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CHCIAàA POMÓC KOLEĩANCE,
TERAZ ĝCIGA JĄ KOMORNIK
Pani Justyna Daszczyk z Bierzowa do dziĞ odczuwa skutki zaciągniĊtej przed laty dla swojej koleĪanki
poĪyczki. Kobieta nawet przez chwilĊ
nie przypuszczaáa, Īe padnie o¿arą
oszustwa i kredyt bĊdzie musiaáa
spáaciü sama. Jednak o tym fakcie
dowiedziaáa siĊ dopiero od swojego pracodawcy - kiedy na jej pensjĊ
„wszedá” komornik.
- W 2011 roku wziĊáam kredyt, pieniądze daáam koleĪance - opowiada ze
ázami w oczach mieszkanka Bierzowa. Ona tego kredytu nie spáacaáa.
Kobiety poznaáy siĊ przed laty, pracując razem w jednej z ostrzeszowskich
¿rm.
- Traktowaáam ją jak siostrĊ, bardzo
siĊ przyjaĨniáyĞmy. Zaufaáam jej.
Pewnego dnia koleĪanka poprosiáa
panią JustynĊ o przysáugĊ.
- Chciaáa rozbudowaü dom. Ja miaáam umowĊ na staáą pracĊ, ona nie.
Zgodziáam siĊ na wziĊcie poĪyczki, bank
przyznaá mi 18 tysiĊcy záotych.

W lipcu ub. roku kobieta dowiedziaáa
siĊ, Īe komornik zająá jej pensjĊ.
- Niedáugo potem zjawiá siĊ u mnie
na podwórku.
Okazaáo siĊ, Īe kwota dáugu wzrosáa
do 40 tysiĊcy záotych! Pani Daszczyk
udaáo siĊ zaáatwiü poĪyczkĊ z pracy 33 tysiące, resztĊ (7 tysiĊcy) doáoĪyáa
ze swoich oszczĊdnoĞci. W ten sposób
spáaciáa kredyt w caáoĞci.
- Otrzymaáam zaĞwiadczenie od komornika, w którym wyraĨnie napisano, Īe
z niczym mu juĪ nie zalegam. Po dwóch
miesiącach przyszáo do mnie pismo.
Naliczono jakieĞ dodatkowe koszty prawie siedem tysiĊcy. Nie wiem, skąd
to siĊ wziĊáo, ale jestem zaáamana. Nie
mam juĪ pieniĊdzy...
Pani Justyna wynajĊáa adwokata
i wspólnie napisali skargĊ do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie. Chciaáa, aby
sąd uzasadniá jej, dlaczego ma zapáaciü.
Niestety, ten nie przychyliá siĊ do jej
proĞby. Kilka dni temu komornik ponownie zająá pensjĊ mieszkanki Bierzowa.

Kobieta jest zrozpaczona. Obawia siĊ,
Īe to niekoĔcząca siĊ historia.
- Jaką ja mam teraz pewnoĞü, Īe
jeĞli spáacĊ te pieniądze, to komornik po
jakimĞ czasie nie zaĪąda ode mnie kolejnych?
KoleĪanka pani Justyny pozostaje
na razie bezkarna. Mieszkanka GodziĊtów byáa na tyle cwana i wyra¿nowana,
Īe przekonaáa swoją przyjacióákĊ, aby
caáa korespondencja dotycząca kredytu
zaciągniĊtego w banku przychodziáa
na jej adres.
Przez wiele miesiĊcy zapewniaáa
JustynĊ Daszczyk, Īe poĪyczkĊ spáaca.
- SprawĊ oddaáam na policjĊ.
W chwili przekazania pieniĊdzy mojej
koleĪance podpisaáyĞmy miĊdzy sobą
pismo, Īe ona takie pieniądze ode mnie
otrzymuje. Z tego co wiem, miaáa zostaü
przesáuchana, jednak juĪ dwa razy nie
stawiáa siĊ na komendzie. Jak mówiáa mi
policjantka prowadząca sprawĊ, mają ją
teraz doprowadziü na komisariat siáą (...).
DokoĔczenie na str. 2.

