdomnych, osoby starsze oraz na
osoby nietrzeĨwe - czyli na ludzi,
którym moĪe groziü zamarzniĊcie.
JeĞli zauwaĪymy kogoĞ, kto od dáuĪszego czasu leĪy na mrozie np. na
áawce w parku, siedzi w przejĞciu
podziemnym, powiadommy policjĊ.
DzwoĔmy takĪe, jeĞli mamy informacje o bezdomnych szukających
schronienia w pustostanach czy altankach.
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Przy tak niskich temperaturach
w trudnej sytuacji są teĪ osoby starsze,
które nie zawsze radzą sobie z ogrzewaniem domów. JeĞli mamy informacje
o takich osobach, równieĪ powiadommy
o tym wáaĞciwe sáuĪby.
Policjanci podczas patroli zwracają
wiĊkszą uwagĊ na miejsca, gdzie mogą
szukaü schronienia bezdomni: kanaáy ciepáownicze, pustostany, dziaáki.
Funkcjonariusze nie mogą byü jednak
wszĊdzie, dlatego tak waĪne jest, by
uzyskaü informacje o osobach, które nie
mają siĊ gdzie schroniü. Nie bądĨmy
obojĊtni! W takiej sytuacji dzwoĔmy
do dyĪurnego KPP w Ostrzeszowie
na numer 997.

Dom, w który uderzyá volkswagen, znajduje siĊ na áuku
drogi. JuĪ wczeĞniej dochodziáo tu do wypadków, równieĪ
z udziaáem trzeĨwych kierowców, dlatego zdecydowano
o zamontowaniu barierek. MieszkaĔcy Mikstatu podpowiadają jednak, Īe na ul. Odolanowskiej przydaáyby siĊ równieĪ
progi zwalniające.

Wypadá z S8
Wczesnym rankiem, 4 stycznia, o¿cer
dyĪurny w KĊpnie zostaá powiadomiony
o kolizji drogowej na S8. Patrol, który udaá
siĊ na miejsce, ustaliá, Īe 37-letni kierowca
toyoty, mieszkaniec Wrocáawia, nie opanowaá swojego pojazdu i wpadá nim do rowu.
Kierowca podróĪowaá sam. Nic mu siĊ nie
staáo. Za spowodowane zagroĪenie w ruchu drogowym zostaá ukarany mandatem.
Do zdarzenia doszáo na odcinku S8,
przebiegającym przez nasz powiat.

UWAGA NA DROGACH
Zmieniáy siĊ warunki atmosferyczne, opady Ğniegu spowodowaáy
utrudnienia na drogach. Policjanci
apelują do kierowców o ostroĪnoĞü,
zdjĊcie „nogi z gazu” i rozwagĊ przy
wykonywaniu manewrów na drodze,
m.in. podczas wyprzedzania.

Kierowco, pamiĊtaj!
Warunki atmosferyczne są utrudnione, pamiĊtaj, Īe droga hamowania
znacznie siĊ wydáuĪa, natomiast gwaátowne uĪycie hamulca moĪe doprowadziü do poĞlizgu i utraty panowania nad
pojazdem. PamiĊtaj równieĪ o zachowaniu wiĊkszej odlegáoĞü od jadącego
przed tobą pojazdu, aby móc w porĊ
i bezpiecznie wykonywaü wáaĞciwe manewry. PamiĊtaj o odpowiednio wczeĞniejszym uĪywaniu kierunkowskazów.
Bardzo waĪna jest równieĪ widocznoĞü - przed ruszeniem w drogĊ oczyĞü
szyby z zalegającego lodu bądĨ Ğniegu.
Oblodzone chodniki i ĞcieĪki, to
duĪe zagroĪenie dla osób jeĪdĪących
na rowerach. Prosimy o niekorzystanie
z rowerów podczas takiej pogody.
Apelujemy równieĪ o zwrócenie
uwagi na pieszych, którzy mogą byü
sáabiej widoczni. DojeĪdĪając do przejĞcia, zwrócimy szczególną uwagĊ na
osoby stojące przed przejĞciem, miejmy
na uwadze to, Īe ktoĞ moĪe nagle wejĞü
nam przed maskĊ. JednoczeĞnie apelujemy do pieszych, aby nie przechodzili
przez jezdniĊ na czerwonym Ğwietle
lub w niedozwolonych miejscach, by
nawet „na pasach” nie wchodzili na
jezdniĊ nagle, nie bacząc na nadjeĪdĪający samochód.
Policjanci z KPP w Ostrzeszowie,
mając na uwadze bezpieczeĔstwo,
prowadzą takĪe wzmoĪone dziaáania
ukierunkowane na trzeĨwoĞü kierujących - kaĪda kontrola wiąĪe siĊ równieĪ
z kontrolą stanu trzeĨwoĞci prowadzącego pojazdem.

TONERY - KASY FISKALNE - SERWIS

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

PIJANY SPOWODOWAà WYPADEK
UCIEKà I „OKAZJĄ” PRÓBOWAà DOSTAû SIĉ DO DOMU
Nie doĞü, Īe byá pijany i spowodowaá wypadek, to
próbowaá jeszcze uciekaü przed policją - najpierw ucieká
w pole, potem „áapaá stopa” - mowa o 52-letnim mieszkaĔcu gminy Grabów, który za swoje zachowanie odpowie
przed sądem.
Do wypadku doszáo 7 stycznia, po godz. 18.00 na drodze
powiatowej niedaleko Rososzycy, w gminie Sieroszewice. Jak
ustalili wstĊpnie policjanci, kierujący skodą octavią mieszkaniec gminy Grabów zjechaá nagle na przeciwny pas jezdni
i uderzyá w citroena, którym kierowaáa 43-letnia kobieta.

STRAĒ
PRACOWITY TYDZIEē
Rozbity termometr,
rozszczelnienie gazu i inne...
- W ostatnim tygodniu straĪacy zostali
wezwani do trzech przypadków niebezpiecznie pochylonych drzew bądĨ konarów
(Kaliszkowice Oáobockie, Gáuszyna oraz
ZmyĞlona Ligocka).
- 2 stycznia w jednym z mieszkaĔ na
os. Zamkowym rozbito termometr rtĊciowy.
StraĪacy zebrali rozlaną substancjĊ. RtĊü
przekazano do ¿rmy utylizującej.
- 4 stycznia konieczne byáo dostarczenie agregatu prądotwórczego do jednego
z domów w Jeleniach (nie byáo prądu),
a mieszkające tam dziecko podáączone jest
pod specjalistyczną aparaturĊ medyczną.
- 5 stycznia straĪaków wezwano do
poĪaru sterty gaáĊzi w Bierzowie - prawdopodobnie byáo to ognisko pozostawione
bez nadzoru, dodatkowo blisko lasu - ludzka
bezmyĞlnoĞü nie zna granic. Na szczĊĞcie
straĪacy w 43 minuty ugasili ogieĔ.
- 7 stycznia straĪacy zostali zadysponowani do rozszczelnionej instalacji doprowadzającej gaz do budynku mieszkalnego
w Doruchowie (ul. KoĞcielna). Ich dziaáania

Ƈ nowoczesne Ƈ czytelne
Ƈ eleganckie

F.H.U. REMBIT Sãawomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów, tel. 730-09-90;
www.rembit.eu

MĊĪczyzna zacząá uciekaü. W poĞcig za nim ruszyá Ğwiadek
zdarzenia. 52-latek ukryá siĊ w polu, chwilĊ póĨniej próbowaá
záapaü „stopa” i na siáĊ wejĞü do zatrzymanego samochodu.
Na szczĊĞcie zauwaĪyá to jeden z przejeĪdĪających
kierowców, który niezwáocznie powiadomiá policjĊ. Sprawca
wypadku byá pijany (2 promile).
Kobieta, w której samochód uderzyáa skoda, ucierpiaáa
w wypadku, zostaáa przewieziona do szpitala w Ostrowie.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi KPP w Ostrowie.
fot. M. Radziszewski
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polegaáy na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zamkniĊciu zaworu gáównego.
Podobne dziaáania tego samego dnia
przeprowadzono w Kotáowie. Doszáo tam
do rozszczelnienia odcinka gazu ziemnego
na przyáączu domowym. StraĪacy zakrĊcili
zawór, sprawdzili takĪe budynek detektorem wielogazowym. W obu przypadkach
na miejsce wezwano pogotowie gazowe.
- 8 stycznia na chodniku na ul. Sportowej (blisko jednostki PSP) przewróciá siĊ
starszy mĊĪczyzna. ZauwaĪyli to straĪacy
i udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zaáoĪyli opatrunek na krwawiący
nos. Wezwane pogotowie stwierdziáo, Īe
mĊĪczyzna nie wymaga hospitalizacji.
- TakĪe 8 stycznia w jednym z mieszkaĔ
na os. Zamkowym w Ostrzeszowie uruchomiáa siĊ „czujka” tlenku wĊgla. StraĪacy
przewietrzyli pomieszczenia. Dwukrotne
sprawdzenie detektorem wielogazowym nie
wykazaáo obecnoĞci niebezpiecznego gazu.
- StraĪacy, jak zawsze, obecni byli przy
zdarzeniach drogowych: 2 I - Mikstat, ul.
Odolanowska (konieczne tam byáo równieĪ usuniĊcie plamy oleju pozostaáej po
zdarzeniu); 4 I - Marcinki.

WYBORY W DZIELNICACH
PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH

693 635 565

O duĪym szczĊĞciu moĪe mówiü
kierowca volkswagena, który w poniedziaákowy wieczór wjechaá autem
w jeden z domów przy ul. Odolanowskiej w Mikstacie. Jak siĊ okazaáo, mĊĪczyzna byá kompletnie pijany (ponad
2,5 promila).
MĊĪczyzna moĪe mówiü o szczĊĞciu - skoĔczyáo siĊ bowiem na obraĪeniach i uszkodzeniu samochodu.
32-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego, kierując po pijanemu volkswagenem, straciá panowanie nad autem
i uderzyá w budynek mieszkalny. Uszkodzeniu ulegáa elewacja
domu oraz barierki ochronne. Sprawca odniósá obraĪenia,
zostaá przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
PostĊpowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Grabowa.

W styczniu czekają mieszkaĔców Ostrzeszowa zebrania
sprawozdawczo-wyborcze we wszystkich szeĞciu dzielnicach miasta. Na kaĪdym z nich przez mieszkaĔców danej
dzielnicy zostanie wybrana 15-osobowa rada dzielnicy, zaĞ
spoĞród niej wyáoniony zostanie przewodniczący zarządu
dzielnicy na kadencjĊ 2017-2021.
JuĪ w tym tygodniu, w czwartek - 12 stycznia, odbĊdzie
siĊ pierwsze z zebraĔ - Dzielnicy nr 2.
ZachĊcamy mieszkaĔców do udziaáu i wyborze swoich
przedstawicieli do wáadz dzielnic.

PoĪar samochodu
Do poĪaru samochodu osobowego doszáo 5 stycznia na ul. Lazurowej w Ostrzeszowie - Pustkowiu. Spaliáa siĊ komora silnika
- straty oszacowano na 2000 zá. Przyczyną
poĪaru byáa wada instalacji elektrycznej pojazdu.

Kotáownia w ogniu
4 stycznia na ul. Powst. Wlkp. w Ostrzeszowie straĪacy ugasili ogieĔ w kotáowni oraz
usunĊli zadymienie. Przyczyną poĪaru byáo
zwarcie instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na 3000 zá - spaliáa siĊ instalacja
elektryczna oraz instalacja CO.

WáaĞciciel ugasiá ogieĔ
Przed poáudniem, 8 stycznia, paliáa siĊ
stodoáa w Mąkoszycach. Po dotarciu straĪy
na miejsce okazaáo siĊ, Īe poĪar zostaá juĪ
ugaszony przez wáaĞciciela posesji. Miejsce
sprawdzono kamerą termowizyjną, pomieszczenie przewietrzono, po okoáo 40 minutach
dziaáania zakoĔczono.

PoĪary sadzy
2 stycznia zapaliáa siĊ sadza w kominie
w Zajączkach, 5 stycznia w Ostrzeszowie na
ul. WieluĔskiej, a 6 stycznia w Ostrzeszowie
na ul. LeĞnej.
W kaĪdym przypadku straĪacy szybko
uporali siĊ z ogniem.

Harmonogram zebraĔ
Dz. nr 2 - 12.01. (czwartek), godz. 17.00 - sala sesyjna
Starostwa Powiatowego
Dz. nr 4 - 17.01. (wtorek), godz. 17.00 - sala nr 17 UMiG
Dz. nr 5 - 19.01. (czwartek), godz. 17.00 - cukiernia Jana
Zimocha (Rynek 9)
Dz. nr 3 - 24.01. (wtorek), godz. 17.30 - sala nr 17 UMiG
Dz. nr 1 - 26.01. (czwartek), godz. 17.00 - sala klubowa OCK
Dz. nr 6 - 31.01. (wtorek), godz. 17.30 - sala nr 17 UMiG
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

XXVII sesja Rady Powiatu

POWIATOWY BUDĩET
UCHWALONY I… CHWALONY

Z budĪetem przekraczającym
60 milionów záotych wkroczyá powiat
ostrzeszowski w nowy rok. ZaáoĪenia budĪetowe zaakceptowano bez
Īadnych problemów, co nie powinno
dziwiü, zwaĪywszy, Īe tegoroczny
budĪet przyjĊto z ponad milionową
nadwyĪką, przy wtórze pochwaá niemal caáej opozycji. Jedynie radny S.
Hemmerling wstrzymaá siĊ z poparciem. Niewykluczone, Īe na dobry
nastrój pewien wpáyw miaá koncert
kolĊd i pastoraáek w wykonaniu Dominiki Jeziornej z ogniska muzycznego
„Gama”, którym obrady rozpoczĊto.
ZaáoĪenia budĪetu przedstawiá
starosta. àączna kwota dochodów
budĪetu powiatu na 2017 rok wy-

ĝmieciowy
galimatias
- DoĞü nieoczekiwanie na początku roku zrobiá nam siĊ káopot ze
Ğmieciami - mówi jedna z mieszkanek Bukownicy. - Zmieniá siĊ operator
wywoĪący Ğmieci i teraz z odbiorem
Ğmieci musimy czekaü do koĔca miesiąca. Chodzi o zwykáe odpady, Ğmieci
mieszane. PoniewaĪ u poprzedniego
odbiorcy Ğmieci te oddawaliĞmy na
początku miesiąca, nie trzeba mieü
wielkiej wyobraĨni, by wiedzieü, Īe
juĪ teraz, na początku stycznia, pojemniki są peáne. A tu przyjdzie nam
czekaü jeszcze miesiąc. Kiedy jeden
z mieszkaĔców sam zawiózá Ğmieci
na wysypisko, to ich zwyczajnie nie
przyjĊto. Tymczasem Ğmieci coraz bardziej Ğmierdzą i stają siĊ poĪywką dla
robactwa. Tak jest w Bukownicy, lecz
z tego, co sáyszaáam, termin odbioru
Ğmieci mieszanych zostaá przesuniĊty
na koniec miesiąca równieĪ w innych
wioskach naszej gminy. Dlaczego tak
siĊ staáo? Czy na początku roku nowa
¿rma nie mogáa dodatkowo zabraü
Ğmieci z naszych domostw?
Z tymi pytaniami zwróciáem siĊ
do burmistrza Grabowa, Zenona Cegáy.
- Odbiorca Ğmieci siĊ nie zmieniá,
jednakĪe dziaáające wspólnie na terenie
naszej gminy MZO Ostrów i EKO-Region Beáchatów zmieniáo lidera. Teraz
jest nim Miejski Zakáad Oczyszczania
w Ostrowie i to on ustaliá nowe zasady odbioru, nowy terminarz. Przez to
w niektórych miejscach powstaáa duĪa

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

nosi 60.956.676 zá. KwotĊ wydatków zaplanowano w wysokoĞci
59.765.964 zá. NadwyĪka budĪetu
w kwocie 1.190.712 zá zostanie
przeznaczona na spáatĊ wczeĞniej
zaciągniĊtych zobowiązaĔ z tytuáu
kredytów i poĪyczek. Na tegoroczne
inwestycje w budĪecie wyasygnowano 3.172.481 zá.
Wiadomo, Īe budĪet powiatu
w zasadniczej czĊĞci skáada siĊ z dotacji i subwencji. Z tytuáu dotacji powiat powinien otrzymaü 10.543.827 zá,
która to kwota bĊdzie przeznaczona
na pomoc spoáeczną, gospodarkĊ
mieszkaniową, ochronĊ zdrowia, itp.
Ogólna kwota subwencji ma wynieĞü
23.043.460 zá i zostanie przeznaczoprzerwa w odbiorze odpadów, nawet
7-tygodniowa. Gdy ustalane są nowe
terminy odbioru, to nie ma szans, by
wypadaáy one dokáadnie w te same dni
co poprzednio. WaĪne, Īe, jak zapewnia operator, przy najbliĪszym odbiorze
Ğmieci wszystko zostanie zabrane - nie
tylko z kubáów, ale z worków, koszy
i wszelkich pojemników, w które ludzie
wsypują nadwyĪkĊ odpadów. WaĪne
jest równieĪ to, Īe zarówno Ğmieci, jak
i szkáo czy bioodpady bĊdą odbierane
w jednym terminie, wiĊc wáaĞciciele
posesji nie bĊdą tak czĊsto odbiorem
absorbowani. Takie Īyczenie mieli i soátysi, i mieszkaĔcy wiosek.
PóĨniej juĪ odbiór bĊdzie odbywaá
siĊ co miesiąc, zgodnie z terminarzem,
bez opóĨnieĔ.
Przetarg na wywóz Ğmieci, w wyniku którego nastąpiáy te roszady, obowiązuje do czerwca 2019 r. MyĞlĊ, Īe
taki dáugi termin jest dla wszystkich
korzystny - dla gminy, dla mieszkaĔców
i dla operatora odbierającego odpady
i surowce wtórne.
Z wypowiedzi burmistrza wynika,
Īe gminne Ğmieci są „pod kontrolą”.
Szkoda, Īe o tych zmianach wszyscy
nie zostali dobrze poinformowani, stąd
niepotrzebny Ğmieciowy galimatias,
zafundowany na początku roku.