BRONIà MATKI I TRAFIà DO ARESZTU
„Bluzgaá” na funkcjonariuszy, a jednemu z nich
podará nawet mundur. Mieszkaniec Ostrzeszowa tak
zaĪarcie broniá swojej matki, Īe wylądowaá w areszcie.
Kobieta nie byáa bez winy - kradáa kosmetyki w jednym
z ostrzeszowskich sklepów, aĪ w koĔcu „wpadáa”.
9 stycznia dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie o kradzieĪy
kosmetyków w jednym z ostrzeszowskich sklepów przemysáowych. Jak siĊ okazaáo, sprawczynią byáa 46-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, która ma juĪ na koncie wiele kradzieĪy.
Tym razem 46-latka ukradáa kosmetyki róĪnych marek
o wartoĞci 650 záotych. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy

podczas przeszukania jej domu. Niestety, wykonywanie czynnoĞci sáuĪbowych caáy czas utrudniaá im 21-letni syn kobiety.
MĊĪczyzna postanowiá broniü matki. Nie reagowaá na polecenia, uĪywaá wulgarnych sáów, szarpaá siĊ z policjantami
- jednemu z nich rozerwaá mundur.
21-latek zostaá zatrzymany w areszcie. Odpowie za zniewaĪenie oraz naruszenie nietykalnoĞci cielesnej policjantów.
Jego matka równieĪ tra¿áa do celi - kobieta usáyszaáa juĪ
zarzut kradzieĪy, przyznaáa siĊ do winy.
A. à.

GIMNAZJALISTA ZAPROPONOWAà
NAUCZYCIELOWI „KIELISZECZEK”
MáodzieĔczą gáupotą wykazaá
siĊ pewien gimnazjalista z naszego
powiatu, który przyniósá do szkoáy
alkohol i miaá zaproponowaü nauczycielowi... „kieliszeczek”. PoniewaĪ istniaáa obawa, Īe uczeĔ
moĪe byü pod wpáywem alkoholu,
do szkoáy wezwano policjĊ.
- 4 stycznia, po godz. 10.00 dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie, Īe

jeden z uczniów gimnazjum moĪe
byü pod wpáywem alkoholu - mówi
Ewa Jakubowska, rzecznik policji. Funkcjonariusze sprawdzili trzeĨwoĞü
nastolatka - uczeĔ byá trzeĨwy. Na
tym interwencja policji zakoĔczyáa siĊ.
Máodzi mają róĪne pomysáy, czĊsto niezbyt mądre. MoĪe, próbując
poczĊstowaü nauczyciela alkoholem,
gimnazjalista chciaá zyskaü jego wzglĊ-

dy, a moĪe po prostu chciaá pokazaü
kolegom, jaki to on zabawny i odwaĪny?
Dobrze, Īe sprawa zostaáa rozwiązana w mądry sposób. A uczeĔ…
MoĪe kiedyĞ, w dorosáym juĪ Īyciu,
wypije z nauczycielem lampkĊ dobrego wina i razem poĞmieją siĊ z tego
„alkoholowego” incydentu.
A. à.

Studniówki czas rozpocząü… (str. 5.)

Mikstat

SALON GIER
TUĩ PRZY KOĝCIELE
JakiĞ czas temu tuĪ przy koĞciele pw. Ğw. Trójcy w Mikstacie pojawiá
siĊ... salon gier. Fakt ten bulwersuje
niektórych mieszkaĔców. Wedáug
nich automaty są nielegalne, a policja ma „umywaü rĊce”. Miejsce
raczej teĪ nie naleĪy do najodpowiedniejszych...
- Policja o tym wie i nic z tym nie
robi - informuje jeden z naszych czytelników.
- Salon, ma juĪ kilku staáych bywalców, szkoda mi tych ludzi. Wkáadają po
kilkaset, a nawet kilka tysiĊcy záotych
i wszystko przegrywają. Punkt otwarty
jest czasami 24 godziny na dobĊ, nikt
nie nadzoruje tych maszyn. Są tylko
dwie kamery. Na jednym z automatów umieszczono kartkĊ z numerem
telefonu, na który, w razie gdyby ktoĞ
jednak wygraá wiĊkszą kwotĊ, naleĪy zadzwoniü. Wówczas przyjeĪdĪa
máoda kobieta i wypáaca pieniądze,
od których prawdopodobnie nikt nie
odprowadza podatku. Trzeba coĞ z tym
zrobiü, takie rzeczy powinno siĊ przecieĪ zgáosiü do UrzĊdu Celnego...
O wypowiedĨ w tej sprawie poprosiliĞmy burmistrza Mikstatu, Henryka
ZieliĔskiego.
- Temat jest mi dobrze znany.
ZajĊliĞmy siĊ tą sprawą, poniewaĪ

mieszkaĔcy Mikstatu równieĪ zgáosili
nam ten problem. O wszystkim poinformowaliĞmy policjĊ.
Wáodarz Mikstatu otrzymaá równieĪ
list, w którym to mieszkaĔcy proszą
go o interwencjĊ, twierdząc, Īe przy
koĞciele znajduje siĊ klub nocny.
Klub dziaáa przy samym koĞciele; oprócz gier, picia alkoholu, byü
moĪe sprzedawane są tu równieĪ
uĪywki i narkotyki. Okna w tym klubie
są szczelnie zalepione, aby nie byáo
widaü, co dzieje siĊ w Ğrodku. Ciekawe kto daá zezwolenie na taką nocną
dziaáalnoĞü, a moĪe jest to początek
dziaáalnoĞci ma¿i w Mikstacie? - czytamy w liĞcie do burmistrza.
Jak siĊ okazuje, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wystosowaáa pismo do
komisariatu policji w Grabowie w tej
sprawie, nie zostaáa wczeĞniej poinformowana przez wáaĞciciela salonu
gier, o tym, Īe zamierza on prowadziü
taką dziaáalnoĞü obok koĞcioáa.
Prowadzone przez policjĊ Ğledztwo
wykluczyáo jednak, aby w Mikstacie
prowadzony byá klub nocny. Owszem,
w lokalu stoją dwie maszyny do gier,
z których korzysta máodzieĪ. Policjanci
bĊdą kontrolowaü to miejsce, sprawa
zostaáa przekazana do UrzĊdu Celnego.
A. à.

PILNE!

fot. FOTO STUDIO GAGATEK

Czas Ostrzeszowski zatrudni osobĊ bezrobotną na stanowisko redakcyjno-biurowe.
Wymagania: wyksztaácenie minimum Ğrednie, prawo jazdy kat. B, dobra znajomoĞü obsáugi komputera, komunikatywnoĞü, odpowiedzialnoĞü,
umiejĊtnoĞü formuáowania tekstów.
CV prosimy przesyáaü na adres: Czas Ostrzeszowski, ul. Ğw. Mikoáaja 16, 63-500 Ostrzeszów; e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl
MoĪna teĪ wstĊpnie komunikowaü siĊ telefonicznie: 697 021 652.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

KTO POWINIEN DBAû
O CZYSTOĝû CHODNIKÓW?
Wraz z opadami Ğniegu powracają kontrowersje dotyczące tego,
kto powinien dbaü o czystoĞü chodników. Z drogami nie ma problemu
- ¿rmy dziaáają na zlecenie zarządców i utrzymują ulice w jako takim
porządku. Z chodnikami zaĞ sprawa
jest duĪo bardziej skomplikowana.
Bo o ile trakty biegnące tzw. luzem
są w gestii samorządu, o tyle te
w bezpoĞrednim sąsiedztwie posesji - powinny byü sprzątane przez
wáaĞcicieli domostw.
I tu zaczynają siĊ przysáowiowe
schody. Mimo corocznych apeli samorządów o utrzymanie chodników przy
posesjach, czĊĞü mieszkaĔców uwaĪa,
Īe nie jest to ich obowiązek. Nie mój
chodnik, nie moja odpowiedzialnoĞü
- twierdzą.
Zapisy Ustawy o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach mówią,
Īe za odĞnieĪanie chodników przylegających bezpoĞrednio do posesji
odpowiada jej wáaĞciciel. Natomiast
jeĞli jest on oddzielony np. trawnikiem,
wówczas obowiązek odĞnieĪania przechodzi na gminĊ.