na na oĞwiatĊ. Nie bez znaczenia
są teĪ wpáywy wáasne powiatu, które zaplanowano na 24.701.341 zá,
a skáadają siĊ na nie: dochody z tytuáu udziaáu we wpáywach z podatku
dochodowego od osób ¿zycznych
(10.015.476 zá) i od osób prawnych
(200.000 zá). Pozostaáe dochody,
w wysokoĞci ponad 14 mln zá, to
m.in. wpáywy z usáug i opáat komunikacyjnych. Zobowiązania powiatu
z tytuáu zaciągniĊtych kredytów na
koniec 2016 r. wyniosáy 5.227.320 zá.
WystĊpujący zaraz po staroĞcie
przewodniczący Komisji Finansów
i Mienia - Stefan Hebisz - rekomendowaá przyjĊcie zaáoĪeĔ budĪetowych,
pod warunkiem uwzglĊdnienia w wydatkach zadaĔ, przyjĊtych na komisji wspólnej do realizacji w 2017 r.
Pozytywnie zaáoĪenia budĪetowe
oceniáa RIO.
Pierwszy gáos w dyskusji zabraá K.
Obsadny, reprezentujący Opozycyjny
Klub Radnych „Razem dla Powiatu”.
- BudĪet powiatu powinien przede
wszystkim zabezpieczyü Ğrodki ¿nansowe na prawidáowe funkcjonowanie Starostwa Powiatowego
i jego jednostek organizacyjnych,
na utrzymanie dróg powiatowych
w naleĪytym stanie, w tym na ich
remonty i inwestycje, oraz na spáatĊ
i obsáugĊ dáugoterminowego kredytu,
zaciągniĊtego przez powiat. Naszym
zdaniem projekt budĪetu zabezpiecza
Ğrodki ¿nansowe na powyĪsze cele .
Radny podkreĞliá, Īe budĪet inwestycyjny jest najlepszy od wielu lat.
Apelowaá, by inwestycje drogowe, na
które przeznacza siĊ ponad 2,7 mln,
wykonywaü staranniej niĪ dotąd i zawsze po konsultacji z mieszkaĔcami.
Obsadny przypomniaá, Īe najwiĊkszą
sumĊ (blisko 20 milionową), przeznacza siĊ na oĞwiatĊ. Mimo to powiat
musi doáoĪyü wáasne Ğrodki w kwocie
747 tys. zá. Radny wspomniaá o pozyskaniu przez szkoáy Ğrodków na
okoáo 1,8 mln zá.
- Gáównym wyzwaniem dla powiatu jest modernizacja i rozbudowa szpi-

tala - kontynuowaá, stwierdzając, Īe
inwestycje te w ciągu 10 lat pocháoną
ok. 20 mln zá. Radny przypomniaá, Īe
Rada Powiatu zobowiązaáa siĊ przez
osiem lat przekazywaü po milionie
na rozwój szpitala. JednakĪe chcąc,
by dziaáalnoĞü szpitala bilansowaáa
siĊ, naleĪy dąĪyü do przywrócenia
przychodni specjalistycznych. Obsadny wspomniaá teĪ o nawiązaniu
wspóápracy OCZ z duĪą wáoską ¿rmą,
wyraĪając zadowolenie z tego powodu i oczekując, Īe w tym roku wspóápraca ta zostanie zadekretowana
stosownymi umowami handlowymi.
K. Obsadny wskazaá teĪ zagroĪenia
dla budĪetu: udziaá w podatku PIT
(bardzo optymistycznie policzony)
i zaplanowaną na 780 tys. zá kwotĊ
sprzedaĪy majątku.
Znacznie mniej optymistyczny byá
gáos S. Hemmerlinga.
- MoĪna mówiü, Īe ogólnie jest
dobrze, ale wiele waĪnych spoáecznie
spraw nie ma uczciwego wsparcia
Ğrodkami budĪetowymi - mówiá.
Ponowiá postulaty, z którymi niejednokrotnie wystĊpowaá na forum
Rady, mówiąc m.in. o niesprawiedliwym podziale ¿nansów na drogi.
- Nie byáo pieniĊdzy na drogĊ
Parzynów - Kobyla Góra, ale znalazáy siĊ na drogĊ Siedlików - Kaliszkowice Oáobockie. Nie kwestionujĊ
faktu zrobienia tej drogi, kwestionujĊ
uczciwoĞü.
UsáyszeliĞmy jeden z gáównych
postulatów S. Hemmerlinga - promowanie prawdziwej, zakáamywanej dotąd historii, proponując przeznaczenie
do szkóá Ğrodków na spotkania z prelegentami z IPN. Mówiąc o oĞwiacie
sáusznie zauwaĪyá, Īe mniejsze subwencje spowodowane są mniejszą
liczbą uczniów. Zdaniem radnego
- utrzymywane są budynki, które tylko obciąĪają oĞwiatĊ (tu wskazaá na
budynek po szkole rolniczej, obecnie
ZS nr2). S. Hemmerling wspominaá
o ludziach pokrzywdzonych, wytykając záe dziaáania instytucjom mającym
nieĞü wsparcie takim osobom. Chyba

Dziaáacze sportowi nagrodzeni

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

nie byáo dziaáu i wydziaáu, nad którym
nie „pochyliáby siĊ” radny, a byáy to
raczej gorzkie sáowa.
- MoĪe coĞ miáego - zachĊcaáa
przewodnicząca M. Powązka… bezskutecznie.
Radny oprotestowaá teĪ zarezerwowane w budĪecie pieniądze na
samochód dla starosty.
- Utrzymanie Rady kosztuje rocznie 240 tys. zá, a samochód dla pana
starosty ma kosztowaü 150 tys. Gdzie
tu jest sprawiedliwoĞü? - pytaá.
W odpowiedzi usáyszeliĞmy, Īe
to kwota maksymalna, która bĊdzie
pomniejszona o zysk ze sprzedaĪy
dotychczasowego pojazdu. Ponadto
L. Janicki zapewniaá, Īe z samochodu
bĊdą korzystaü równieĪ inni pracownicy starostwa.
S. Hemmerling zgáosiá jeszcze
poprawki do budĪetu. Pierwsza dotyczyáa pieniĊdzy na dodatkowe zajĊcia
w szkoáach z máodzieĪą, w drugiej
postulowaá o wiĊksze Ğrodki (do 150
tys. zá) na remont drogi Parzynów Kobyla Góra.
Do propozycji odniósá siĊ starosta
- ze zrozumieniem, lecz odmownie.
SkoĔczyáo siĊ na tym, Īe w ciągu
roku „przy sprzyjających warunkach”
wnioski te bĊdą realizowane.
Ostatecznie, po dwugodzinnych
dyskusjach Rada Powiatu podjĊáa
uchwaáĊ budĪetową szesnastoma
gáosami „za” przy jednym „wstrzymującym siĊ”.
Po przerwie podjĊto kolejne
z uchwaá. NajwaĪniejszą z nich byáo
przyjĊcie „Wieloletniej prognozy ¿nansowej na lata 2017-2021”.
Z informacją dotyczącą sytuacji
szpitala, ze szczególnym uwzglĊdnieniem kontraktacji usáug medycznych
na 2017 rok, wystąpiá prezes OCZ,
Marek NowiĔski (pisaliĞmy na ten
temat przed tygodniem).
- Jak najmniej trosk i problemów,
wiĊcej dobra! - to Īyczenia noworoczne od przewodniczącej Rady, które te
burzliwe obrady zakoĔczyáy.
K. Juszczak
Na tej samej sesji dwaj zasáuĪeni
dziaáacze sportowi, zarazem radni Rady

Podczas odbywającej siĊ 29 grudnia sesji Rady Powiatu starosta ostrzeszowski wraz z przewodniczącą Rady
Powiatu przekazaá gratulacje i wyrazy
uznania osobom, które otrzymaáy odznaki honorowe „Za Zasáugi dla Województwa Wielkopolskiego”. W tym
gronie znaleĨli siĊ: trener LKS Orkan
Ostrzeszów - Antoni Winny, oraz przewodniczący Rady Powiatowej Zrzesze-

nia LZS w Ostrzeszowie
- Edmund Tetlak. Gratulacje przekazano równieĪ dyrektorowi Zakáadu
AktywnoĞci Zawodowej
w KsiąĪenicach - Marcinowi àuczakowi.

K. Juszczak
W relacji
z ostatniej sesji, która odbyáa siĊ 29 grudnia
w Doruchowie,
pisaliĞmy o tym,
Īe rajcy krytykowali zachowanie
dwóch radnych powiatowych (mieszkaĔców gm. Doruchów). Ich zdaniem
mĊĪczyĨni rzadko pojawiają siĊ na
doruchowskich sesjach. Jeden z nich
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ma nie docieraü na nie w ogóle. Zarzuty te odpiera sam zainteresowany,
który przysáaá do nas list. Jego treĞü
zamieszczany poniĪej.

WYJAĝNIENIE
RADNEGO

W odpowiedzi na treĞci zawarte
w artykule zamieszczonym w „Czasie
Ostrzeszowskim” z 3 stycznia 2017 r.
pt. „BudĪet uchwalony”, informujĊ, Īe
nieprawdą jest, Īe nie uczestniczyáem
w Īadnej sesji Rady Gminy w Doruchowie w roku 2016 (moĪliwoĞü
sprawdzenia w protokoáach sesyjnych rady gminy). Moje nieobecnoĞci w obradach spowodowane byáy
zbieĪnoĞcią dat posiedzeĔ sesyjnych
w Doruchowie z posiedzeniami komisji staáych Rady Powiatu, zespoáów

kontrolnych komisji rewizyjnych, sesji
Rady Powiatu oraz specy¿ki pracy
zawodowej. Jako przewodniczący
Komisji Finansów i Mienia Powiatu oraz czáonek Komisji Rewizyjnej
miaáem obowiązek w tych obradach
uczestniczyü.
O swojej nieobecnoĞci z przyczyn
oczywistych zawsze informowaáem
sekretariat gminy. JednoczeĞnie zapewniam, Īe mimo mojej nieobecnoĞci na posiedzeniach Rady Gminy
w Doruchowie doskonale orientujĊ siĊ
w sprawach waĪnych dla naszej „maáej
ojczyzny” Odbywam szereg spotkaĔ
z osobami funkcyjnymi w gminie, z niektórymi radnymi i mieszkaĔcami gminy.
Prawie na kaĪdej sesji Rady Powiatu
skáadam wnioski i interpelacje dotyczące: drogownictwa, szkolnictwa, sportu,
zdrowia, partycypacji w wydatkach

Powiatu: wiceprzewodniczący Rady Zdzisáaw Poprawa, i przewodniczący
Komisji Zdrowia - Kazimierz Obsadny, otrzymali „Medale 70-lecia LZS”,
przyznane przez RadĊ Powiatowego
Zrzeszenia LZS.
K.J.
inwestycyjnych, dziaáalnoĞci jednostek
organizacyjnych podlegáych Starostwu
Powiatowemu oraz skarg prywatnych
mieszkaĔców. Rolą radnego nie jest
a¿szowanie siĊ na zdjĊciach w prasie
czy zabieganie o glory¿kowanie swojej
osoby przez niektóre osoby publiczne,
ale systematyczna, skuteczna praca.
Uderzmy siĊ w piersi, drodzy Radni,
i odpowiedzmy na pytanie, czy kaĪdy
radny zawsze uczestniczyá w posiedzeniu sesyjnym i obradach komisji,
do których zostaá wybrany.
Ze swojej strony zapewniam, Īe
w roku 2017 postaram siĊ czĊĞciej
braü udziaá w obradach Rady Gminy
w Doruchowie.
Z powaĪaniem
Radny Powiatu
Ostrzeszowskiego
Stefan Hebisz
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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.

ZIMA - JEDNYM RADOĝû,
DRUGIM ZMARTWIENIE
OczekiwaliĞmy jej na BoĪe Narodzenie, Īeby byáo biaáe, lekko mroĨne, ale
tak siĊ nie staáo, byáo szaro, deszczowo,
jesiennie. Za to przed ĞwiĊtem Trzech

Króli - ĞcisnĊáa mrozem i lekko sypnĊáa
Ğniegiem.
Dzieciaki od razu ruszyáy na górki, nie przeszkadzaáa im bardzo ni-

ska temperatura, rodzice maluchów
wyciągnĊli sanki, by przewieĨü dzieci

po jeszcze nieodĞnieĪonych chodnikach, a kierowcy…
trochĊ psioczą, bo
sáuĪby, jak zwykle,
zaskoczone zostaáy zimą w styczniu.
Z „atakiem” zimy
nie poradziáo sobie
teĪ wielu wáaĞcicieli
i administratorów
domów oraz instytucji (na chodnikach
istne lodowiska), za
co dostaáo siĊ burmistrzowi - piszemy
o tym na str. 1.
Zima jest, taki
mamy klimat, ale
nie lekcewaĪmy jej - ciepáo
siĊ ubierajmy, jak powiedziaáa
znana aktorka - nie bójmy siĊ
zaáoĪyü „ciepáych gaci”, nie
przesadzajmy z szaleĔstwem
na stokach, nie organizujmy
„dzikich” kuligów, doczepiając sanki do samochodów
czy traktorów, zachowajmy
ostroĪnoĞü na drogach, nie
bądĨmy obojĊtni na widok
osób bezdomnych, pomóĪmy ptakom i innym zwierzĊtom przetrwaü ten trudny dla
nich czas.
S. Szmatuáa

ĝlizgawica do „Kobyáki”

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.

JEM
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W Ğrodowy wieczór (4 stycznia) droga do Kobylej Góry zamieniáa siĊ w lodowisko. Korek utworzyá siĊ na odcinku od skrĊtu na Bierzów, aĪ do Rojowa.
Szczególnie samochody ciĊĪarowe miaáy problemy z podjechaniem pod wzniesienia. Jak informowali kierowcy, dalej w kierunku Sycowa teĪ nie byáo áatwo.

emeryt

Teraz zimy sĆ juī zupeânie inne niī
kiedyğ. Nie ma duīych mrozów, a i ğniegu
jest jak na lekarstwo. Dawniej potraÀâo tak
zasypaý, īe ludzie z caâej wioski spotykali
siċ, by âopatami odgarnĆý drogċ. Jeğli
droga byâa nieprzejezdna, to nie mieli
jak dostaý siċ do pracy, bo autobus nie
przyjechaâ. Zaspy byây nieraz wyīsze od
ludzi - takie powyīej dwóch metrów. Mrozy siċgaây minus piċtnastu, dwudziestu
stopni. Mimo wszystko zima byâa piċkna.
W obecnych czasach odzwyczailiğmy siċ od zimy, sĆ one âagodne. Gdyby
nagle spadâo duīo ğniegu, to wszyscy
byliby zaskoczeni.
Oczywiğcie zimĆ trzeba bardziej
uwaīaý - kierowcy muszĆ zdjĆý nogċ
z gazu, nietrudno o poğlizgniċcie. Za to
dzieci majĆ frajdċ, mogĆ lepiý baâwany,
jeĩdziý na sankach. Kiedyğ organizowaâo
siċ kuligi - takie z prawdziwego zdarzenia,
z koĕmi. Jeĩdziâo siċ nawet gâównymi
drogami, dziğ rzadko kto je robi, bo albo
ğniegu nie ma, albo piaskarka nam to
uniemoīliwia. SĆdzċ, īe zimĆ powinno
spağý trochċ ğniegu, a i niewielki mróz by
nam nie zaszkodziâ - wymarâyby zarazki,
a i ludzie mniej by chorowali.

WL

Pro
ro
omocja trwa do 28.02.2017r.

Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Zima, zima, zima...

SONDA

Adam Szmaj

O
BUD

Magdalena
Stċīalska
rencistka

ZimĆ powinien spağý ğnieg zwâaszcza w Boīe Narodzenie. Niestety, w tym roku znowu go zabrakâo.
Oczywiğcie ta pora roku wiĆīe siċ
z pewnymi uciĆīliwoğciami.
Na pewno nieâatwo jest podróīowaý kierowcom - muszĆ zachowaý
wiċkszĆ czujnoğý i ostroīnoğý na
drogach. Jezdnie bywajĆ oblodzone,
zdarza siċ, īe i opony zimowe zawiodĆ.
A i pieszym âatwiej o poğlizgniċcie czy to na drodze, czy na chodniku.
Tutaj z kolei uwaīaý musimy wszyscy
- w szczególnoğci zağ osoby starsze.
Z prawdziwej, ğnieīnej zimy najbardziej pewnie ucieszyâyby siċ dzieci.
Miâo wspominam zimy z dzieciĕstwa, gdy jeĩdziâo siċ na sankach,
rzucaâo siċ z rówieğnikami ğnieīkami.
Teraz rzadko dzieci mogĆ korzystaý
z uroków zimy, po prostu nie ma ğniegu. Trochċ szkoda. Ja, bardzo lubiċ tċ
porċ roku i jej piċkne krajobrazy.

Kamila MĆdra
i Monika Koĕczak
uczennice ZS nr 1

Zima powinna byý biaâa, przydaâoby siċ, īeby zawsze tego ğniegu trochċ
spadâo - zwâaszcza na ğwiċta. Ostatnie
ğwiċta byây doğý ciepâe, ale za to teraz
jest trochċ bieli - fajnie, bo dzieci majĆ
przynajmniej frajdċ. MogĆ pojeĩdziý
na sankach, ulepiý baâwana, porzucaý
siċ ğnieīkami. Same pamiċtamy, jak
zjeīdīaâyğmy z górki na sankach albo
nawet na workach, jak lepiâyğmy igloo
czy braâyğmy udziaâ w kuligach, jakieğ
bitwy na ğnieīki - jest co wspominaý.
Ale taka prawdziwa zima ma teī
swoje niedogodnoğci - spóĩniajĆ siċ
autobusy do szkoây, trzeba staý na
zimnie na przystanku. áatwo siċ wywróciý, zwâaszcza na ğliskich schodach.
Szczególnie uwaīaý muszĆ kierowcy
oraz osoby starsze.
Zimċ oczywiğcie lubimy, przynajmniej dopóki jest bielutko, bo gdy
ğnieg zamienia siċ w bâoto, to juī nie
jest tak przyjemnie.

Maciej Michalczyk
uczeĕ ZS nr 2

Zimċ lubiċ, ale powinno byý trochċ wiċcej ğniegu, teraz jest za duīo
bâota.
Zima jest atrakcyjna przede
wszystkim dla dzieci - mogĆ porzucaý siċ ğnieīkami, ulepiý baâwana,
pojeĩdziý na sankach lub âyīwach.
PrawdziwĆ zimċ kochajĆ teī amatorzy zimowych sportów, ja sam takich
nie uprawiam, ale jeīdīċ na âyīwach.
W dzieciĕstwie, najczċğciej z rodzeĕstwem, lepiliğmy baâwany, rzucaliğmy
siċ teī ğnieīkami.
Zimowe uciĆīliwoğci? Juī samo
wyjechanie z domu bywa osiĆgniċciem, czasami trzeba najpierw odğnieīyý caâe podwórko. Z kolei wieczorem,
jeğli akurat napada ğniegu, a drogowcy nie zdĆīĆ jeszcze zadziaâaý, to
wâağciwie nie widaý drogi. Nieâatwo
majĆ takīe osoby starsze, zwâaszcza
te, które majĆ problemy z chodzeniem,
lepiej chyba wtedy nie wychodziý
z domu, o poğlizgniċcie nietrudno.
Mimo wszystko zima jest piċknĆ
porĆ roku, biaâe drzewa wyglĆdajĆ
o wiele lepiej niī takie „âyse”, smutne.

Maâgorzata
Wichnowska
nauczycielka

Bardzo lubiċ zimċ, brakuje mi jednak trochċ tej bieli, niestety, w ostatnich
latach ğniegu mamy jak na lekarstwo.
Lubiċ zimċ w górach, chociaī akurat
na nartach nie jeīdīċ. Za to uwielbiam
sanki, uwielbiam zjeīdīaý z górki, kocham teī kuligi. Nie przepadam za
wielkimi mrozami, a to dlatego, īe
gdy jest duīy mróz i wielki ğnieg, nie
mogċ jeĩdziý moim ulubionym ğrodkiem transportu - rowerem, po prostu
jest zbyt niebezpiecznie.
Uwaīam, īe zima i ğnieg majĆ
bardzo dobry wpâyw na przyrodċ najgorzej, gdy nie ma ğniegu, a jest
duīy mróz. Wiadomo, ğnieīny puch
jest dla roğlin doskonaâym izolatorem.
Pamiċtajmy zimĆ o dokarmianiu
zwierzĆt i ptaków, one sĆ od nas caâkowicie zaleīne. Z kolei zapomnijmy
o wszelkich dietach, zimĆ organizm
potrzebuje wiċcej kalorii.
Kaīda pora roku ma swój urok,
zima równieī. Dlatego musi siċ ona
pojawiý, najlepiej, īeby byâo biaâo, sâonecznie i tak do minus piċciu.
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W NOWY ROK
Z DOBRYM BUDĩETEM

Jakie zmiany czekają nas w 2017r? (ciąg dalszy)
W ubiegáym tygodniu pisaliĞmy o zmianach, jakie czekają nas w 2017 roku. W tym numerze przedstawiamy kolejne.

OBNIĩENIE WIEKU EMERYTALNEGO
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mĊĪczyzn - tyle od paĨdziernika br. bĊdzie wynosiá wiek emerytalny.
ObniĪenie wieku emerytalnego byáo jedną z gáównych
obietnic wyborczych Prawa i SprawiedliwoĞci. Reforma
cofa zmiany przyjĊte w 2012 roku przez rządzącą wówczas
koalicjĊ PO-PSL, zgodnie z którymi wiek emerytalny miaá
byü stopniowo podnoszony do 67 lat.
Na mocy ustawy wiek emerytalny wyniesie 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mĊĪczyzn. Po osiągniĊciu tego puáapu
bĊdziemy sami decydowaü o przejĞciu na emeryturĊ.
W podjĊciu decyzji pomóc mają równieĪ informacje z ZUS,
dziĊki którym dowiemy siĊ, na jaką emeryturĊ bĊdziemy
mogli liczyü. Im póĨniej zdecydujemy siĊ na przejĞcie na
emeryturĊ, tym bĊdzie ona wyĪsza. Dotyczy to zwáaszcza
kobiet, bowiem wysokoĞü ich emerytury bĊdzie znacząco
niĪsza niĪ w przypadku panów, którzy obowiązkowo bĊdą
pracowaü do 65 roku Īycia.

WALORYZACJA RENT I EMERYTUR
Podczas grudniowej sesji burmistrz Henryk ZieliĔski (z prawej) i àukasz Dybul, przewodniczący Rady Miejskiej w Mikstacie otrzymali od harcerzy tradycyjne Ğwiateáko pokoju.

Jeszcze przed ĞwiĊtami Rada
Miejska w Mikstacie przyjĊáa do realizacji budĪet miasta i gminy na 2017
rok. Radni postanowili ponadto, Īe
gmina Mikstat wykupi udziaáy w spóáce Regionalny Zakáad Zagospodarowania Odpadów. Samorząd ustanowiá
takĪe nowy pomnik przyrody - jest
nim dąb szypuákowy „Rogusz” w Kotáowie.
W porządku ostatniej w 2016 r.
i XXIII w tej kadencji sesji Rady Miejskiej, która odbyáa siĊ 22 grudnia w sali
MGOK w Mikstacie, zapisano 14 projektów uchwaá. Pierwsza z nich dotyczyáa
przystąpienia do ostrowskiego RZZO
poprzez wykupienie przez gminĊ Mikstat jednego udziaáu o wartoĞci 1000 zá.
Kolejne uchwaáy dotyczyáy: przyjĊcia nowego regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w gminnych
placówkach oĞwiatowych, zgody na
zbycie kilku nieruchomoĞci naleĪących
do zasobu MiG Mikstat oraz ustanowienia nowego pomnika przyrody. Zostaá
nim dąb szypuákowy, któremu nadano
imiĊ „Rogusz”. Dąb roĞnie w Kotáowie,
a opiekĊ nad nim sprawowaü bĊdzie
Stowarzyszenie Ekologiczne „Gniazdo”.
W pakiecie uchwaá budĪetowych
najwaĪniejsza byáa ta okreĞlająca plan
dochodów i wydatków samorządowych
w 2017 r. W sumie tegoroczne dochody
budĪetu miasta i gminy ustalono na
kwotĊ 25 mln 342 tys. 765 zá, natomiast wydatki na kwotĊ 24 mln 813 tys.
490 zá. NadwyĪka budĪetu w kwocie
529 tys. 275 zá zostanie przeznaczona
na spáatĊ kredytów i poĪyczek. Planowane wydatki majątkowe ustalono
w wysokoĞci 1 mln 741 tys. 135 zá,
a trzy najwiĊksze inwestycje 2017 roku
to: remont ul. Ğw. Rocha w Mikstacie
wraz z rewitalizacją przylegáych terenów
(480.000 zá) oraz przebudowa dwóch

dróg gminnych - w Biskupicach Zabarycznych (300.000 zá) i Kaliszkowicach
Oáobockich (300.000 zá). W nowym
budĪecie zarezerwowano teĪ 300.000 zá
na rekultywacjĊ gminnego skáadowiska
odpadów w Mikstacie-Pustkowiu.
Podczas grudniowej sesji dokonano takĪe korekty ubiegáorocznego
budĪetu oraz „Wieloletniej prognozy
¿nansowej miasta i gminy Mikstat na
lata 2016 - 2027”. Radni przyjĊli równieĪ uchwaáĊ w sprawie organizacji
wspólnej obsáugi ¿nansowej gminnych
jednostek organizacyjnych, zaliczanych
do sektora ¿nansów publicznych, oraz
uchwalili plan pracy Rady Miejskiej i jej
organów w 2017 r.
W ramach interpelacji radna Barbara Tomala wskazaáa na krytyczny
stan skarp na poboczach drogi Mikstat
- Kotáów - Biskupice Zabaryczne oraz
Kotáów - Przygodziczki.
- Wystąpimy do Starostwa Powiatowego o poprawienie stanu poboczy
- zapewniá burmistrz.
Z kolei Damian Tokarek sygnalizowaá duĪe róĪnice w cenie masy
bitumicznej zimą a latem i dlatego
postulowaá, Īeby przetargi na roboty
drogowe ogáaszaü w styczniu i lutym.
Burmistrz stwierdziá, Īe ten postulat jest
jak najbardziej zasadny.
Renata KĊdzia, dziĊkując za wykonanie drogi w Mikstacie-Pustkowiu,
zwróciáa uwagĊ, Īe w czasie opadów
woda nachodzi na jezdniĊ.
- CieszĊ siĊ, Īe uĪyáa pani sáowa
„dziĊkuje”, bo ono dosyü rzadko pojawia siĊ w przestrzeni publicznej. JeĞli
chodzi o pro¿l drogi, to teĪ miaáem takie
sygnaáy. Przy deszczowej aurze wychodzą wszelkie usterki, które w ramach
gwarancji bĊdą usuniĊte - powiedziaá
H. ZieliĔski.
PK

To fascynujące, Īe ponad nami jest
coĞ wiĊcej niĪ Ziemia
Bo piĊkno na to jest, by zachwycaáo…
K. Norwid
5 grudnia , o godz. 17.00 sáuchacze
UTW, sympatycy, przyjaciele i wszyscy
mieszkaĔcy naszego grodu mieli zaszczyt goĞciü prezesa stowarzyszenia
CWiNT - pana Piotra Duczmala.
To byá niezwykáy wykáad. Prowadziá
go pasjonat - ktoĞ, kto kocha to, co
robi. Ogromna wiedza, doĞwiadczenie i miáoĞü do astronomii królowaáa
na sali. SáuchaliĞmy
z zapartym tchem,
oglądaliĞmy slajdy,
wychodziliĞmy na zewnątrz, aby zobaczyü
zjawiska na niebie,
które w danych sekundach zachodziáy.
Dwie godziny minĊáy
jak krótka chwilka.
Choü wykáad siĊ
skoĔczyá, krąg ludzi
otoczyá wykáadowcĊ,
bo byáo jeszcze wiele pytaĔ.
Temat: W podróĪy do dwóch nieskoĔczonoĞci - czyli
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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.

W 2017 roku oprócz waloryzacji obejmującej wszystkich
emerytów, najniĪsze Ğwiadczenia zostaną podwyĪszone
do 1000 zá. ĝwiadczenia emerytalno-rentowe podlegają
waloryzacji od dnia 1 marca kaĪdego roku. Waloryzacji
podlega kwota Ğwiadczenia i podstawa jego wymiaru
w wysokoĞci przysáugującej ostatniego dnia lutego roku
kalendarzowego, w którym przeprowadza siĊ waloryzacjĊ.
Zgodnie z rządowym projektem wskaĨnik waloryzacji na
2017 rok ma wynosiü 100,73 proc., a to oznacza, Īe w tym
roku wszystkie Ğwiadczenia zostaną zwiĊkszone o 0,73
proc. Minimalna gwarantowana podwyĪka emerytury ma
wynieĞü 10 zá, a renty z tytuáu czĊĞciowej niezdolnoĞci do
pracy - o 7,50 zá. Dotyczy to wszystkich ĞwiadczeĔ, czyli
ĞwiadczeĔ z Funduszu UbezpieczeĔ Spoáecznych, wypáacanych przez KasĊ Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego
oraz ĞwiadczeĔ mundurowych.

Minimalnie 1000 zá dla emeryta
Rząd zaproponowaá równieĪ, aby minimalna wysokoĞü emerytury, renty rodzinnej i renty z tytuáu caákowitej
niezdolnoĞci do pracy zostaáa podniesiona z 882,56 zá do
1000 zá, czyli ulegáa zwiĊkszeniu o 117,44 zá. Wzrosnąü
mają teĪ pozostaáe najniĪsze Ğwiadczenia - waloryzacja
podniesie wysokoĞü renty socjalnej z 741,35 zá do 840 zá,
jest to podwyĪka o 98,65 zá. Natomiast najmniejsza renta
z tytuáu czĊĞciowej niezdolnoĞci do pracy wzroĞnie z 676,75
zá do 750 zá, to jest o 73,25 zá.

PàACA MINIMALNA - 2000 ZàOTYCH
NajniĪsza krajowa od 1 stycznia wynosi 2 tys. zá brutto.
PodwyĪka páacy minimalnej oznacza wzrost o 8,1 proc.
(150 zá) w stosunku do poprzedniego roku (pensja minimalna
w 2016 r. wynosiáa 1850 zá brutto). Pracownik zatrudniony za
najniĪszą krajową dostanie na rĊkĊ (netto) ok. 1459 záotych.

NIEUBEZPIECZENI Z PRAWEM
DO BEZPàATNEGO LECZENIA
22 grudnia prezydent podpisaá nowelizacjĊ, zgodnie
z którą dostĊp do bezpáatnych ĞwiadczeĔ podstawowej

opieki zdrowotnej bĊdą mieli wszyscy, równieĪ nieubezpieczeni. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowe
szczepionki od 2017 r. nadal bĊdą ¿nansowane z budĪetu
paĔstwa, a nie przez NFZ.
Nowelizacja ustawy o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej,
¿nansowanych ze Ğrodków publicznych oraz niektórych
innych ustaw wprowadza zmiany mające zagwarantowaü
kaĪdej osobie, która skorzysta ze ĞwiadczeĔ podstawowej
opieki zdrowotnej (takĪe nocnej i Ğwiątecznej), Īe nie
poniesie ona kosztów z tym związanych nawet w przypadku, gdy wystąpią trudnoĞci z potwierdzeniem jej prawa
do ĞwiadczeĔ.
„PowyĪsze nie oznacza zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej (Ğwiadczeniobiorca nadal bĊdzie potwierdzaá prawo do ĞwiadczeĔ,
bądĨ elektronicznie za poĞrednictwem systemu eWUĝ,
bądĨ poprzez záoĪenie oĞwiadczenia albo stosownego dokumentu papierowego)” - zaznacza Kancelaria Prezydenta.
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku trudnoĞci
z potwierdzeniem prawa do ĞwiadczeĔ, NFZ nie bĊdzie
dochodziá kosztów ich udzielenia. Rozwiązanie to nie bĊdzie
dotyczyü kosztów, jakie Fundusz ponosi na refundacjĊ przepisanych przez lekarza leków, które są dostĊpne w aptece.

KONIEC GIMNAZJÓW
OĞmioletnia szkoáa podstawowa, czteroletnie liceum
ogólnoksztaácące i piĊcioletnie technikum, a do tego dwustopniowa szkoáa branĪowa, która zastąpi obecną zawodówkĊ - tak ma wyglądaü nowy system edukacji w Polsce.
W ogáoszonej przez minister edukacji AnnĊ Zalewską
wizji ustroju szkolnego nie ma miejsca na gimnazja, które
mają zostaü wygaszone w ciągu trzech najbliĪszych lat,
a zastąpi je oĞmioletnia szkoáa podstawowa, zwana znowu
powszechną. Pierwszym rocznikiem dzieci, które zamiast do
gimnazjum pójdą do siódmej klasy, bĊdą uczniowie zaczynający we wrzeĞniu tego roku (216/2017) naukĊ w szóstej
klasie szkoáy podstawowej. W 2017 r. zamiast do gimnazjum
pójdą do siódmej klasy nowej szkoáy powszechnej.

WYCINKA DRZEW BEZ ZEZWOLENIA
Od 1 stycznia 2017 r. prywatni wáaĞciciele nieruchomoĞci
mogą bez zezwolenia wyciąü drzewa lub krzewy na swoich
posesjach. Jest jednak jeden warunek - usuniĊcie drzew czy
krzewów nie moĪe byü związane z prowadzeniem dziaáalnoĞci gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona
w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy
o lasach. Nowe prawo upraszcza teĪ regulacje dotyczące
wycinki drzew oraz daje jednostkom samorządu kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich
potrzeb. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami,
chcąc wyciąü drzewo na swojej posesji, naleĪaáo wystąpiü
do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na
takie dziaáanie. Wedáug posáów PiS, którzy byli autorami
noweli, stanowiáo to nadmierną i nieuzasadnioną ingerencjĊ
w moĪliwoĞü wykonywania prawa wáasnoĞci nieruchomoĞci.
Zdaniem posáów, stosowanie tak restrykcyjnych przepisów
nie speániaáo swojej roli, gdyĪ i tak niemal wszystkie decyzje, które wydawaáy stosowne organy, byáy pozytywne,
i zezwalaáy na usuniĊcie drzewa czy krzewu.
Oprac. A. àawicka

Spotkanie sprawozdawczo - opáatkowe ZOR PZERiI
2 grudnia w restauracji „Arkadia” odbyáo siĊ zebranie
sprawozdawczo-opáatkowe Zarządu Oddziaáu Rejonowego
PZERiI w Ostrzeszowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
Powiatu oraz MiG Ostrzeszów, dyrektor Biblioteki Publicznej,
proboszcz para¿i Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie,
przedstawiciele Zarządu Oddziaáu OkrĊgowego PZERiI
w Kaliszu oraz komisji rewizyjnej, a takĪe przewodniczący,
skarbnicy i sekretarze Zarządów Kóá Terenowych.
Sprawozdanie z dziaáalnoĞci Zarządu Oddziaáu Rejonowego w 2016 r. przedstawiá przewodniczący - Jerzy
Wiedemann. Sekretarz ZOR Wiktoria Mak zreferowaáa stan

o kosmosie i cząstkach elementarnych
- to coĞ niezwykle ciekawego. Niech Īaáują ci, którzy wówczas nie byli z nami.
Wiemy, Īe to pan Piotr Duczmal
sprawiá, Īe otarliĞmy siĊ o wielką NAUKĉ. To on przeniósá nas w inny Ğwiat,
przeniósá nas w nieskoĔczonoĞü. ĝlicznie mu za to dziĊkujemy.
W imieniu Zarządu UTW
prezes Maágorzata Staniszewska

Īyczenia Ğwiąteczno-noworoczne, a Ğw.
Mikoáaj drobnymi upominkami obdarowaá
kaĪdego uczestnika spotkania. Po kolacji
wigilijnej, przy kawie i pysznym torcie,
ufundowanym przez europosáa A. Grzyba,
zebrani miáo spĊdzili czas na wspólnych
rozmowach i Ğpiewaniu kolĊd.
organizacyjny, liczebnoĞü i ruch czáonków oraz podsumowaáa pracĊ w 2016 r.
i przedstawiáa plany na rok 2017. Stan
¿nansowy omówiáa skarbnik - Teresa
Dolata. Przewodniczący J. Wiedemann
i M. Kruk wrĊczyli dyplom za zasáugi
i pracĊ na rzecz Związku pani Halinie
KĊdzi - dáugoletniej przewodniczącej
Koáa w NiedĨwiedziu.
Spotkanie opáatkowe poprowadziá
ksiądz Piotr Kowalek - proboszcz para¿i
Ğw. Jadwigi Królowej. Ksiądz Piotr odczytaá fragment Ewangelii o Narodzeniu
Pana Jezusa. Po wspólnej modlitwie
i przeáamaniu siĊ opáatkiem goĞcie záoĪyli