mam z tym problem. Ludzie takĪe nie
zawsze wiedzą, co zrobiü.
Powstają równieĪ inne wątpliwoĞci
- czy musimy odĞnieĪyü chodnik, jeĞli
jest on poáoĪony przy drodze wojewódzkiej, powiatowej? Powiat czy województwo nie chce sprzątaü chodników
- twierdzą, Īe jest to zadanie gminy. Jak
to zwykle zimą bywa - spadnie Ğnieg
i robi siĊ problem. Ci, którzy czują siĊ
odpowiedzialni - wychodzą, sprzątają,
innych nic to nie obchodzi. JeĪeli sprawa jest jasna i ktoĞ nie usuwa Ğniegu,
bo po prostu mu siĊ nie chce, to zachodzi konÀikt i musimy go rozstrzygnąü.
Komendant dodaje, Īe straĪnicy
sprawdzają, jak mieszkaĔcy radzą
sobie z odĞnieĪaniem.
- Chodzimy, pouczamy, a gdzie
trzeba karzemy. Dajemy czas mieszkaĔcom - od ustania opadów jest to
zwykle piĊü godzin.
ĝnieg, który piĊknie ubieliá chodniki,
place, parki, czasami jest uciąĪliwy
i dla wielu ludzi, zwáaszcza starszych,
stanowi problem. Oby tych „ĞnieĪnych”
káopotów byáo jak najmniej.
A. à.

Jak jest naprawdĊ?
ZapytaliĞmy o to komendanta straĪy miejskiej, p. Artura DrzyzgĊ.
- Przyznam, Īe jest to bardzo trudny temat. Zapis „bezpoĞrednia przylegáoĞü” oznacza, Īe chodnik musi
bezpoĞrednio przylegaü do ogrodzenia.
Wystarczy kawaáek zieleni upiĊkszającej i juĪ staje siĊ to tematem spornym.
KaĪda gmina ma jakąĞ swoją interpretacjĊ. Nie ukrywam, Īe sam równieĪ

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

CHCIAàA POMÓC KOLEĩANCE,
TERAZ ĝCIGA JĄ KOMORNIK
DokoĔczenie ze str. 1.
Po czasie dowiedziaáam siĊ równieĪ, Īe nie jestem jedyną osobą, która
daáa siĊ w ten sposób oszukaü... Takich ludzi jak ja jest znacznie wiĊcej.
Próbowaáam z nią rozmawiaü, ale to
wszystko na nic. Przekonywaáa mnie,
Īe jej mąĪ spáaci dáug, jak tylko wróci
z zagranicy. To byáy obietnice bez pokrycia. Dom tej rodziny licytowany byá
juĪ trzy razy - takich dáugów narobiáa
moja koleĪanka.
Mieszkanka Bierzowa bĊdzie
jednak walczyü, aby odzyskaü swoje pieniądze. Nie zgadza siĊ równieĪ
z decyzją komornika.
- Komornik musiaá popeániü báąd.
Skoro napisaá mi zaĞwiadczenie, Īe
spáaciáam mu wszystkie naleĪnoĞci,