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464
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Apteka musi siĊ skurczyü
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Pani ElĪbieta Lisek od 25 lat prowadzi w centrum Kobylej Góry punkt
apteczny. W ostatnich miesiącach nad
jej dziaáalnoĞcią zaczĊáy zbieraü siĊ
ciemne chmury. BezpoĞrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest sukces
jednostki kobylogórskiej OSP, która
ma otrzymaü nowoczesny wóz bojowy.
Zaraz po tej dobrej nowinie zaczĊáo siĊ
szukanie miejsca na garaĪ. Z początku
chciano dobudowaü go do innych naleĪących do OSP, ale okazaáo siĊ, Īe
byáby za blisko ulicy, co jest niezgodne
z przepisami. Wobec tego zdecydowano, Īe najlepszym rozwiązaniem
bĊdzie zabranie p. Lisek pomieszczenia (40m2), które wykorzystuje na
magazyn. StraĪacy mieliby tu salkĊ
socjalną, gdzie moĪna by siąĞü przy
stoliku, odpocząü, wypiü herbatĊ. ZaĞ
obok, w pomieszczeniu, które w tej
chwili peáni funkcjĊ socjalną, przygotowano by miejsce na nowy samochód.
- Chodzi o to, by zostawiono mi tylko póátora metra na magazyn, mnie to
zupeánie wystarczy - przekonuje pani
aptekarka. - Mam tyle lat, Īe chciaáa-

bym dopracowaü do emerytury - ten
punkt apteczny to moje jedyne Ĩródáo
dochodu. Rozumiem, Īe istnieje taka
potrzeba, na wszystko siĊ godzĊ, chodzi tylko o póátora metra, Īebym mogáa
postawiü regaáy. Mój magazyn ma
40m2, wiĊc cóĪ znaczy ten kawaáek?
Wójt Wiesáaw Berski, któremu
przedstawiáem rozterki p. Lisek, widzi
problem inaczej.
- Kiedy tylko otrzymaliĞmy wiadomoĞü, Īe nasza jednostka OSP
dostanie nowoczesny wóz, zaczĊáo
siĊ poszukiwanie miejsca na przechowywanie samochodu. Na początku
rozwaĪaáem nawet, czy caákowicie nie
wymówiü umowy p. Lisek. PrzecieĪ
jednostka OSP rozwija siĊ, przybywa
jej sprzĊtu, bierze udziaá w wielu akcjach i moĪna by stworzyü straĪakom
lepsze warunki, takie na miarĊ XXI
wieku. Ale stwierdziliĞmy, Īe to jedno pomieszczenie musi wystarczyü
i straĪacy bĊdą musieli poczekaü
do momentu, aĪ pani bĊdzie chciaáa
przejĞü na emeryturĊ i caáy lokal siĊ
zwolni. JednakĪe nie ma mowy, by

jeszcze uszczupliü to pomieszczenie dla straĪaków
nawet o 1,5m2. Ono i tak nie
bĊdzie duĪe, gdyĪ czĊĞü
zostanie przeznaczona na
toalety. Poza tym byáoby to
niemoĪliwe z przyczyn technicznych.
Pani Lisek przedstawiaáa juĪ swoje argumenty na
komisjach Rady Gminy, mówiáa nawet, Īe przepisy wymagają, aby apteka razem
z magazynem posiadaáa co
najmniej 80m2. Owszem, ale
ten przepis dotyczy aptek,
tymczasem tutaj mamy do
czynienia z punktem aptecznym, gdzie takie normy nie obowiązują. Wymóg
jest tylko taki, Īe musi byü
piĊü oddzielnych pomieszczeĔ - komora przyjĊü towaru, magazyn, archiwum,
biura, miejsce obsáugi klientów, czyli
pomieszczenie sklepowe. Nawet po
zabraniu magazynu, p. Lisek pozostanie 40m2, które moĪna odpowiednio
podzieliü. ZaproponowaliĞmy aptekarce sensowny podziaá, który umoĪliwi
speániü wymagania i dalej prowadziü
dziaáalnoĞü. WáaĞciwie to wymyĞlanie
nowych podziaáów nie jest rolą urzĊdu. Powinienem wystosowaü do pani
pismo, by sama przygotowaáa projekt,
który umoĪliwi jej dalsze funkcjonowanie. Wymagany jest podziaá na piĊü

pomieszczeĔ, ale nie jest wskazana
ich wielkoĞü.
StraĪacy mają do mnie pretensje,
chcieliby zacząü przebudowĊ, deklarują równieĪ pomoc w przebudowie
pomieszczenia p. Lisek, a tu wszystko
siĊ przeciąga.
Wedáug wójta sprawĊ moĪna
byáo zaáatwiü juĪ kilka miesiĊcy temu,
wystarczyáo, by p. Lisek podpisaáa
aneks do umowy, dotyczący zmiany
warunków wynajmu. Tymczasem ona
czeka na pismo z inspekcji w Poznaniu
i sprawa stoi w miejscu. W. Berski jest
przekonany, Īe nawet bez duĪego
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magazynu p. Lisek bĊdzie mogáa dalej
spokojnie prowadziü swą dziaáalnoĞü.
*
Wygląda na to, Īe „klamka zapadáa” - wójt raczej nie ustąpi nawet
o przysáowiowy „kawaáek podáogi”,
a pani aptekarka chyba juĪ pogodziáa
siĊ z tym faktem. W koĔcu - co sama
przyznaje - najwaĪniejsza jest dla niej
dalsza, spokojna praca w aptece. A Īe
bĊdzie trochĊ ciaĞniej… Trzeba bĊdzie
przywyknąü, bo nie sposób wygraü
starcie z nowym, lĞniącym samochodem straĪackim.
K. Juszczak

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z PROF. LECHEM SZAJDAKIEM
wiĊc, jako miasto
o bogatej historii,
m.in. sejmików,
które odbywaáy
siĊ w kolegiacie,
bardzo mu odpowiadaáa. A kiedy
po latach zaproponowano Stefanowi Szajdakowi
pracĊ w bibliotece, mógá zawodowo oddaü
siĊ swojej pasji
literackiej. Podczas spotkania
w bibliotece odczytane równieĪ
zostaáy wiersze
poety.

ORKIESTRA ZAGRA 15 STYCZNIA
WOĝP W OSTRZESZOWIE
Sobota - 14 stycznia
- 10.00-13.00 - „Krew darem Īycia” Stacja Krwiodawstwa - ul. Zamkowa 17
Niedziela - 15 stycznia
14.00-19.00 - Centrum Sportowe Kotáownia - ul. Kwiatowa 8
Malowanie buziek, zabawa z kredką - „Malujemy serduszko WOĝP”.
Zabawy dla dzieci z piáką, squash, ciepáa zupka, wata cukrowa, popcorn.
Sala widowiskowa OCK
15.00 - Prezentacje grup tanecznych OCK
15.50 - MENELAOS
ok. 17.00 - zespóá „Dance”
ok. 17.30 - zespóá „Foomix”
ok. 18.00 - Dance Academy Ostrow
ok. 18.45 - zespóá „GaraĪowy Raj”
ok. 19.20 - zespóá „Domniemani”
20.00 - „ĝwiateáko do Nieba” - baszta
20.15 - Gwiazda wieczoru „Siáa Przebicia”
PomiĊdzy poszczególnymi punktami programu aukcja upominków WOĝP
i nie tylko.
Siedziba sztabu 25. Finaáu w Ostrzeszowskim Centrum Kultury

WOĝP W KOBYLEJ GÓRZE
15 stycznia - Rynek w Kobylej Górze,
startujemy o godz. 14.00!
WystĊpy dzieci z przedszkoli, szkóá podstawowych, gimnazjów
Koncerty: Andrzej RybiĔski, Michael Jackson Show, Tacy Sami
Ponadto:
• WrĊczenie nagród zwyciĊzcom turnieju piákarskiego
• Zbiórka krwi
• Turniej strzelecki
• Zabawy dla dzieci
• Przejazd samochodem terenowym
• Gorący bufet: dania z grilla, Īurek, grochówka, krokiety, barszcz, naleĞniki,
bigos myĞliwski, ciasta, kawa, herbata
• Licytacja
• „ĝwiateáko do Nieba”

Salon fryzjerski z Ostrzeszowa dla WOĝP
- BądĨcie z nami w niedzielĊ, 15 stycznia! Najlepsi fryzjerzy czekają,
by uczyniü Was piĊkniejszymi! - do udziaáu we fryzjerskiej zbiórce dla
Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy zachĊca Jurek Owsiak. W ogólnopolskiej akcji bierze udziaá salon fryzjerski Beaty Kubiak z Ostrzeszowa
(ul. RóĪana 2).
Zasady akcji są proste. W ¿naáową niedzielĊ fryzjerzy staną siĊ wolontariuszami WOĝP i bĊdą robiü to, co potra¿ą najlepiej - upiĊkszaü wáosy.
Jednak tego dnia salonowi goĞcie równowartoĞü wynagrodzenia za
usáugĊ wrzucaü bĊdą bezpoĞrednio do umieszczonej w salonie skarbnicy stacjonarnej.
- Na usáugĊ fryzjerską w ¿naáową niedzielĊ moĪna zapisaü siĊ wczeĞniej
albo po prostu przyjĞü tego dnia do salonu. Kto jednak nie bĊdzie mógá 15
stycznia odwiedziü fryzjera, a chciaáby wesprzeü WOĝP, moĪe przyjĞü do
salonu przed ¿naáem. Tam juĪ dziĞ znajduje siĊ orkiestrowa skarbnica i kaĪdy moĪe do niej wrzuciü dowolny datek - mówi Anna Duchaáa, ogólnopolski
koordynator akcji.

A. à.

W minioną sobotĊ goĞciem
Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie byá prof. Lech Szajdak, który
przyjechaá do naszego miasta, by
porozmawiaü z mieszkaĔcami o swoim ojcu, poecie Stefanie Szajdaku.
Byáa to równieĪ doskonaáa okazja do
promocji ksiąĪki „Stefan Szajdak.
Autentysta. WspóázaáoĪyciel grupy
poetyckiej WoáyĔ”, jaką profesor
napisaá na czeĞü swojego taty.
Byü moĪe nie kaĪdy z nas wie,
Īe Stefan Szajdak urodziá siĊ w 1910
roku we wsi Turze pod Ostrzeszowem,
w rodzinie cháopskiej. Z wyksztaácenia
byá nauczycielem. W 1932 r. ukoĔczyá
PaĔstwowe Seminarium Nauczycielskie w Ostrzeszowie. W tym samym
roku rozpocząá pracĊ jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Ostrzeszowie, a nastĊpnie w KĊpnie. 1 wrzeĞnia 1934 r. przeniósá siĊ na WoáyĔ,
początkowo do àucka, Równego,
a nastĊpnie Kiwerec. Tam, do koĔca
sierpnia 1939 r., równieĪ pracowaá
jako nauczyciel, zdając w 1937 r.
praktyczny egzamin nauczycielski.
W roku 1938 rozpocząá zaoczne studia na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie. Niestety, wybuch II wojny
przekreĞliá moĪliwoĞü ich ukoĔczenia.
Na Woáyniu w Kiwercach w latach 30.
wspóátworzyá grupĊ poetycką „WoáyĔ”
z Wacáawem Iwaniukiem (póĨniejszym
polskim poetą emigracyjnym, osiadáym
po II wojnie w Kanadzie) i Czesáawem
Janczarskim (powojennym redakto-

rem naczelnym czasopisma dla dzieci „MiĞ”) oraz
Zygmuntem Rumlem. Po
wojnie publikowaá wiersze
w czasopismach i gazetach
takich jak: „Okolica Poetów”,
„Nurt”, „Gazeta PoznaĔska”,
„Gáos Wielkopolski”, a takĪe w „Gazecie ĝredzkiej”
i wielu innych. W wieku
57 lat udaáo mu siĊ ukoĔczyü studia w Poznaniu.
Los związaá go jednak ze
ĝrodą. Tam zaáoĪyá bibliotekĊ powiatową, pracowaá
teĪ jako nauczyciel.
O tym wszystkim opowiedziaá mieszkaĔcom profesor Szajdak. Posáugując
siĊ prezentacją multimedialną, przedstawiá drogĊ, jaką
jego ojciec przebyá z Syberii, gdzie zostaá zesáany,
przez Iran, Egipt, Wáochy,
AngliĊ aĪ po powrót do Polski i osiedlenie siĊ w ĝrodzie Wielkopolskiej. Jak
podkreĞlaá Lech Szajdak,
jego ojciec byá pasjonatem
literatury i historii, ĝroda

Pomoc Drogowa LUKAS
àukasz Nowacki
tel. 667 590 898

11.01.2017
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Folia zamiast szkáa

MÓGà SIĉ PRZEWRÓCIû
4 stycznia straĪaków wezwano do pochylonego sáupa telekomunikacyjnego. PoniewaĪ wiaá doĞü silny wiatr, a spróchniaáy juĪ
„staruszek” mógáby siĊ na kogoĞ przewróciü - ratownicy zabezpieczyli
miejsce taĞmą ostrzegawczą.
NastĊpnego dnia ¿rma telekomunikacyjna wymieniáa sáup
na nowy.

Wandale juĪ dawno zajĊli siĊ wszystkimi wiatami przystankowymi
przy Rondzie Ostrzeszowskim w okolicy Szklarki Przyg. W tej chwili
juĪ Īadna z nich nie ma kompletnych szklanych Ğcian; w jednej jednak
ktoĞ zadbaá, aby nie byáo przeciągów i szkáo zastąpiá folią stretch.

Obszarpana Àaga
Páot z pomysáem

Kierowcy podróĪujący odcinkiem krajowej 25, przebiegającym w Kotowskim przez teren naszego powiatu, czĊsto zwracają uwagĊ na, delikatnie mówiąc, poszarpaną, polską ÀagĊ. Znajduje siĊ ona na metalowym
maszcie przy jednym z budynków. To wstyd, Īe ten symbol narodowy nie
jest w tym miejscu odpowiednio poszanowany.

Bobry w Kobylej Górze

Kiedy przejeĪdĪaliĞmy przez Kromolice, naszą uwagĊ zwróciá doĞü niespotykany, a w dodatku estetyczny páot.
MoĪe ktoĞ z czytelników wykorzysta ten pomysá?

NA ZàOĝû OWADOM I PTACTWU?

W ubiegáym tygodniu do naszej
redakcji przyszedá list, w którym czytelnik porusza temat wycinki krzewów przy drodze w Ligocie.

Bobry juĪ rok w naszej gminie Kobyla
Góra czują siĊ dobrze. Opanowaáy staw
obok zalewu i drzewka chrupią.
Jak siĊ dowiadujemy bobry „grasują” nie
tylko w Kobylej Górze, lecz takĪe w okolicy
Kotowskiego, gdzie równieĪ mają siĊ dobrze.

Zastanawia mnie, po co, na co
i dlaczego zostaáy wyciĊte krzewy
oraz niektóre drzewa owocowe.
RoĞlinnoĞü ta znajdowaáa siĊ na
áuku drogi w Ligocie, na odcinku
350 metrów i znacznej szerokoĞci
po drugiej stronie podobnie. JeĪdĪĊ
tą drogą od 40 lat, krzewów z roku
na rok przybywaáo. To samosiejki,
ale tego, jak piĊknie kwitáy, nie da
siĊ opisaü. Przez tyle lat nikomu
nie przeszkadzaáy, a tu nagle trach
- masowa wycinka. Tyle siĊ mówi
o ochronie przyrody i masowemu
wymieraniu pszczóá, trzmieli, motyli
i ptactwa równieĪ. Rodzi siĊ pytanie - czy ktoĞ choü przez chwilĊ siĊ

nad tym zastanowiá? Stoáówka dla
dom zostaá bestialsko zniszczony.
- Z tego, co siĊ orientujĊ,
owadów i ptaków zostaáa bezpowrotW ich imieniu pytam: DLACZEGO?!
wszyscy są zadowoleni. Wycinką
nie zlikwidowana. Krzewy i drzewa,
Mam nadziejĊ, Īe krzywda ta
krzewów zająá siĊ Zarząd Dróg
które siĊ tam znajdowaáy, to: gáóg
zostanie naprawiona i dokona siĊ Wojewódzkich na naszą proĞbĊ.
jednoszyjkowy, dzika róĪa, wierzba
nowych nasadzeĔ krzewów.
Ten temat zostaá poruszony na zeiwa, jabáonie, grusze dziko rosnące,
braniu soáeckim w Ligocie. MieszStaáy czytelnik „Czasu”
itp. Wszystkie to roĞliny pyáko- i miokaĔcy prosili nas o wsparcie w tej
dodajne, wiĊc dla owadów prawdziO odpowiedĨ na pytanie naszesprawie. Mówili, Īe na tym áuku jest
wy raj. W krzewach tych gnieĨdziáo
go czytelnika poprosiliĞmy wójta
niebezpiecznie i Īe kierowcy mają
ograniczoną widocznoĞü.
siĊ mnóstwo ptactwa, bowiem byáy
Kobylej Góry - Wiesáawa Berskiego.
A. à.
to krzewy cierniste, wiĊc drapieĪnikom ciĊĪko siĊ do nich dostaü.
Ptaki czuáy siĊ tam bezpiecznie.
Owoce gáogu i innych drzew
spójrz w przyszáoĞü
stanowiáy zimą niezastąpiony
pokarm dla ptaszków. Latem
miejsce lĊgowe, a wiosną pokarm dla owadów (pszczoáa
musi odwiedziü od dwóch do
czterech milionów kwiatów na
1l miodu). I gdzie teraz polecą?
www.oknoplast.com.pl
CzĊĞü z nich z pewnoĞcią zginie
z braku poĪytku.
Promocją objĊte są wybrane produkty.
Owady i ptaki gáosu nie Regulamin promocji dostĊpny jest na stronie www.
mają, wiĊc nie uskarĪaáy siĊ na
Partner Handlowy:
haáas pĊdzących aut i trujących
spalin, a mimo wszystko ich ATUT, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 20, tel. 608 054 548

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
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W ĝNIEGU I MROZIE Z TRZEMA KRÓLAMI

6 stycznia, w ĞwiĊto Objawienia
PaĔskiego, w 515 miejscach w Polsce,
ulicami miast, miasteczek i wiosek
przemaszerowaáy Orszaki Trzech Króli.
Orszak taki zorganizowano równieĪ
w Ostrzeszowie, gdzie juĪ po raz trzeci
wyruszono w drogĊ za gwiazdą.
Kto braá udziaá we wszystkich dotychczasowych przemarszach, przyzna,
Īe tegoroczny byá zdecydowanie najtrudniejszy. Zima tym razem nie odpuĞciáa uczestnikom, száa z nimi w peánej
krasie, mroĪąc uszy, sypiąc Ğniegiem

niebieskim znajdą siĊ na gáowach wiernych para¿i farnej, z kolorem czerwonym
- u para¿an od Chrystusa Króla, zaĞ
korony zielone ozdobią gáowy wiernych
z para¿i Ğw. Jadwigi Królowej. Tych
ostatnich byáo najwiĊcej, bo to przecieĪ
ta para¿a jest gáównym organizatorem
i inicjatorem tej sympatycznej imprezy.
Stamtąd teĪ, w samo poáudnie, wyruszyáa
marszowa kolumna, idąc w stronĊ Rynku

w oczy, a do tego
powiewając na tyle
mocno, Īe niejedna korona z gáowy
spadáa. Trzeba
bowiem wiedzieü,
Īe kaĪdy, kto
chciaá, zostaá
przez organizatorów zaopatrzony
w barwną koronĊ.
PoniewaĪ w orszaku biorą udziaá
wierni wszystkich
ostrzeszowskich
para¿i, ustalono,
Īe korony z dominującym kolorem

PODZIĘKOWANIA
DLA OSTRZESZOWIAN
6 stycznia Orszak Trzech Króli przeszedá ulicami Ostrzeszowa.
W tym roku tematem przewodnim byáa historia stworzenia, a hasáem
„Pokój i Dobro”.
DziĊkujemy mieszkaĔcom Ostrzeszowa za wyruszenie za gwiazdą, za radosne spĊdzenie czasu w gronie trzech mĊdrców, anioáów
i pasterzy.
Pomimo cháodu wyszliĞmy z ciepáych mieszkaĔ i ruszyliĞmy do
Dzieciątka Jezus.
DziĊkujemy za Wasze Ğwiadectwo wiary!
DziĊkujemy Rodzicom za przyprowadzenie swoich dzieci, bo to
przecieĪ wszystko dla nich.
NajwiĊksze podziĊkowania naleĪą siĊ tym, którzy zagrali w ulicznych jaseákach:

ulicami: Zygmunta Starego, Piastowską,
Gorgolewskiego i Zamkową. Wszystkich
oczywiĞcie wiodáa betlejemska gwiazda,
wskazująca drogĊ do Betlejem. Szli wiĊc