STUDNIE

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

a po dwóch miesiącach odzywa siĊ
do mnie i Īąda kolejnych pieniĊdzy, to
coĞ jest nie tak. MyĞlaáam, Īe w koĔcu
zaczniemy normalnie Īyü, a tu taki cios.
Pani Justyna zwraca siĊ o pomoc.
- JeĪeli ktoĞ mógáby mi w tej sprawie jakkolwiek pomóc, bĊdĊ bardzo
wdziĊczna, bo sama juĪ sobie z tym
wszystkim naprawdĊ nie radzĊ. MoĪe
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znajdzie siĊ osoba, która wie, jak rozwiązaü mój problem.
Konsekwencje dobrego serca pani
Justyny ponosi teraz caáa jej rodzina mąĪ, dzieci, którym nieraz trzeba byáo
czegoĞ odmówiü, aby spáaciü nie swój
dáug.
Osoba, która winna jest tej sytuacji,
do tej pory nie poniosáa Īadnej kary.
Liczymy na to, Īe w koĔcu sprawiedliwoĞci stanie siĊ zadoĞü!
A. àawicka

Serdeczne podziċkowania
Personelowi Oddziaâu Intensywnej Terapii w Kaliszu,
Rodzinie, Przyjacioâom, SĆsiadom, Delegacjom, Poboszczowi
paraÀi pw. ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie Piotrowi Kowalkowi
oraz wszystkim, którzy uczestniczyli
w ostatnim poīegnaniu mojego mċīa

ğp. Antoniego Gaâana

skâada
īona

„Czâowiek īyje tak dâugo, jak dâugo pamiċý o nim trwa”

Serdeczne podziċkowania
Rodzinie, Przyjacioâom, SĆsiadom, Czâonkom Īywego Róīaĕca
Mċīczyzn, Ksiċīom z paraÀi farnej oraz delegacjom
za wspóâczucie, modlitwċ,
zamówione msze ğw. oraz liczny udziaâ w uroczystoğciach
pogrzebowych naszego ukochanego taty, brata, teğcia,
dziadka i pradziadka

ğp. Jana JózeÀaka
skâada
pogrĆīona w smutku
rodzina
Podziċkowania za opiekċ medycznĆ Lekarzom i Personelowi oddziaâu
wewnċtrznego szpitala w Ostrzeszowie oraz oddziaâu nefrologicznego
szpitala w Kċpnie.

,

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.
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APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 16.01 do 22.01, tel. 732-05-35
„Przyjazna” od 23.01 do 29.01, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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Nissanem w opla

11 stycznia, po
godz. 14.00 w Pustkowiu, kierujący
nissanem micrą
(68-letni mieszkaniec Ostrzeszowa)
nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci
od poprzedzającego go opla astry
i najechaá na jego
tyá. SprawcĊ ukarano mandatem.

Helikopterem na pomoc
13 stycznia
w Kotowskim z naczepy ciĊĪarówki
oderwaá siĊ metalowy element, który uszkodziá maskĊ
samochodu osobowego. W zdarzeniu
interweniowaáa zaáoga Ğmigáowca Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Na
szczĊĞcie pomoc
nie byáa potrzebna…
Na miejscu
zdarzenia policjanci
ustalili, Īe od naczepy ciĊĪarowej scanii
urwaá siĊ metalowy
uchwyt, który spadá na jadący samochód osobowy marki Toyota. Osobówką kierowaáa 38-letnia
mieszkanka powiatu ostrowskiego - na szczĊĞcie
kobieta nie odniosáa obraĪeĔ. Za kierownicą ciĊĪarówki siedziaá 50-letni obywatel Biaáorusi; ukarano
go mandatem.

Spadający lód raniá kierowcĊ

POLICJA
Targnąá siĊ na Īycie
34-letni mieszkaniec powiatu
ostrzeszowskiego targnąá siĊ na swoje Īycie. Kto wie, jak zakoĔczyáaby siĊ
ta historia, gdyby nie szybka reakcja
policjantów, którzy przejeĪdĪając al.
WolnoĞci w Ostrzeszowie, zauwaĪyli
mĊĪczyznĊ.
Patrolując al. WolnoĞci, policjanci zauwaĪyli zaparkowany samochód
osobowy, a w nim Ğpiącego mĊĪczyznĊ.
PoniewaĪ byáo bardzo zimno (-18 stopni) zaniepokoili siĊ i postanowili sprawdziü, dlaczego mĊĪczyzna jest w aucie.
Jak siĊ okazaáo, zjawili siĊ w samą porĊ.
34-latek najprawdopodobniej chciaá odebraü sobie Īycie - oĞwiadczyá policjantom,
Īe poáknąá znaczną iloĞü tabletek oraz
popiá je alkoholem. Funkcjonariusze znaleĨli w aucie opakowanie po lekach oraz
pustą butelkĊ po alkoholu. Natychmiast
powiadomili pogotowie ratunkowe, które
zabraáo mĊĪczyznĊ do szpitala.

Nie zapanowaá nad bmw
Nadmierna prĊdkoĞü byáa przyczyną kolizji, do której doszáo w czwartkowe przedpoáudnie (12 stycznia)
w Czajkowie.
22-letni mieszkaniec woj. áódzkiego,
kierując bmw, nie dostosowaá prĊdkoĞci do
warunków panujących na drodze, w wyniku czego uderzyá w tyá samochodu marki
Toyota Auris, którą kierowaáa 48-letnia
mieszkanka àodzi. MĊĪczyzna zostaá
ukarany mandatem.

Potrąciá 16-latkĊ
Kierowca audi potrąciá 16-latkĊ. Do
zdarzenia doszáo póĨnym wieczorem,
13 stycznia, na ul. OkrĊĪnej w Mikstacie.
23-letni mieszkaniec gminy Mikstat,
kierując samochodem marki Audi A6,
podczas wáączania siĊ do ruchu nie zachowaá ostroĪnoĞci i potrąciá prawidáowo
idącą 16-latkĊ.
Na szczĊĞcie dziewczynie nic siĊ nie
staáo. SprawcĊ ukarano mandatem.

Obaj winni
Do stáuczki renault clio i peugeota
doszáo w minioną sobotĊ na ul. Wojska
Polskiego w Kobylej Górze. Do kolizji
przyczynili siĊ obaj kierujący.
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20-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, kierujący samochodem marki Renault Clio, skrĊcaá w lewo, w tym czasie
kierowca peugeota (38-letni ostrzeszowianin) zacząá go wyprzedzaü. Okazaáo siĊ,
Īe 38-latek wykonaá ten manewr nieprawidáowo - doszáo do zderzenia pojazdów.
Obaj kierujący zostali ukarali mandatami, policjanci zatrzymali takĪe dowody
rejestracyjne pojazdów.

Uderzyá w drzewo

Mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego tra¿á do szpitala po tym, jak
na jego samochód spadáa bryáa Ğniegu z lodem. Do wypadku doszáo 10
stycznia na krajowej „25” w pobliĪu
Sokoáowic (gmina OleĞnica).
Bryáa Ğniegu spadáa na szybĊ opla
z jadącej przed nim ciĊĪarówki. Niestety, tak niefortunnie, Īe szyba rozbiáa siĊ,
a lód raniá kierowcĊ. MĊĪczyzna tra¿á
do szpitala. Na szczĊĞcie, obraĪenia
okazaáy siĊ niegroĨne.
Policja przestrzega, aby przed
wyjazdem z domu sprawdziü dokáadnie dachy samochodów i oczyĞciü je
z zalegającego Ğniegu i lodu.

Do tej kolizji doszáo 15 stycznia, po
godz. 10.00 na ul. Przemysáowej w Grabowie.
Kierujący hyundaiem 74-letni mieszkaniec gminy Grabów, na áuku drogi
straciá panowanie nad autem, zjechaá na
przeciwny pas jezdni, a nastĊpnie uderzyá
w przydroĪne drzewo. MĊĪczyzna odniósá
obraĪenia, zostaá przewieziony do szpitala.
Za naruszenie przepisów o bezpieczeĔstwie w ruchu drogowym policjanci ukarali
go mandatem.