ĝwiĊta Rodzina: paĔstwo Katarzyna i Mirosáaw Nieáacni z córeczką Celinką;
Królowie: p. burmistrz Mariusz Witek (król Europy - Kacper), p.
Franciszek Szczot (król Azji - Melchior), p. Wáodzimierz Piekarczyk
(król Afryki - Baltazar);
Stworzenie: siostry nazaretanki pod kierunkiem s. Maristelli
oraz dzieci z przedszkola sióstr nazaretanek;
Adam i Ewa: pp. Dorota i Jacek Owczarczakowie;
WąĪ: p. Maágorzata Jurkiewicz-Maáolepsza;
Prorok Izajasz: p. Artur Zaremski;
Diabáy: panowie - Marcin ĝwitoĔ, Maciej Pelka, Michaá Konarski;
Anioáy: panie - Aneta ĝwitoĔ, Renata Kulig, Edyta Zygmunt-JĊdrzejak, Katarzyna Skiba;
Pasterze: panowie - Sáawomir GrĊpka, Adam Kulig, Marek
Kossok, Robert Brylak;
Gáos Boga: ks. Jakub Ubyrz-Piasecki (para¿a farna);

za nią pastuszkowie, anioáowie, a takĪe trójka diabáów, dzieci i doroĞli. Tymi
najwaĪniejszymi postaciami byli oczywiĞcie trzej królowie. Byü królem to rola
zaszczytna, lecz nieáatwa, bo nie brak
kwestii mówionych, a i dary trzeba nieĞü
z godnoĞcią. SzkatuáĊ ze záotem niósá
europejski monarcha Kacper (w tej roli
Mariusz Witek). Melchiorem, mĊdrcem
ze Wschodu byá Franciszek Szczot, zaĞ
Baltazarem z Afryki mianowany zostaá
Wáodzimierz Piekarczyk.
Do marszu, wybijając rytm, przygrywaáa dĊta orkiestra „Don Bosko”
z Marszaáek. Mróz sprawiá, Īe czĊĞü
instrumentów pozamarzaáa i z graniem
byáo doĞü skromnie, ale od czego są
gardáa - przez caáą drogĊ maszerujący Ğpiewali, poczynając oczywiĞcie od
kolĊdy „MĊdrcy Ğwiata, monarchowie”.
O tym, Īe Orszak Trzech Króli to
zdecydowanie rodzinna impreza, prze-

konuje udziaá w marszu rodzin z maáymi
dzieümi, których nie odstraszyá nawet
oĞmiostopniowy mróz, gryzący w uszy
i noski. Byáy teĪ maluchy na sankach,

Narrator: ks. Mateusz Kasprzak (para¿a Ğw. Jadwigi Królowej).
DziĊkujemy za to, Īe chcieliĞcie poĞwiĊciü swój czas!
Bardzo serdecznie dziĊkujemy tym, którzy wáączyli siĊ w przygotowanie Orszaku Trzech Króli, a byli to: Urząd Miasta i Gminy
Ostrzeszów, máodzieĪ z ZHR, Ostrzeszowskie Centrum Kultury,
Policja, StraĪ Miejska, PaĔstwowa StraĪ PoĪarna, Orkiestra z Marszaáek, Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie, panie kucharki ze
Szkoáy Podstawowej nr 2 i nr 3, pan Radzikowski, pani Maágorzata
KusiĔska i pan Jacek Klóska (wykonali gwiazdĊ betlejemską),
pan Artur Widerski (wykonaá dla anioáów miecze), pani Mirosáawa
Rzepecka, panie: Mirosáawa Skorupa i Ewa ĝlak, pan Henryk Falis
z Rojowa (przygotowaá wielbáąda), ostrzeszowskie para¿e, a takĪe
wielu innych ludzi dobrej woli.
Organizatorzy
ZdjĊcie z orszaku moĪna zobaczyü na stronie ostrzeszow.orszak.org
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bo i Ğniegu w tym roku nie zabrakáo.
WĞród maszerujących zdecydowanie
wyróĪniaá siĊ maáy pastuszek Bartek
Skiba, uczeĔ SP nr 3, prowadzący na
smyczy… wielbáąda. To nic, Īe zwierze
byáo niezbyt wielkie i na kóákach, waĪne,
Īe w ostrzeszowskim orszaku „szedá”
równieĪ wielbáąd.
Pierwszy raz orszak zatrzymaá siĊ
przed Szkoáą Podstawową nr 2. Tutaj

maáa inscenizacja nt. stworzenia Ğwiata,
przygotowana przez siostry nazaretanki. Kawaáek dalej ciąg dalszy biblijnych
dziejów - pierwsi ludzie - Adam i Ewa.
W te doĞü skomplikowane role wcielili siĊ
Jacek i Dorota Owczarczakowie. Ale najtrudniejsze zadanie czekaáo ich na kolejnym miejscu prezentacji - pod pomnikiem
harcerskim. Tam wáaĞnie rozgrywaáy siĊ
sceny kuszenia Ewy przez wĊĪa, tam teĪ

nastąpiáo starcie Dobra ze Záem,
unaocznione w walce, nieco
Īartobliwej, diabáów z anioáami.
Na ostatnim przystanku, przed
basztą, królowali, siedzący przy
ognisku i Ğpiewający kolĊdy, pasterze. Wreszcie orszak ruszyá
w stronĊ Rynku. Powoli zacząá
wypeániaü siĊ plac przed ratuszem. W jego centralnym miejscu skromna stajenka, a w niej
ĝwiĊta Rodzina, w którą wcielili
siĊ Katarzyna i Mirosáaw Nieáacni z maleĔką córeczką Celinką
w roli… Dzieciątka. Hoády skáadane przez mĊdrców stanowiáy
juĪ ostatni akt tego radosnego
Ğwiątecznego przemarszu.
- Jestem wam wdziĊczny
za to, Īe tu przyszliĞcie, Īe - jak prosiá
papieĪ Franciszek - pozostawiliĞcie ciepáe mieszkania, wygodne kanapy, Īeby
pójĞü za tym, co wartoĞciowe, co piĊkne
- zwróciá siĊ do uczestników orszaku ks.
Piotr Kowalek - proboszcz para¿i Ğw.
Jadwigi Królowej.
Taką maleĔką nagrodą za przebyte
trudy byá czerwony barszczyk, którym

zmarzniĊci uczestnicy marszu mogli siĊ
rozgrzaü.
Od trzech lat chodzą przez Ostrzeszów królewskie orszaki, niosąc dobrą
nowinĊ o BoĪym Narodzeniu i mĊdrcach
wĊdrujących za blaskiem gwiazdy. To zasáuga wielu osób, z Agatą Leszkiewicz na
czele. Wielkie brawa dla kilkudziesiĊciu
„aktorów” tego przedsiĊwziĊcia - i tych

dorosáych, i tych najmniejszych, którzy
z takim przejĊciem i zaangaĪowaniem
idą w radosnym, kolorowym orszaku.
Skoro tegoroczne mrozy ich nie zmogáy,
to moĪemy byü pewni, Īe takĪe za rok
zrezygnują z wygodnej kanapy i razem
z trzema królami ruszą na spotkanie
BoĪej Dzieciny.
Krzysztof Juszczak

OPERETKOWO, KARNAWAâOWO…

Operetkowo, karnawaáowo i z uĞmiechem przebiegaá Koncert Noworoczny,
na który miáoĞników walców, czardaszy
i musicalowych przebojów zaprosiáo
Ostrzeszowskie Centrum Kultury. Koncert
odbywaá siĊ w uroczystoĞü Trzech Króli,
ale na scenie królowaáo czworo artystów
Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej:
Dymitro Foszczanka, Vladimir Holkin i dwie Julie - Julia Litvinova i Julia
Tkaczenko. ZaĞ rej wodziá, prowadzący
koncert, Wiesáaw Paprzycki.
CóĪ tu pisaü o muzyce i Ğpiewie, skoro nie sposób oddaü dĨwiĊków i melodii.
Wiele z nich to melodie piĊkne, popularne
i znane, skomponowane przez najwybitniejszych twórców operetki: Straussa,
Stolza, Kalmana, Lehara… Wystarczy
wiĊc wspomnieü o utworze „Brunetki,
blondynki” i czy bĊdzie go Ğpiewaá Jan
Kiepura, czy - tak jak w Ostrzeszowie - D.
Foszczanka, i tak zachwyci wiĊkszoĞü
paĔ na widowni.
Tymczasem jednym z pierwszych
utworów, które usáyszeliĞmy podczas
koncertu, byáa piĊkna aria z operetki

„PiĊkny jest Ğwiat” - rzadko granej i maáo
znanej, a jednak peánej uroku.
PoniewaĪ w koncercie wystąpiáo
czworo wykonawców, to prócz solowych
popisów czĊsto mogliĞmy oklaskiwaü
duety. Jednym z bardziej znanych „Co
siĊ dzieje, oszalejĊ” (bez miáoĞci Ğwiat
nic niewart) z operetki „KsiĊĪniczka Czardasza” E. Kalmana, którą
Ğpiewali J. Tkaczenko i D.
Foszczanka. ChwilĊ póĨniej
Foszczanka, juĪ bez Julii,
zaĞpiewaá kolejny przebój
Kalmana - piĊkny czardasz
„Graj Cyganie” z operetki
„Hrabina Marica”. ZaĞ sama
Julia Tkaczenko trochĊ póĨniej wykonaáa inny czardasz,
równie piĊkny. WczeĞniej
zaĞ mogliĞmy ją podziwiaü
w peánych humoru „Kupletach Adeli” z „Zemsty nietoperza” J. Straussa.
Jak juĪ zostaáo wspomniane, artyĞci prezentowali utwory znane i mniej

OPàATKOWY WIECZÓR WĝRÓD HARCERSKIEJ BRACI
Kilkadziesiąt osób - harcerzy, byáych
harcerzy i sympatyków ostrzeszowskiego
harcerstwa, uczestniczyáo w uroczystoĞci,
zorganizowanej przez komendĊ hufca
ZHR. Jako Īe od lat te opáatkowe spotkania odbywają siĊ w goĞcinnych
progach ostrzeszowskiej „Trójki”,
wszystkich powitaá dyrektor tejĪe
szkoáy, Marek Drzazga.
- CieszĊ siĊ, Īe w ten
czwartkowy wieczór, poprzedzający ĞwiĊto Trzech Króli,
zechcieliĞcie spotkaü siĊ tutaj
w gronie bliskich sobie osób.
Ufam, Īe czas wspólnie przeĪyty, przeplatany kolĊdami, umocni
wiĊzi przyjaĨni, koleĪeĔstwa,
wiĊzi harcerskie.
WĞród goĞci - ks. Henryk
Soboniak; przyjechaá z Wrocáawia, by, jak co roku, przeáamaü
siĊ opáatkiem z harcerzami. Cicho zabrzmiaáa kolĊda, a po niej,

z opáatkiem w dáoniach, wszyscy wszystkim Īyczyli
tego, co najlepsze.
W imieniu caáej braci ostrzeszowskiego ZHR
„najszczersze, najgorĊtsze, najbardziej ciepáe Īyczenia” záoĪyá dh Stanisáaw Stawski.

popularne. Aria „Lat dwadzieĞcia miaá
mój dziad” Ğpiewana przez V. Holkina
naleĪy do tych pierwszych. JeĞli ktoĞ
ma wątpliwoĞci, niech przypomni refren:
Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz...
Nic dziwnego, Īe artysta musiaá zaĞpiewaü swój przebój... jeszcze raz.
W koncercie noworocznym nie moĪe
zabraknąü jednego z najwiĊkszych prze-

- Niech ludzie i los
siĊ do Was uĞmiechają,
a Ten, który siĊ narodziá, przyniesie nam
radoĞü, spokój i szczĊĞcie w rodzinach.
Druh komendant
wyraziá teĪ serdeczne podziĊkowania,
przede wszystkim
rodzicom, a takĪe
przedstawicielom
wáadz samorządowych Ostrzeszowa.
- To my powinniĞmy podziĊkowaü
panu komendantowi
i wszystkim harcerzom, bo to wy robicie
dobrą robotĊ, dbacie
o máodzieĪ, uczycie
ją wartoĞciowych rzeczy, a przecieĪ takie bĊdą
Rzeczypospolite, jakie jej máodzieĪy chowanie mówiá wiceburmistrz Paweá UĞcinowicz.
Jeden z niedawno napisanych sonetów poĞwiĊconych BoĪemu Narodzeniu zaprezentowaá
inny z goĞci, Wáodzimierz Piekarczyk.

bojów muzyki operetkowej, arii z „Barona
cygaĔskiego” - „Wielka sáawa to Īart”.
PrzyjĊáo siĊ, Īe utwór ten Ğpiewa trzech
tenorów. W naszym koncercie wykonaá
go jeden - D. Foszczanka, ale zrobiá to za
trzech! Choü tak naprawdĊ nie Ğpiewaá
caákiem sam, bo towarzyszyá mu trzystuosobowy chór miáoĞników operetki
zgromadzonych na widowni. Nie moĪe
teĪ brakowaü w karnawaáowym koncercie utworu z „My
Fair Lady” - „PrzetaĔczyü caáą
noc”, który z peánym wdziĊkiem odtaĔczyáa J. Tkaczenko.
Koncert koĔczyá siĊ toastem,
oczywiĞcie Ğpiewanym przez
caáą czwórkĊ artystów.
Na rozstanie ukraiĔscy
Ğpiewacy zauroczyli publicznoĞü wielkim przebojem z operetki F. Lehara „Usta milczą,
dusza Ğpiewa”. W ten sposób
poĪegnaliĞmy kijowskich artystów, Ğpiewając (w duszy), Īe
bez miáoĞci Ğwiat nic niewart.
PamiĊtajmy o tym, bo ta prawda dotyczy nie tylko operetki.
K. Juszczak

Potem, korzystając z archiwalnych ¿lmów, zdjĊü
i przezroczy, oddano siĊ wspomnieniom, okraszonym
nutką nostalgii, ale i szczyptą humoru.
Znów popáynĊáa kolĊda - jedna, druga, trzecia…
I nastaá czas rozstania. Braterski krąg poáączyá
harcerskie serca, a nastrojowa pieĞĔ - „Idzie noc”
- zwieĔczyáa ten opáatkowy wieczór.
K. Juszczak
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JASEàKA W DORUCHOWSKIM PRZEDSZKOLU
22 grudnia w Przedszkolu
w Doruchowie obejrzeliĞmy jaseáka
w wykonaniu grupy „Pajacyki”. Dzieci
prezentowaáy swoje umiejĊtnoĞci sáow-

no-muzyczne przed máodszymi koleĪankami i kolegami oraz zaproszonymi
goĞümi. Dekoracja sali nadaáa temu
wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i na-

strojowy klimat. Niepowtarzalną atmosferĊ Ğwiąt BoĪego Narodzenia tworzyáy
teĪ zawarte w programie treĞci, muzyka
i stroje oraz Ğpiewane przez wszystkich

kolĊdy. Przedszkolaki doskonale odegraáy przydzielone
im role. Byá to czas
„zatrzymania siĊ na
chwilĊ” i radosnego
kolĊdowania.
Przedstawienie
dostarczyáo wielu
wzruszeĔ i zostaáo
nagrodzone gromkimi brawami. A potem, przy wigilijnych
stoáach, degustowaliĞmy przygotowane
przez dzieci pierniki.
Nauczycielki

BOĩONARODZENIOWY CZAS
U MALUSZKÓW Z PRZYTOCZNICY
GrudzieĔ to miesiąc oczekiwania na ĞwiĊta BoĪego Narodzenia i czas radosnych przeĪyü
związanych z ich nadejĞciem.
16 grudnia w najmáodszej grupie „Misiów” odbyáo siĊ spotkanie
Ğwiąteczne poáączone z warsztatami, na których rodzice razem
z dzieümi mogli wykonaü ozdoby
boĪonarodzeniowe. Zabawa przy

Z

N

stole peánym cekinów, kolorowych
papierów i wstąĪek byáa doskonaáym wprowadzeniem w Ğwiąteczny
nastrój. Rozbudzaáa wyobraĨniĊ
i kreatywnoĞü. Wszyscy bardzo
siĊ starali, czego dowodem są
przepiĊkne ozdoby, uwiecznione
na pamiątkowym zdjĊciu.
Gáównym celem spotkania
byáo wzbogacenie wiadomoĞci

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 20 stycznia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

J

na temat tradycji związanych ze
ĞwiĊtami, rozwijanie samodzielnoĞci i aktywnoĞci twórczej oraz
wzmacnianie relacji w rodzinie.
Mamusiom bardzo dziĊkujemy, Īe znalazáy czas, aby odwiedziü nas i spĊdziü miáe chwile
w przedszkolnej rodzinie.
A.K.

D

ROZWIĄZANIE

ĭ

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr 50., nagrodĊ otrzymuje
Daniel CzarnojaĔczyk z Ludwikowa. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Grabów

W ĝWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE
Okres Ğwiąt BoĪego Narodzenia to czas
peáen radoĞci i piĊkna.
Czas speániania marzeĔ i okazywania sobie wzajemnie miáoĞci.
To w te dni, kiedy iskrzą
siĊ lampki choinkowe,
odkrywamy sens Īycia.
15, 16, 19 i 20 grudnia dzieci z Publicznego Przedszkola Sióstr
Salezjanek w Grabowie
zaprosiáy swoich najbliĪszych na jaseáka.
W przygotowaniach do
uroczystoĞci brali udziaá
równieĪ rodzice, którzy
wspólnie z dzieümi wystĊpowali na scenie, wáączyli
siĊ w przygotowanie strojów i sáodkiego poczĊstunku.
We wspaniaáych strojach mali aktorzy oraz ich
rodzice recytowali teksty i interpretowali w sposób
mistrzowski swoje role. Na scenie nie zabrakáo
anioáków, do stajenki przybyli teĪ pastuszkowie,
trzej królowie i dzieci, które przyniosáy Jezuskowi
dary oraz serduszka.
21 grudnia grupa „Pszczóáki” przedstawiáa
bajkĊ pt. „Dziewczynka z zapaákami”. Przesáaniem
tej inscenizacji byáo, ĪebyĞmy w tym Ğwiątecznym
czasie dostrzegli dzieci, dla których ĞwiĊta nie

zawsze są radosne. Takie, które potrzebują naszej
pomocy i wsparcia.
Wszyscy artyĞci wykazali siĊ zaangaĪowaniem, umiejĊtnoĞciami aktorskimi oraz odwagą
i ĞmiaáoĞcią podczas wystĊpów przed widownią.
UroczystoĞciom towarzyszyáy przepiĊkne
kolĊdy i pastoraáki oraz ukáady taneczne, które
napeániáy wszystkich Ğwiąteczną radoĞcią. Na
koniec, dzieląc siĊ opáatkiem, wszyscy záoĪyli
sobie Īyczenia Ğwiąteczno-noworoczne, byáy teĪ
drobne upominki.
DziĊkujemy rodzicom za przybycie, pomoc,
a takĪe udziaá w wystĊpach i przygotowaniach uroczystoĞci.