Przyblokowane skrzyĪowanie
11 stycznia w Ostrzeszowie, na Ğwiatáach przy
skrzyĪowaniu ul. Piekary z ul.
Gorgolewskiego awaria automatycznej skrzyni biegów
unieruchomiáa ciĊĪarowego
mana, pojawiáy siĊ utrudnienia w ruchu. Z odsieczą
przybyli straĪacy i przy uĪyciu
swojej scanii pomogli zepsutej ciĊĪarówce opuĞciü skrzyĪowanie.

Volkswagenem w volvo
22-letni mieszkaniec gminy Mikstat,
kierując vw golfem, nie zachowaá naleĪytych Ğrodków ostroĪnoĞci podczas wyprzedzania i uderzyá w bok volvo, którym
kierowaáa 28-letnia mieszkanka tej samej
gminy. Sprawca zostaá ukarany mandatem.
Do stáuczki doszáo wieczorem, 15
stycznia w Smolnikach.

Nowy zastĊpca komendanta
Od 16 stycznia funkcjĊ zastĊpcy komendanta w KPP w Ostrzeszowie peáni
podinsp. Waldemar Sip - dotychczasowy
naczelnik wydziaáu kryminalnego. Zastąpiá
on na tym stanowisku podinsp. Tadeusza
Królikowskiego, który sprawuje teraz tĊ
funkcjĊ w Kaliszu.
Wiadomo teĪ, Īe nowym naczelnikiem
wydziaáu ruchu drogowego zostaá kom. Radosáaw Szmaj - do grudnia ubiegáego roku
naczelnikiem „drogówki” byá Robert FroĔ.

ZATRUDNIĉ

lakiernika samochodowego
lub pomocnika lakiernika,
Ostrzeszów, tel. 609 500 142

W poniedziaákowe przedpoáudnie
(16 stycznia), na drodze prowadzącej
z Ostrzeszowa w kierunku Przytocznicy,
kierowca forda escorta najprawdopodobniej nie dostosowaá prĊdkoĞci do
panujących warunków, straciá panowanie nad autem i wjechaá do rowu.
OkolicznoĞci zdarzenia ustalaáa
policja.
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Na ratunek kaczkom
9 stycznia kobylogórscy straĪacy
uratowali gromadĊ kaczek, które przymarzáy do lodu na tamtejszym zalewie.
Druhowie bosakami pokruszyli lód, umoĪliwiając kaczkom swobodne poruszanie
siĊ. O koniecznoĞci takiej interwencji
poinformowaá straĪaków jeden z przechodniów. Szczególnie zimą bądĨmy
wraĪliwi na potrzeby naszych czworonoĪnych i skrzydlatych przyjacióá.

Drogie zalanie

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

TONERY - KASY FISKALNE
Ƈ Profesjonalny serwis laptopów,
komputerów i drukarek.
Ƈ Odzyskiwanie danych z uszkodzonych
komórek, dysków twardych, pendrive’ów.

PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH
Ƈ nowoczesne Ƈ czytelne Ƈ eleganckie

693 635 565

fot. MojaOlesnica.pl

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

Awaria instalacji wodociągowej, do
której doszáo 12 stycznia w budynku
mieszkalnym przy ul. Kaliskiej w Grabowie nad Prosną, spowodowaáa zalanie
piwnic budynku. Straty wynoszą aĪ 12
tys. zá, bo uszkodzone zostaáo urządzenie
grzewcze CO.

W Kobylej Górze teĪ zalana
piwnica
Bardzo podobna sytuacja do tej
w Grabowie zdarzyáa siĊ 14 stycznia
w Kobylej Górze. Tu równieĪ doszáo do
pĊkniĊcia rury doprowadzającej wodĊ
do budynku mieszkalnego, przez co teĪ
zostaáa zalana piwnica domu. Straty spowodowane awarią wyniosáy 2 tys. zá.