11.01.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

XIV MIĉDZYGIMNAZJALNY KONKURS
WIEDZY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
20 grudnia 2016 r. mury Gimnazjum im. PowstaĔców Wielkopolskich
w Kobylej Górze goĞciáy najlepszych
uczniów biorących udziaá w ¿nale XIV
MiĊdzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy

o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919.
Tradycja tego zbrojnego czynu jest
wciąĪ Īywa w naszym regionie, a sam
konkurs moĪna uznaü za wyraz hoádu
oddanego przez máodych miáoĞników hi-

WIELKI SUKCES
SZKOâY PODSTAWOWEJ
W NIEDĭWIEDZIU

23 grudnia 2016 r. dotaráa do naszej szkoáy wspaniaáa wiadomoĞü - dzieci
z koáa plastycznego, prowadzonego przez p. MarcjannĊ Danielską, zajĊáy
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Pomoc dla Aleppo”, zorganizowanym
przez FundacjĊ Hotele Polskie Dzieciom.
Uczniowie wraz z opiekunką wykonali plakat zachĊcający do zbiórki
Ğrodków dla dzieci w Aleppo i obrazujący sytuacjĊ ich rówieĞników w ogarniĊtej wojną Syrii.
SpoĞród masy nadesáanych prac z caáej Polski, komisja konkursowa
najwyĪej oceniáa plakat naszych uczniów i wáaĞnie naszej szkole przyznaáa
I miejsce.
Plakat zostaá zaprezentowany na wystawie i przeznaczony na aukcjĊ 17
grudnia 2016 r. na Wielkiej Gali Charytatywnej w Warszawie, oraz wykorzystany
w ogólnopolskiej kampanii, wspierającej zbiórkĊ pieniĊdzy na powyĪszy cel.
JesteĞmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy!
Hanna ĝniataáa

I KONKURS IDIOMÓW
I POWIEDZEē Z JĉZYKA
ANGIELSKIEGO
14 grudnia w Zespole Szkóá nr 2
odbyá siĊ I Wewnątrzszkolny Konkurs
Idiomów i PowiedzeĔ z JĊzyka Angielskiego. Polegaá on na opanowaniu 100
idiomów przygotowanych przez nauczycielkĊ jĊzyka angielskiego, MalwinĊ

A oto wyniki konkursu:
I miejsce - Natalia Nowak, kl. II RZ
II miejsce - Kamil àabuda, kl. II SI
III miejsce - Wioleta Telega, kl. II RZ
WyróĪnienie: Marcin Stodolny, kl.
III MS

storii temu pokoleniu Wielkopolan, które
wykazaáo siĊ odwagą podczas zaborów
i walk o wolnoĞü, a nam wspóáczesnym
ciągle daje powód do dumy. Finaáowemu spotkaniu towarzyszy zwykle

ciekawa gawĊda o miejscach potyczek
i powstaĔcach z najbliĪszej okolicy.
DziĊki zaangaĪowaniu nauczycieli
historii do ¿naáu przystąpili uczniowie
z kilku gimnazjów (Kraszewice, Kobyla
Góra, MroczeĔ, Ostrzeszów nr 1).
Po sprawdzeniu testów komisja
konkursowa (p. Bolesáawa Grobel-

ny - przew., p. Artur Suchy, p. Adrian
Stempniewski) do ustnej rozgrywki
zakwali¿kowaáa: Kamila GaáĊckiego,
Mateusza Tasarka, ZuzannĊ Dominik.
FinaliĞci musieli na podstawie wylosowanych fotogra¿i okreĞliü lokalizacjĊ
pomnika, podaü imiĊ i nazwisko dowódców oraz odpowiedzieü na kilka pytaĔ
związanych z przebiegiem Powstania
Wielkopolskiego na naszym terenie.
Niektóre z nich okazaáy siĊ trudne…
Wiedza i odrobina szczĊĞcia wyáoniáy zwyciĊzcĊ konkursu - zostaá
nim Mateusz Tasarek z Gimnazjum
nr 1 w Ostrzeszowie, II miejsce zajĊáa
Zuzanna Dominik równieĪ z Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie (opiekun
obojga: p. Alina KaĨmierczak), a III
- Kamil GaáĊcki z Gimnazjum w Kobylej Górze (opiekun: p. Maágorzata KoĨmiĔska).
StatuetkĊ i nagrody ufundowaáo
Starostwo Powiatowe, drobne upominki - Urząd Gminy w Kobylej Górze,
a wrĊczali je p. Ewa Kubiak - dyrektor
Gimnazjum w Kobylej Górze i p. Bolesáaw Grobelny. Na początek ¿naáowego
spotkania zawitaá równieĪ p. Kolasa
- soátys Kobylej Góry.
Konkursowi towarzyszyáa wystawa
fotogra¿i i ksiąĪek związanych z Powstaniem Wielkopolskim.
PoczĊstunek dla konkursowych goĞci zapewnili rodzice naszych uczniów.

Bardzo dobre wyniki Adriana
Szwarca i Karoliny ĝlak z ZS nr 2
w konkursach jĊzykowych!
Adrian Szwarc, uczeĔ kl. 3b LO, juĪ po raz trzeci wziąá
udziaá w ogólnopolskim konkursie jĊzyka niemieckiego
Deutschfreund i ponownie stanąá na podium, zajmując 2.
miejsce w kategorii szkóá ponadgimnazjalnych.
Konkurs organizowany jest po patronatem Politechniki
Wrocáawskiej dla uczniów, którzy interesują siĊ jĊzykiem
niemieckim i chcą poszerzyü swą wiedzĊ dotyczącą zarówno struktur gramatycznych, sáownictwa, jak i wiadomoĞci
dotyczących krajów niemieckiego obszaru jĊzykowego.
Warto wspomnieü, Īe Adrian doskonali równieĪ umiejĊtnoĞci z jĊzyka angielskiego, czego dowodem jest zajĊcie
przez niego 3. miejsca w województwie w interaktywnym
konkursie jĊzyka angielskiego Understand. TakĪe w tym
konkursie uczennica tej samej klasy - Karolina ĝlak - zajĊáa
3. miejsce w województwie, ale w kategorii o wyĪszym
poziomie trudnoĞci.
ZwyciĊzcom gratulujemy i Īyczymy dalszych sukcesów.
Anna Páaczkowska

POSTAW NA SàOēCE I ZGàOĝ SIĉ!
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie biorą udziaá w konkursie ¿zycznym pt. „Postaw na sáoĔce”. Jest to konkurs o fotowoltaice - musimy dowiedzieü siĊ jak najwiĊcej o ogniwach oraz przekazaü tĊ
wiedzĊ dalej. Jedno z zadaĔ wymaga, abyĞmy do wspóápracy zaprosili mieszkaĔców - musimy wyliczyü
zuĪycie energii w ich domach na podstawie urządzeĔ, jakie mają, oraz ich mocy, a nastĊpnie zaleciü im
zastosowanie jak najlepszych ogniw.
Serdecznie zapraszamy mieszkaĔców Ostrzeszowa i okolic do wsparcia nas w tym konkursie. ChĊtnych
prosimy o jak najszybsze zgáoszenie siĊ na e-mail SLONECZNA.BASZTA@wp.pl gdzie zostanie
podana reszta informacji. Gwarantujemy prostą wspóápracĊ i anonimowoĞü.

Zachwyceni Berlinem
14.12.2016 r. uczniowie Zespoáu Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Berlina.
Uczniowie mieli okazjĊ zobaczyü pozostaáoĞci muru berliĔskiego, BramĊ Brandenburską, Reichstag i katedrĊ berliĔską,
lecz gáównym celem wycieczki byáo zobaczenie niemieckich jarmarków boĪonarodzeniowych. Kiermasze zachwyciáy
uczniów, kaĪdy mógá znaleĨü coĞ dla siebie i wróciü w Ğwiątecznym nastroju do domu.
Marta Lis

KraĞnicką, i samodzielnym przestudiowaniu 50 idiomów angielskich ze
wskazanego ¿lmu. W konkursie wziĊáo
udziaá 14 uczniów z klas: II RZ, II SI, III
RZA, III MS i IIb, a ich wiedza zostaáa
sprawdzona w formie pisemnej. Za
rozwiązanie testu, zawierającego róĪnorodne zadania, moĪna byáo zdobyü
66 punktów.

ZwyciĊzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ksiąĪkowe, ufundowane przez ZS
nr 2 i wydawnictwo Macmillan.
Organizatorka dziĊkuje uczniom za
wziĊcie udziaáu w konkursie i gratuluje
najlepszych wyników.
Malwina KraĞnicka
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Niech
N
iech Twoje posta
postanowienia nie bċdĆ jak te bengalskie ognie, które ğwiecĆ
przez chwilċ, aby zostawiý póĩniej, niczym gorzkĆ rzeczywistoğý, czarny
i nieuīyteczny niedopaâek, który siċ wyrzuca z pogardĆ.
ğw. J. Escriva

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Nie posáuchaáeĞ rad o ciepáym ubiorze
i teraz mamy skutki. Ale te przeziĊbieniowe dolegliwoĞci szybko miną
i Twoje plany nie legną w gruzach.
Nie zapominaj o witaminach. Teraz są
Ci szczególnie potrzebne. Czas teĪ
najwyĪszy, by uporządkowaü sprawy zawodowe. MiáoĞü - bardziej na
tak. Finanse - do peánej satysfakcji
troszkĊ brakuje.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
SzczĊĞliwie zakoĔczyáo siĊ to Twoje
trunkowe szaleĔstwo, ale zdrówko
lekko nadwerĊĪone. Teraz trzeba
siĊ ustatkowaü i ostro wziąü siĊ do
roboty. Raczej nie licz na pomoc przyjacióá, no moĪe z wyjątkiem jednego,
który bĊdzie chciaá siĊ szczególnie
„wykazaü”. Nie odrzucaj tej pomocy.
MiáoĞü - na dwoje babka wróĪyáa,
musisz przeczekaü. Finanse - zrób
rachunek zysków i strat.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Doskonale wybrnąáeĞ z tej doĞü
dziwnej sytuacji. Ma siĊ te zdolnoĞci
dyplomatyczne. Teraz juĪ powinno
wszystko pójĞü gáadko. Przynajmniej
na razie nie widaü czarnych chmur.
Ciekawe, czy pomyĞlaáeĞ juĪ o jakiejĞ zabawie karnawaáowej, cza-

sami trzeba zaszaleü. MiáoĞü - lód
powoli topnieje. Finanse - jeszcze
trochĊ cierpliwoĞci.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Nie powinieneĞ byü taki „zachmurzony”. Nawet zima, choü mroĨna
jest pogoda. A Ty ciągle jak gradowa
chmura. Nie masz przecieĪ wielu powodów do zmartwieĔ. CzĊĞciej okazuj
sympatiĊ i uĞmiechaj siĊ nie tylko
do najbliĪszych, przecieĪ uĞmiech
to najlepsze lekarstwo na chandrĊ.
MiáoĞü - wiĊcej spontanicznoĞci. Finanse - raczej na plus.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Jak sobie poĞcielisz, tak siĊ wyĞpisz.
Teraz wiĊc nie narzekaj. Masz káopoty
na wáasne Īyczenie, ale szczĊĞliwe ich rozwiązanie wydaje siĊ bardzo prawdopodobne. W weekend
moĪliwe odwiedziny kogoĞ bardzo
miáego i lubianego. BĊdziesz miaá
„przymusową” chwilĊ wytchnienia.
MiáoĞü - serce bije nowym rytmem.
Finanse - nowiuteĔkie banknociki.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Nie wycofuj siĊ z natarcia. Teraz jest
wáaĞciwy moment, by coĞ zyskaü.
Musisz jednak byü konsekwentny i twardo negocjowaü. Pora teĪ

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

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

uzupeániü zapasy - lodówka peána
w ĞwiĊta, teraz Ğwieci pustkami,
a niedojadanie zimą to nic dobrego.
Spróbuj siĊ trochĊ wyciszyü, np. poprzez medytacjĊ. MiáoĞü - kto ma tyle
wdziĊku, co Ty? Finanse - moĪe byü
duĪo lepiej.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
ZaniedbaáeĞ zdrowie i teraz są konsekwencje. Stosuj siĊ ĞciĞle do zaleceĔ lekarza, a szybko uporasz siĊ
z dolegliwoĞciami. Zastosuj dietĊ
bogatą w Īelazo i cynk. OdáóĪ na
bok ambicje, choüby na jakiĞ czas,
naprawdĊ nie musisz byü stale najlepszy. I relaksuj siĊ w kaĪdej wolnej
chwili. MiáoĞü - to nie byle co. Finanse
- trzeba trochĊ przystopowaü wydatki.
y

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
a
Partner, którego naraziáeĞ na przykroĞci, byü moĪe wkrótce Ci wybaczy,
ale musisz siĊ bardzo, ale to bardzo
staraü. PowinieneĞ wykazaü siĊ nie
tylko dobrymi chĊciami, konieczne
jest zmasowane dziaáanie dla odkupienia winy. MoĪe jeszcze uda siĊ
to wszystko posklejaü, ale o powrót

do „dawnego” raczej bĊdzie trudno.
MiáoĞü - trudne powroty. Finanse szkoda gadaü.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
PrzeziĊbienie to nie koniec Ğwiata,
wiĊc juĪ tak nie narzekaj. Zobacz, ile
wokóá Ciebie Īyczliwych ludzi i wszyscy CiĊ podziwiają, choü pewnie paru
zazdroĞników teĪ by siĊ znalazáo.
Zainteresuj siĊ wreszcie osobą, która
od dawna czeka na jakiĞ znak. MiáoĞü - wszystko siĊ zdarzyü moĪe.
Finanse - sypnĊáo, ale to jeszcze
nie ĞnieĪyca.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Niedawno zastanawiaáeĞ siĊ nad
przyszáoĞcią. Pora podjąü jakąĞ konkretną decyzjĊ. Musisz sam dokonaü
wyboru, oby jak najlepszego. Zresztą
nie masz za bardzo na kogo liczyü.
Ale dasz radĊ i powinno byü dobrze.
W pracy nerwowo, nie daj siĊ wciągnąü w jakieĞ gierki. MiáoĞü - wymyka
siĊ spod kontroli. Finanse - pieniądze
to nie wszystko.

SàABA SILNA WOLA
Sokrates byá czáowiekiem o Īelaznej
woli. Wprowadzenie w czyn wáasnych
postanowieĔ, choüby najtrudniejszych,
nie stanowiáo dla niego problemu. Nie
znaá wahania ani sáaboĞci. Byá wytrwaáy,
odwaĪny i konsekwentny. Jego wola
nie ugiĊáa siĊ nawet wobec zagroĪenia
Īycia. Gdy wspóáobywatele wydali na
niego niesprawiedliwy wyrok Ğmierci, postanowiá, Īe nie bĊdzie uciekaü
z Aten, mimo iĪ mógáby siĊ uratowaü.
Nie ucieká, bo uwaĪaá, Īe prawy obywatel powinien podporządkowaü siĊ
obowiązującemu prawu, nawet jeĞli go
ono krzywdzi. Daá tym samym przykáad
niezwykle silnej woli. Na marginesie,
w kilkadziesiąt lat póĨniej Arystoteles,
rodak i (poĞrednio) uczeĔ Sokratesa,
w podobnych okolicznoĞciach ucieká
jednak z ojczyzny. Mówiá, Īe nie chce
naraĪaü AteĔczyków na ponowną
zbrodniĊ przeciwko ¿lozo¿i.
Czy jesteĞmy káamczuchami?
Sokrates z pewnoĞcią jednak
nie byá przeciĊtnym czáowiekiem. My
w codziennym Īyciu raczej ulegamy
wpáywowi sytuacji, tak jak Arystoteles. W pewnych warunkach jesteĞmy
na przykáad zdolni do niepotrzebnego
káamstwa, choübyĞmy gáĊboko wierzyli,
Īe káamanie jest niemoralne. Dowiódá
tego jeden z najsáynniejszych eksperymentów, w którym ludzie mieli oceniaü

dáugoĞü odcinków. JeĞli badany byá
sam, twierdziá, Īe odcinki są identyczne
(w rzeczywistoĞci byáy one tej samej
dáugoĞci). JeĞli jednak znalazá siĊ w grupie osób, które twierdziáy, Īe odcinki są
nierówne, to zwykle dopasowywaá siĊ
do tej opinii i równieĪ zaczynaá káamaü,
bojąc siĊ „wyáamaü” z grupy.
Nie oznacza to bynajmniej, Īe
jesteĞmy káamczuchami. Przeciwnie,
zwykle Ĩle siĊ czujemy, káamiąc. Mimo
to wiĊkszoĞü z nas nie korzysta ze
swojej silnej woli po to, aby oprzeü siĊ
naciskowi grupy.
Katorgi odchudzania
Byü moĪe nie korzystamy z naszej
wewnĊtrznej siáy, bo wyczerpuje nas
to psychicznie? Tak pokazują badania
nad odchudzającymi siĊ dziewczĊtami.
Podczas eksperymentu byáy one wystawione na pokusĊ jedzenia. Badacze
kazali im oglądaü ¿lm, umieszczając tuĪ
obok talerz ze smakoáykami. àakocie
staáy niedaleko, na wyciągniĊcie rĊki.
Powodowaáo to silną pokusĊ, aby je
jeĞü. Odchudzające siĊ dziewczĊta
jednak powstrzymywaáy siĊ przed jedzeniem (uĪywaáy silnej woli). Jednak
gdy po ¿lmie miaáy oceniaü smak lodów,
to nakáadaáy sobie na talerz dwa razy
wiĊksze porcje niĪ dziewczyny, które
nie byáy wczeĞniej kuszone áakociami.

ZEBRANIE KOàA NR 12 PZERiI
W NIEDħWIEDZIU
11 grudnia odbyáo siĊ zebranie
sprawozdawczo-wyborcze, poáączone
z czĊĞcią opáatkową. Braáo w nim udziaá
40 osób, co stanowi 80% uprawnionych do gáosowania. Zebranie prowadziáa p. Teresa Dolata, a sekretarzem
byá p. Teodor Wietecki.
Pani Halina KĊdzia odczytaáa sprawozdanie z dziaáalnoĞci za 2016 rok.

Ustalono równieĪ preliminarz na 2017
rok.
Czáonków zarządu wyróĪniono
maáą záotą odznaką honorową za aktywną pracĊ na rzecz ludzi záotego
wieku. Byáy równieĪ podziĊkowania
za wspieranie i poĞwiĊcenie czasu
ludziom starszym oraz za pracĊ spoáeczną.
Podczas zebrania wybrano zarząd
na nastĊpną kadencjĊ. Przewodni-
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WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Ciepáa zima Wodnikom sprzyja szczególnie. Teraz ociepliáy siĊ równieĪ Twoje
stosunki z rodziną i to jest bardzo dobry
sygnaá. PrzecieĪ rodzina to podstawa.
JeĞli kaĪdy choü trochĊ ustąpi, bĊdzie
peána harmonia. A zgoda buduje…
W pracy teĪ raczej ciepáy klimat. MiáoĞü - ksiąĪĊ czy ksiĊĪniczka z bajki
nie tra¿a siĊ kaĪdemu. Finanse - lekko
siĊ uszczupliáy.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Na razie trwasz w swoim noworocznym
postanowieniu i bardzo Ci siĊ to chwali.
RoĞniesz w oczach otoczenia. Poza
tym sam czujesz siĊ z tym dobrze, pokazaáeĞ charakter. KtoĞ ze znajomych
bardzo chciaáby siĊ z Tobą spotkaü,
ma problem i liczy na Ciebie. ZachĊü
go do zwierzeĔ i, w miarĊ moĪliwoĞci,
pomóĪ. MiáoĞü - toĪ to istna sielanka.
Finanse - raz siĊ ma, raz brakuje

Wytrwaâoğci w realizacji noworocznych
postanowieĕ
īyczy
Wasza wróīka
Tym wiĊcej lodów dziewczyny jadáy,
im silniejsza byáa wczeĞniejsza pokusa.
JeĞli bowiem podczas oglądania ¿lmu
talerz z áakociami staá w drugim kącie
pokoju (sáabsza pokusa), to dziewczĊta
nakáadaáy sobie lodów mniej.
Jak oprzeü siĊ pokusie?
Wygląda na to, Īe po wykorzystaniu silnej woli musimy odpocząü, aby
znowu „nabraü mocy”. To wyczerpywanie siĊ woli dotyczy oczywiĞcie nie
tylko kobiet i nie tylko jedzenia. MĊĪczyĨni proszeni o powstrzymanie siĊ
z reakcjami emocjonalnymi podczas
oglądania podniecającego ¿lmu, takĪe byli wyczerpani. Gdy potem mieli
Ğciskaü sprĊĪynĊ, robili to ze znacznie
mniejszą siáą.
To waĪna wiadomoĞü dla osób,
które chcą skutecznie kierowaü swoimi
zachowaniami (np. rzuciü naáóg, systematycznie siĊ uczyü czy odchudzaü).
Powstrzymywanie siĊ lub zmuszanie
do pewnych zachowaĔ wyczerpuje
siáy. Skuteczniej kierujemy swoimi zachowaniami wtedy, gdy unikamy pokusy niĪ wtedy, gdy z nią walczymy.
Np. palacz bĊdzie mniej paliá, jeĞli nie
kupi papierosów, a nie wtedy, gdy je
sobie kupi i postanowi, Īe nie bĊdzie
ich paliü. A odchudzające siĊ dziewczĊta w przytoczonym eksperymencie
z pewnoĞcią byáyby mniej wyczerpane,
gdyby zamiast opieraü siĊ pokusie, po
prostu przesiadáy siĊ dalej od talerza
ze smakoáykami.
dr Marcin Florkowski - psycholog
czącym zostaá W. Kaákus, zastĊpcą H. KĊdzia, sekretarzem - T. Dolata,
skarbnikiem - H. Wietecka, a czáonkami: I. Miguáa, H. Piotrowicz, I. Bocianowska, Z. Guzenda, A. Bodyá,
J. Michalik.
CzĊĞü opáatkową spotkania rozpocząá S. Greinerta odczytaniem
fragmentu Pisma ĝwiĊtego, potem,
áamiąc siĊ opáatkiem, skáadano sobie
Īyczenia i odĞpiewano kolĊdĊ „Cicha
noc”. Kolacja wigilijna zakoĔczyáa to
przedĞwiąteczne psotkanie.
Za Zarząd Koáa PZERiI
w NiedĨwiedziu
T. Dolata
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Starosta Ostrzeszowski serdecznie zaprasza na

XVIII BAL STAROSTY
28 stycznia 2017 roku

restauracja Eldorado,rozpoczĊcie o godzinie 19.00.

Do taĔca zagra zespóá PRIMA VISTA
Caákowity dochód z balu przeznaczony
zostanie na cele spoáeczne
i charytatywne
Serdecznie zapraszamy!
Zaproszenia w cenie 300 zá do nabycia w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (pok. nr 61),
tel. (62) 732 00 40.

TPZO - KLUB W POZNANIU
ZAPRASZA
Czáonków i Sympatyków
na spotkanie klubowe
21 stycznia (sobota) 2017 r., godz. 11.00

Serdecznie zapraszamy na
57. Koncert z cyklu „Peráy w Koronie”
pt. „Czas na rodzinĊ”.
W Koncercie, tradycyjnie okreĞlanym jako „rodzinny”,
w niedzielĊ, 15 stycznia 2017 roku, o godzinie 18:00,
w koĞciele klasztornym wystąpią ostrzeszowskie
rodziny muzykujące oraz goĞcie.

WstĊp wolny!
Siostry nazaretanki
z Ostrzeszowa
i organizatorzy

Rada Rodziców przy Szkole w Mikstacie
ma zaszczyt zaprosiü na
BAL WALENTYNKOWY z zespoáem DIODA
11 lutego 2017 r., godz. 19.00,
Dom Kultury w Przedborowie.
Cena biletu: 160 zá/para
Moc atrakcji:
• Doskonaáy zespóá Dioda zadba o najlepszą muzykĊ i odpowiedni klimat
• Szefowa kuchni p. Urszula Stoczkowska przygotuje niepowtarzalne menu
• MoĪliwoĞü upamiĊtnienia swojej obecnoĞci na zdjĊciu (zdjĊcia wykonywane przez profesjonalnego fotografa)
• Loteria fantowa
• Poza tym swobodna, szalona, niczym nieskrĊpowana zabawa do
biaáego rana
• Strój dowolny, obowiązkowy dobry humor
Inf. i rezerwacja miejsc:
tel. 693 124 225 - Anna Pawlak; tel. 660 728 195 - Marta Bartczak
Liczba miejsc ograniczona!
Serdecznie zapraszamy

do „Naszego Klubu” w Poznaniu przy ul. WoĨnej 10.
Spotkanie bĊdzie poĞwiĊcone kultowym zespoáom muzycznym Ostrzeszowa z lat 60. i 70. i XXw. PrelekcjĊ o muzyce
i jej wykonawcach z tamtego czasu wygáosi STANISàAW
BOJSZCZAK - perkusista zespoáów CAC-BO-JE, R+3, ĩYMPA.
Na spotkanie zaprosiliĞmy byáych muzyków tych zespoáów,
a takĪe przedstawicieli ich rodzin. BĊdzie zatem dobra okazja
do powrotu w przeszáoĞü,do wspomnieĔ sáynnych sobotnich
dancingów i niedzielnych fajfów „Pod Basztą”.
Naszych Przyjacióá, którzy mają jakieĞ osobiste pamiątki,
zdjĊcia, a byü moĪe nagrania magnetofonowe tych zespoáów,
prosimy o podzielenie siĊ nimi z nami na spotkaniu.
W drugiej czĊĞci zapraszamy na kawĊ, poáączoną z niespodzianką muzyczną.
Adres do korespondencji:60-401 PoznaĔ, ul. Bystrzycka
2; tel. 61 841 17 12, 604 269 663; https://sites.google.com/
site/tpzopoznan/ email:marekmakiela@tlen.pl

Sekretarz Klubu
Józef Moczko

Prezes Klubu
Marek Makieáa

Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie
zaprasza na

WIECZOREK KARNAWAàOWY,
WY,

który odbĊdzie siĊ
28 stycznia 2017 r. o godz. 19.00
na sali OSP Zajączki,
Koszt imprezy - 180 zá.
Zapisy - tel. (62) 732-06-44

ZAPRASZAMY

na Wieczorek
Karnawaáowy

zorganizowany przez RadĊ
Rodziców Szkoáy Podstawowej
w PotaĞni,
który odbĊdzie siĊ

11 lutego 2017r.
od godziny 19.00
w sali OSP Myje.

Zagra zespóá Wenus.
POSZEDà MĉĩCZYZNA
DO KOBIETY
29 stycznia 2017 r.,
godz. 17.00

Catering - p. Nieáacna
OdpáatnoĞü - 160,00 zá od pary
Tel. kontaktowy:
p. E. Marek - 604798570
p. M. Gąsiorek - 697468312
p. W. Wróbel - 602258051

Bilety w cenie 30 i 40zá do nabycia w OCK,
ul. Gorgolewskiego 2,
tel. 62 730-25-76

BIEG SYLWESTROWY W KOBYLEJ GÓRZE
W sylwestra odbyáa siĊ pierwsza
edycja Nielegalnego Biegu Sylwestrowego na dystansie 10km. Na starce
przy tamie stawiáo siĊ 18 biegaczy, którzy pokonali kilkukilometrową pĊtlĊ,
prowadzącą od tamy, przez KuĨnicĊ
MyĞlniewską, MyĞlniew i z powrotem
do mety. Biegacze mieli do pokonania
dáugą, prostą trasĊ oraz krótki odcinek terenowy. SzczĊĞliwie wszyscy
ukoĔczyli bieg i juĪ zapowiedzieli udziaá
w nastĊpnej edycji.
ZwyciĊzcą rywalizacji zostaá Paweá Sarnowski z czasem 42,48 min.
O drugie miejsce walczyli: Karol Kozáowski (45,12 min) i Rafaá Gumulak
(45,28 min).
Cieszy, Īe w biegu wziĊáy udziaá
takĪe panie. Najszybszą z nich okazaáa

siĊ Milena Mądra, zajmując 7. miejsce
z czasem 48,47 min.
Kobyla Góra Movie

SYLWESTROWE BIEGANIE W TRZEBNICY
Sylwestrowy bieg w Trzebnicy-ostrzeszowscy biegacze
nigdy go nie odpuszczali. Ale tym razem jeden z nich - NORBERT PIEKIELNY - okazaá siĊ najlepszym zawodnikiem
imprezy (o jego sukcesie pisaliĞmy przed tygodniem). Przy
tej okazji warto teĪ wspomnieü o innych biegaczach Ziemi
Ostrzeszowskiej, biorących udziaá w tym najbardziej prestiĪowym biegu sylwestrowym w Polsce.
32. Bieg Sylwestrowy w Trzebnicy zgromadziá na starcie ponad 1500 zawodników. 10-kilometrowa
trasa byáa jak zawsze wymagająca, z dáugimi
podbiegami i ostrymi zbiegami. Na szczĊĞcie
zawodnikom pomogáa aura - byáo sáonecznie,
bezwietrznie i ciepáo jak na tĊ porĊ roku. Dopisali teĪ kibice, którzy spontanicznym dopingiem
zagrzewali do walki.
Z biegaczy powiatu ostrzeszowskiego najlepszy byá oczywiĞcie zwyciĊzca biegu - Norbert
Piekielny (31,36 min). ĝwietnie spisaá siĊ takĪe
ostrzeszowianin Robert Zborowski, zajmując
31. miejsce z czasem 37,18 min. Dokáadnie sto
miejsc za nim, z czasem o równe cztery minuty
gorszym, liniĊ mety minąá Wáodzimierz Juszczak.
àukasz Matysiak z Kobylej Góry wywalczyá 143.
miejsce, uzyskując 41,35 min. Z bardzo dobrym
wynikiem (41,50 min) ukoĔczyá bieg Jan ChowaĔski. Wydaje siĊ, Īe Janek po skoĔczeniu

„szeĞüdziesiątki” jakby wáączyá „trzeci bieg”, co pomogáo mu
stanąü na trzecim stopniu podium w jego kategorii wiekowej.
Dobrze spisali siĊ teĪ inni nasi biegacze. Z czasem poniĪej
55 minut zawody ukoĔczyli: Jarosáaw Zawierta, Marian
ĝwitoĔ, Roman Modrzejewski, Agnieszka Poáomska, Paweá
àawicki, Krzysztof Woryma, Marcin Poprawa, Teresa OkoĔ
i Anna Hazubska.
W. Juszczak

Szuwary Ostrzeszów - ostrzeszowski klub
hokeja podwodnego,
zapraszają dzieci i máodzieĪ w wieku 12-18 lat
na otwarty trening hokeja podwodnego.

OdbĊdzie siĊ w sobotĊ,
14 stycznia, w godzinach 14:00 - 17:00.
Uczestnictwo jest caákowicie darmowe
- wystarczą dobre chĊci!
Wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1330730793652069/
Podczas treningu zaznajomimy Was z ABC hokeja podwodnego:
• poznacie zarys z teorii hokeja podwodnego
• popáywamy w páetwach, masce z rurką
• ponurkujemy wyposaĪeni w sprzĊt hokeisty podwodnego
• poüwiczymy wspólnie pod wodą
• pogramy w hokeja podwodnego
ZajĊcia poprowadzi Mistrz Polski w hokeju podwodnym Maciek Marszaáek z Hydry Trzebnica wraz z Marcinem Reifem z Pirania Wrocáaw
Nad caáoĞcią bĊdą czuwaü hokeiĞci Szuwarów Ostrzeszów, oraz ratownicy
Krytej Páywalni Oceanik.
Dla wszystkich uczestników nagrody niespodzianki.
IloĞü miejsc ograniczona.
W celu zapisania prosimy o kontakt na:
www.facebook.com/SzuwaryOstrzeszow/
e-mail: szuwaryostrzeszow@gmail.com
kom: 607-477-775
JeĞli posiadasz, to zabierz ze sobą: páetwy, maskĊ, rurkĊ. JeĞli nie, to napisz
do nas - na pewno coĞ dla Ciebie znajdziemy :)
Do zobaczenia - OKHP Szuwary
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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TURNIEJ MIKOàAJKOWY AKADEMII PIàKARSKIEJ
JuĪ tradycyjnie, przed ĞwiĊtami Akademia
Piákarska Ostrzeszów zorganizowaáa Turniej Mikoáajkowy dla swoich najmáodszych zawodników.
W imprezie wziĊáo udziaá ok. 70 przedszkolaków
z Ostrzeszowa, Grabowa i Mikstatu.
Turniej rozpocząá siĊ od
losowania skáadów druĪyn i wyboru nazw zespoáów. Máodzi
piákarze wykazali siĊ pomysáowoĞcią. Oprócz Barcelony, Realu i Portugalii wĞród
druĪyn znalazáy siĊ teĪ: Orzeá
Polski, Wygrana DruĪyna,
Dzikie Smoki oraz Mistrzowie
ĝwiata. Wspomnieü trzeba, Īe
zebraáo siĊ aĪ 12 ekip. KaĪda grupa miaáa swoje boisko,
na którym rozgrywaáa mecze
i dopingowaáa inne druĪyny.
Dla wiĊkszoĞci uczestników
byá to turniej, podczas którego
mogli przeĪywaü swoje pierwsze emocje, sportowe sukcesy,
ale takĪe poraĪki. Te pierwsze
kroki w sporcie - jak widaü na

zdjĊciach - nie byáy jednak takie straszne i mali
piákarze dzielnie sobie poradzili. Za swoją postawĊ kaĪdy otrzymaá dyplom i pamiątkowy medal.
DuĪa aktywnoĞü sportowa to niejedyna atrakcja turnieju. Dzieci miaáy równieĪ moĪliwoĞü spo-

tkaü siĊ z Mikoáajem, który przyniósá prezenty dla
wszystkich przedszkolaków. Byáy nawet wspólne
Ğpiewy. Cieszymy siĊ, Īe kaĪdy uczestnik, choü
zmĊczony, wyszedá z hali z uĞmiechem na twarzy.
DziĊkujemy kibicom i sympatykom Akademii za

„HITOTSU” OSTRZESZÓW W ROKU 2016

Adrian Mituáa Mistrzem Polski
Miniony rok byá dla klubu „Hitotsu” wyjątkowo udany. Nasi
karatecy wystartowali w 36 zawodach rangi ogólnopolskiej i miĊdzynarodowej. Ogóáem zdobyli 124 medale: 53 záote, 24 srebrne
i 47 brązowych, w tym medale mistrzostw Europy, mistrzostw
Polski i Pucharów Polski.
Maksymilian Szczypkowski zdobyá w Atenach tytuá Mistrza
Europy w kata druĪynowym juniorów, na tych samych mistrzostwach wywalczyá brązowy medal w kata indywidualnym juniorów.
Maksymilian Szczypkowski i Adrian Mituáa zdobyli tytuáy
Mistrza Polski na Mistrzostwach Polski Juniorów Máodszych,

Záota druĪyna ME

Juniorów i MáodzieĪowców w Karate WKF
w Biaáymstoku, Maks w kata U21, Adrian
w kumite juniorów. Ponadto Maks wywalczyá
tytuáy Mistrza Polski na MP Karate Shotokan w kata 18-20 lat i kata powyĪej 21 lat
w Pleszewie.
Zdzisáaw Mituáa zostaá Wicemistrzem
Polski na IV Mistrzostwach Polski Masters
Karate WKF w Pleszewie w kata masters
i kumite masters.
Krystian Mituáa i Kacper ĝwitoĔ
wywalczyli brązowe medale w kumite na
Mistrzostwach Polski Juniorów Máodszych,
Juniorów i MáodzieĪowców w Karate WKF
w Biaáymstoku.
Jestem dumny, Īe nasi karatecy aĪ 124
razy stawali na podium. Ubiegáoroczny sukces
moĪemy zawdziĊczaü ciĊĪkiej i systematycznej pracy zawodników, trenerów, poĞwiĊceniu
rodziców. Za to chciaábym wszystkim bardzo
podziĊkowaü - mówi sensei Jan ZieliĔski.
Rok 2016 to nie tylko medale i sukcesy,
to przede wszystkim ciĊĪka praca na treningach. To równieĪ:
- dwa egzaminy na stopnie uczniowskie,
- udziaá w trzech seminariach z shihan

liczne przybycie. ZaĞ szczególne podziĊkowania
chcielibyĞmy skierowaü do Panów: Wáodzimierza
O¿erskiego i Arkadiusza Suchaneckiego, bez
pomocy których turniej nie doszedáby do skutku.
(ds)

Dorobek medalowy zawodników
(medale przeliczono na punkty - záoto = 3, srebro = 2, brąz = 1)
Medale

Imiċ i nazwisko
Adrian Mituáa
Krystian Mituáa
Maciej Kozownicki
Maksymilian Szczypkowski
Kacper ĝwitoĔ
Tamara KĊpska
Szymon Wabnic
Oliwia Szczepaniak
Oliwia Irena Szczepaniak
Zosia Maáecka
Wiktoria Nasiadek
Julia Maciejewska
Nadia Dembska
Bartek Skiba
Wiktoria Ngo Van
Karolina Grzelak

Razem

zâote srebrne brĆzowe medale punkty
17
3
6
26
63
11
5
6
22
49
9
1
5
15
34
7
1
8
16
31
6
3
5
14
29
2
4
4
10
18
1
1
2
4
7
1
3
4
5
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
1
1
2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Dorobek medalowy seniorów starszych
(zawodnik powyĪej 35 roku Īycia)
Imiċ i nazwisko
Zdzisáaw Mituáa
Jan ZieliĔski
Robert Szadkowski
Ryszard Daszczyk
Mariusz Matys
Krzysztof Mielcarek

Santo Torre - 8 dan,
- specjalistyczne treningi kumite z senseiem Pawáem PrzewoĨnym,
- udziaá Maksa i Adriana w zgrupowaniach kadry,
- powoáanie Maksymiliana
Szczypkowskiego i Adriana Mituáy
do kadry Polski na rok 2017.
Nasi zawodnicy startowali
W piątek przy temperaturze -14 stopni Celw wielu prestiĪowych zawodach
takich jak: Mistrzostwa Europy Ka- sjusza przebiegáem 5km podczas Biegu Trzech
rate WKF, Grand Prix Sáowacji,
Berlin Open, Premier League Karate 1, Grand Prix Czech, Puchar
Polski Karate Shotokan, Grand
Prix Poland, X Karate Grand Prix
Polish Open WKF.
Do sukcesu zawodników
przyczynili siĊ trenerzy: sensei
Jan ZieliĔski, trener kadry Polski
kata Marek Chwilarski oraz trener
kumite Zdzisáaw Mituáa.
Specjalne podziĊkowania dla
Zdzisáawa Mituáy i Krzysztofa KĊpskiego za czynny udziaá w wyjazdach na zawody.
Zawodnikom i trenerom dziĊkujemy. ĩyczymy, aby rok 2017 byá
równie udany.
J.Z.

zâote
12
1
-

Medale
srebrne brĆzowe
5
3
1
4
2
1
1
1
-

Razem
medale
punkty
20
49
6
9
2
2
1
1
1
1
1
2

Przy temperaturze minus 14 stopni
Króli w àodzi. Warunki niemal ekstremalne, a oddychanie przy takiej temperaturze jest niezwykle
trudne. Ostatecznie bieg ukoĔczyáem na 2. miejscu,
przegrywając tylko
z olimpijczykiem
z Rio de Janeiro,
Arturem Kozáowskim, o zaledwie
14 sekund. To dobry zwiastun na rok
2017 :).
Norbert
Piekielny
Gratulujemy
i Īyczymy równie
dobrego biegania
w nowym roku.
red.

11.01.2017

17.11.2010

Ostrzeszowska Liga Halowa w Piáce NoĪnej
Wyniki III kolejki (7.01.2017)
Nankatsu - Euros 2:5
Bramki:
Nankatsu - Jarczak, Baranski;
Euros - Robert Skrobacz - 2; ĝniadecki, Skorzybót, Sabatowski.
Victoria Junior - Small Boys 3:7
Bramki:
Victoria Junior - Skrobacz Artur - 2, Obsadny Mikoáaj;
Small Boys - Dáubek - 2, KaĨmierczak - 4, Wróbel Piotr.
Czerwona kartka - Dembny - Small Boys.
Arka NiedĨwiedĨ - Klub àysego 6:3
Bramki:
Arka NiedĨwiedĨ - ParoĔ - 2, Jedrzejewski - 2, Mega, JastrzĊbski;
Klub àysego - Tomasz Balcerzak - 2, Kamil Wróbel.
ĩóáta kartka - Kempa - Klub àysego.
Ciemna Strefa - KS Rogaszyce 4:4
Bramki:

Ciemna Strefa - Wojcieszak, Grzywacz, Báaszczyk, Nyguen;
KS Rogaszyce - CerbiĔski - 2, JĊdrecki, Betka.
ĩóáta kartka - Grzywacz - Ciemna Strefa.
Czerwona kartka - Gandecki - Ciemna Strefa.
Tabela po III kolejkach
Euros
9p.
16:7
Arka NiedĨwiedĨ
7p.
16:11
Klub àysego
6p.
19:8
KS Rogaszyce
4p.
11:12
Ciemna Strefa
4p.
10:12
Small Boys
3p.
14:16
Victoria Junior Ostrz. 1p.
8:23
Nankatsu
0p.
10:15
Król strzelców po III kolejce:
Tomasz Balcerzak - Klub àysego - 8 bramek
IV kolejka - 21 stycznia
godz.15.00 - KS Rogaszyce - Klub àysego
godz.16.00 - Victoria Junior - Euros
godz.17.00 - Arka NiedĨwiedĨ - Nankatsu
godz.18.00 - Ciemna Strefa - Small Boys

IV liga - tabela po I rundzie
9

18

90 : 31

ZAPROSZENIE na XIX Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego Zrzeszenia
LZS w Tenisie Stoáowym
14.01.2017 r. (sobota), godz. 09.30, hala sportowa w Czajkowie

2.
3.
4.

Piast II Ostrzeszów
Górnik Wierzbinek (b)
LKS Goáuchów

9
9
9

14
13
11

80 : 43
78 : 44
76: 64

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w cyklu czterech turniejów klasy¿kacyjnych.
Kategorie wiekowe: Īak (ur. 2006-2007), máodzik (ur. 2005-2004), gimn. (ur. 2003 - 2002), junior (ur. 2001 1999), senior (ur. 1998 i starsi)

5.

Orzeá Wysocko Wielkie

9

10

70 : 60

6.

UKS II Daniszyn (b)

9

8

65 : 65

7.

ĩaki II Taczanów

9

8

62 : 71

Zgáoszenia przyjmowane bĊdą w dniu zawodów: - do godz. 09.20 - Īak, do 09:20 - máodzik, do 12:00 - gim.,
13:00 - junior, do 13:30 - senior lub pod nr. tel. 506 495 416 - p. Edmund Tetlak

8.

LKS Gorzyce Maáe

9

6

66 : 74

9.
10.

LKS II Gorzyce Maáe
Biaáy Orzeá KoĨmin (s)

9
9

2
0

26 : 86
15 : 90

Wójt
gminy Czajków
Henryk Plichta

Starosta
ostrzeszowski
Lech Janicki

OFERTA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ĝRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU DLA OSÓB FIZYCZNYCH NA 2017 R.
Starosta Ostrzeszowski informuje, Īe w ramach uruchomionego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ĝrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu programu dla przedsiĊwziĊü w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii dla budynków
mieszkalnych jednorodzinnych moĪliwe bĊdzie uzyskanie
poĪyczki z moĪliwoĞcią czĊĞciowego umorzenia do 30% na
zakup i montaĪ instalacji do produkcji ciepáa i energii
elektrycznej o mocy do 40 kW, wykorzystujących odnawialne Ĩródáa energii.
Przystąpienie do projektu jest atrakcyjną formą pomocy
¿nansowej, kierowaną do osób ¿zycznych, która w znaczący
sposób przyczyni siĊ do ograniczenia wydatków na ogrzewanie i energiĊ elektryczną w gospodarstwach domowych
z jednoczesnym ograniczeniem emisji dwutlenku wĊgla.

Wojewódzki Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu ogáasza nabór wniosków w ramach
Programu Priorytetowego
Inwestycje w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii dla
budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”
Wnioski naleĪy skáadaü w sekretariacie Biura Funduszu
w terminie od 10 stycznia 2017 r., od godz. 8.00, do 23
stycznia 2017 r., do godz. 14.00.
Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, naleĪy
zapoznaü siĊ z dokumentami programowymi znajdującymi
siĊ na stronie www.wfosgw.poznan.pl
Spotkanie instruktaĪowo-techniczne na ten temat, adresowane do osób ¿zycznych i przedsiĊbiorców, odbĊdzie
siĊ 16 stycznia, o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego.

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach Programów Priorytetowych dla osób ¿zycznych:

L.p. Program priorytetowy, w ramach którego bĊdzie ogáaszany nabór
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KrzywaĨnia, Rafaá PokusiĔski, Marian
Frączek oraz Paweá Gottfried.
Bardzo dobrą rundĊ rozegrali równieĪ obiecujący adepci tenisa stoáowego, którzy w klasie A, gr. II zajmują 2.
miejsce po rundzie jesiennej.
DziaáalnoĞü UKS-u to jednak nie
tylko szkolenie máodzieĪy i rozgrywki
ligowe. Wielu ostrzeszowskich pingpongistów zajmowaáo czoáowe lokaty
w rozgrywkach indywidualnych. Na
sáowa uznania zasáuguje wystĊp p.
Jerzego Przygody, który 11 grudnia
odniósá zwyciĊstwo w zawodach
Grand Prix Polski Weteranów, rozegrane w WĊgierskiej Górce.

Doliwa RozdraĪew

Przewodniczący
PZ LZS w Ostrzeszowie
Edmund Tetlak

2

W poprzednim numerze informowaliĞmy o Ğwietnych wynikach osiągniĊtych przez zespóá trzecioligowy
w trwającej rundzie rozgrywek. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali siĊ
równieĪ pingpongiĞci UKS-u Piast II
Ostrzeszów.
W sezonie 2015-2016 tenisiĞci dopiero po baraĪach zapewnili sobie utrzymanie w IV lidze. W tym roku zespóá,
dziĊki wzmocnieniom oraz czĊstym
treningom, zajmuje 2. miejsce w tabeli
z realnymi szansami na wystĊp w baraĪach do III ligi. W zespole wystąpili:
Jerzy Przygoda, Józef Lewek, Jarosáaw

1.

Prawo startu w zawodach mają mieszkaĔcy powiatu ostrzeszowskiego - bĊdący czáonkami Zrzeszenia LZS lub niezrzeszeni.
Wszystkich chĊtnych serdecznie zapraszamy !

1

23
REWELACYJNA RUNDA
UKS-U PIAST! (czĊĞü II)

Planowany termin
ogáoszenia naboru

Inwestycje w zakresie odnawialnych Ĩródeá energii dla budynków
02.01.2017
mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”(umorzenie do 30%)
Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych
13.03.2017
„TERMO - 2017”(umorzenie do 30%)
Wymiana Ĩródáa ciepáa w budynkach jednorodzinnych i lokalach
08.05.2017
mieszkalnych „PIECYK - 2017”(umorzenie do 40%)

Tekst páatny

Bioenergoterapeutka
Aleksandra MaliĔska
Minąá kolejny miesiąc,
od kiedy pani Aleksandra
otoczyáa opieką cierpiących
ludzi z Wielkopolski. ChĊtnych na spotkania nie brakuje, przychodzą ci, którzy
juĪ byli i na wáasnej skórze
przekonali siĊ, Īe „TO dziaáa”, jak równieĪ nowe osoby
z polecenia zadowolonych
klientów pani MaliĔskiej.
Terapia polega na trzyzabiegowym cyklu, taki system
pracy pozwala na utrwalenie
efektów pracy bioterapeuty.
Joanna, l. 54. - Do pani
Aleksandry przyszáam z bólami
i opuchlizną stawów, do tego notorycznie bolaá mnie krĊgosáup
oraz doskwieraáy mi bóle gáowy.
Podeszáam do terapii doĞü sceptycznie - nie jest to tania usáuga,
dlatego dáugo siĊ zastanawiaáam,
czy z tego skorzystaü. Przyznam
szczerze, Īe nie ĪaáujĊ, poniewaĪ

moje dolegliwoĞci w duĪym stopniu
„odpuĞciáy”. Nie jeszcze na 100%,
ale wierzĊ, Īe jeszcze kilka zabiegów, a znów bĊdĊ mogáa cieszyü
siĊ dobrym zdrowiem.
Kazimierz, l. 47. - Od przeszáo roku cierpiaáem na depresjĊ,
jednak tradycyjna forma terapii
w moim przypadku przynosiáa tylko
chwilowe rezultaty. Postanowiáam
spróbowaü medycyny niekonwencjonalnej. Zacząáem od homeoterapii, masaĪy, akupresury - w koĔcu
wylądowaáem u pani MaliĔskiej.
Powiem jedno - szkoda, Īe tak
póĨno. Po zabiegach u pani Aleksandry stawaáem siĊ silniejszy,
áatwiej byáo znosiü mi trudy Īycia
codziennego. I teraz zdarzają mi
siĊ gorsze dni, ale jest o niebo
lepiej, niĪ byáo na początku.
Maria, l. 50. - Niestety, znalazáam siĊ w grupie kobiet, które
niezbyt przyjemnie przechodzą
okres menopauzalny, teraz, dziĊki bioenergoterapii i cudownym
dáoniom pani Aleksandry, mam

Planowany termin
rozpoczĊcia naboru

Planowany termin
zakoĔczenia naboru

10.01.2017

23.01.2017

20.03.2017

31.03.2017

15.05.2017

26.05.2017

juĪ to za sobą. Nie pocĊ siĊ, nie
mam wybuchów gorąca, jestem
równieĪ spokojniejsza tzn. nie
mam czĊstych zmian nastroju. Nie
powiedziaáam teĪ pani MaliĔskiej,
Īe mam - a raczej
miaáam, miĊĞniaki, bo one po
prostu po zabiegach zniknĊáy.

TenisiĞci stoáowi juĪ w najbliĪszy
weekend wznowią rozgrywki ligowe.
Serdecznie zapraszamy na mecze grupy mistrzowskiej III ligi - 14 stycznia
w sali OSS Piast (ul. Sportowa 10).

PROFESJONALNE
OBCINANIE DRZEWEK
OWOCOWYCH

PHU ART-OGRÓD-DOM
Artur Kondziołka
tel. 697 872 815
e-mail: ogrod-dom.arturkondziolka@poczta.pl

Soátys i Rada Soáecka
zapraszają na

WIECZOREK
KARNAWAàOWY,
który odbĊdzie siĊ 28
stycznia o godz. 19.00,
na sali w Myjach
Do taĔca zagra
zespóá Akord
cena 160zá od pary

zapisy do 15
stycznia
tel: 696 208 430

Mama Michaáa. l. 8. - Mój synek chorowaá bardzo czĊsto, zdarzaáo siĊ, Īe byá po 3 - 4 miesiące
na antybiotykach, do tego dochodziáy napady dusznoĞci i kaszlu.
Po trzech cyklach zabiegów (3
miesiące) moje dziecko odzyskaáo
odzyskaá
pogodĊ ducha i, co waĪniejsze
waĪniejsze,
zdrowie. MinĊáo juĪ 8 miesiĊcy,
miesiĊc
a my nie wiemy, co to kaszel, antyanty
biotyki czy przeziĊbienie
przeziĊbienie.
Alina, l. 2
29
- Do pani MaliĔ
MaliĔskiej zgáosiáam
siĊ kilka dni po
p
wykonaniu US
USG
piersi, okazaáo
okazaá
siĊ, Īe mam
guzek wielwie
koĞci 2cm
2cm.
Bardzo siĊ
si
przestraszyprzestraszy
áam, gdyĪ

Po wielu latach bĊdzie moĪna obejrzeü
grĊ Michaáa Rogali, byáego zawodnika
Trasko Ostrzeszów, obecnie reprezentującego SpartĊ Záotów.
Godz. 10.00 - UKS Piast Ostrzeszów - àobzanka Wyrzysk
Godz. 16:00 - UKS Piast Ostrzeszów - Sparta Záotów
J. KrzywaĨnia
UKS Piast Ostrzeszów

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
zostaáam skierowana na biopsjĊ.
Po dwóch cyklach zabiegów u pani
Aleksandry (2,5 miesiąca), wykonaáam, zgodnie z zaleceniami,
powtórne USG. Okazaáo siĊ, Īe
po guzie nie ma Ğladu.
Stanisáaw, l. 65. - Mam juĪ
swój wiek; niestety, pewne dolegliwoĞci w tym wieku to normalne.
Jednak ciągle chodziáem niewyspany, gdyĪ przerost gruczoáu prostaty
powodowaá u mnie czĊstomocz.
Wstawaáem w nocy do toalety po
4 - 5 razy. JuĪ po pierwszej wizycie
u pani Aleksandry czuáem poprawĊ. Nie doĞü, Īe spaáem mocnym
snem, to i do toalety wstaáem tylko
2 razy. TrochĊ to trwaáo, zanim caáa
sytuacja siĊ ustabilizowaáa, jednak
dziĞ mogĊ szczerze przyznaü, Īe
wstajĊ tylko raz - o piątej rano,
caáą noc mam ĞwiĊty spokój. A przy
okazji gruczoá prostaty zmniejszyá
siĊ. Badanie PSA teĪ nie wykazaáo
Īadnych nieprawidáowoĞci.
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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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

SYLWESTROWE
MORSOWANIE

W WigiliĊ i sylwestra w wodach
kobylogórskiego zalewu daáo siĊ

11.01.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

chĊtniej zanurzają siĊ zimą w lodowatej wodzie zalewu.

Beata i Krzysztof
Studio Rafa 55, t. 506 571 737

Miáo nam poinformowaü, Īe 17 wrzeĞnia 2016 roku w koĞciele w Baranowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Beata àyduch i Krzysztof Stajszczyk
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów.
redakcja
sáyszeü plusk wzburzonych fal.
Wbrew pozorom nie byáy to pląsy
szczĊĞliwych karpi, którym udaáo siĊ uniknąü wyroku - w zalewie
kąpaáy siĊ nasze rodzime,
kobylogórskie „morsy”.
„ĝwiąteczne” morsowanie ma kilkuletnią tradycjĊ. Wszystko zaczĊáo siĊ
w 2009 roku. Odtąd z roku
na rok roĞnie liczba chĊtnych, by w tym wyjątkowym
czasie zanurzyü siĊ w przerĊbli. Co prawda w grudniu
mrozy nie skuáy taÀi wody
i „morsom” (zresztą nie
tylko im) trochĊ brakowaáo
ĞnieĪnych klimatów, ale,
wbrew powszechnym opiniom, temperatura nieco powyĪej zera wcale nie czyni
kąpieli przyjemniejszą.
Szczególnie cieszyá widok kąpiących siĊ kobiet
- widaü, Īe panie coraz

W tym roku w Ğwiątecznym „morsowaniu” wziĊáy udziaá trzy kobiety
i kilkunastu mĊĪczyzn.
red.

JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach „CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją
Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

ĝwiąteczne spotkanie w MGOK
27 grudnia w Mikstackim OĞrodku Kultury odbyáa siĊ
bardzo miáa uroczystoĞü, a mianowicie Ğwiąteczne spotkanie dzieci oraz máodzieĪy skupionej w poszczególnych
koáach zainteresowaĔ dziaáających w MGOK.
Przybyli na uroczystoĞü rodzice mogli podziwiaü
artystyczne popisy swoich pociech prezentujących umiejĊtnoĞci taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne czy gry na
gitarze. ZakoĔczenie spotkania zwieĔczyáa sáodka uczta,
a kaĪdy máody artysta otrzymaá symboliczny podarunek
w postaci czekoladowego Mikoáaja.
Dla instruktorów poszczególnych grup byáa to okazja, by pochwaliü siĊ osiągniĊciami swoich podopiecznych
i nabraü motywacji do dalszej pracy, która przynosi im
duĪo satysfakcji.
W. ĝlĊzak

Kochanej Mamie, Babci i Prababci

Anieli Borgul
A
z okazji 91. urodzin
zdrowia, siły i radości
życzą
córka z mężem,
wnuczki
z rodzinami
oraz wnuk Rafał
Matka może kochać wszystkie swe dzieci, każde z osobna i każde najwięcej. Zofia Kossak-Szczucka
Marcin

- synek paĕstwa Kingi i Grzegorza Susâo z Wieruszowa,
ur. 3.01.2017r., waga 4240g
Marysia - córeczka paĕstwa Katarzyny i Tomasza Kaczmarków z Rojowa,
ur. 4.01.2017r., waga 3650g
synek paĕstwa Wioletty i Remigiusza Domagaâów z Marszaâek,
ur. 4.01.2017r., waga 3800g

Osoby urodzone między
22 grudnia a 20 stycznia
to zodiakalne Koziorożce.
S
Szczęśliwym
Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy
zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