Fordem
do rowu

4

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

PAMIĉû O POWSTANIU
WIELKOPOLSKIM

- KaĪdy chce byü Ğwiadom wáasnej toĪsamoĞci. Powinien wiĊc pielĊgnowaü pamiĊü, by poprzez nią
budowaü trwaáe, oparte na prawdzie
relacje z otoczeniem - tymi sáowami dyrektor ZS nr 1 w Ostrzeszowie,
Dariusz Grzesik, rozpocząá uroczysty
apel poĞwiĊcony rocznicy wybuchu na
naszych ziemiach Powstania Wielkopolskiego. Choü to jedyne w dziejach
Polski zwyciĊskie powstanie, pamiĊü
o nim z trudem przebija siĊ do spoáecznej ĞwiadomoĞci.
- Dzisiaj w komercyjnym Ğwiecie
blichtru i Àeszy potrzeba nam równieĪ
duĪo odwagi, by móc kierowaü siĊ
zasadami, by nie ulegaü manipulacji, nie poddawaü siĊ prowokacjom

- kontynuowaá dyrektor. - ĝwiat kusi
Ğwiecideákami. Prawdziwe wartoĞci
czĊsto odsuwane są na dalszy plan
lub wrĊcz odchodzą do lamusa. Warto
pamiĊtaü, Īe miarą cywilizacji nie są
hamburgery i hot-dogi, tylko to, co
w sobie nosimy - tradycja, historia,
obyczaje, wartoĞci…
Ciekawy program artystyczny,
którego wiodącym tematem byáa OJCZYZNA, zaprezentowaáa máodzieĪ.
Znalazáy siĊ w nim patriotyczne wiersze i piosenki (m.in. „Taki kraj”, „Biaáy
krzyĪ”), a takĪe rys historyczny dotyczący powstania.
Przed obeliskiem upamiĊtniającym ten wielki zryw niepodlegáoĞciowy

uczestnicy uroczystoĞci záoĪyli wiązanki kwiatów. W tym gronie delegacja parlamentarzystów PiS, wáadze
i samorządowcy miasta i powiatu oraz
reprezentujący Ğrodowisko kombatanckie, prezes ostrzeszowskiego
koáa Związku Kombatantów RP, kpt.
Wacáaw Mickiewicz.
PamiĊtano teĪ o powstaĔcach
spoczywających na ostrzeszowskim
cmentarzu - delegacja máodzieĪy zapaliáa znicze na ich grobach.
O uwarunkowaniach historycznych, które 98 lat temu doprowadziáy
do wybuchu powstania, mówiá poseá
Tomasz àawniczak. Uzasadniaá, Īe Powstanie Wielkopolskie dlatego okazaáo
siĊ zwyciĊskie, bo miaáo swoją moc,
byáo powszechne i we wáaĞciwym czasie wywoáane. To teĪ sprawiáo, Īe juĪ
6 stycznia - 9 dni po wybuchu powstania - Ostrzeszów zostaá wyzwolony
spod zaboru pruskiego. Mówca przypomniaá, Īe tu, w Ostrzeszowie na
czele Powiatowej Rady Ludowej staá
hrabia WĊĪyk, a dowódcą oddziaáów
zostaá pák Stanisáaw Thiel. PodkreĞliá,
Īe Powstanie Wielkopolskie okazaáo

siĊ nie tylko sukcesem militarnym, lecz
byáo teĪ zwyciĊskie politycznie.
Gratulacje pod adresem máodzieĪy
i uznanie dla dokonaĔ szkoáy wyraziá
senator àukasz Mikoáajczyk.
Warto dodaü, Īe w uroczystoĞciach
wziĊáy takĪe udziaá delegacje szkóá
z naszego powiatu, które noszą imiĊ
PowstaĔców Wielkopolskich - Gimnazjum w Kobylej Górze i Szkoáa Podstawowa w Doruchowie.

- Chwalmy siĊ tym powstaniem,
bo tu, na Ziemi Ostrzeszowskiej ono
takĪe siĊ odbywaáo i przyniosáo wolnoĞü - mówiá starosta.
Uczestnicy tamtych wydarzeĔ
sprzed blisko wieku juĪ odeszli na
wieczną wartĊ. Teraz na ich synach,
wnukach i prawnukach spoczywa zadanie gáoszenia o powstaniu, by pamiĊü o nim byáa Īywa wĞród Polaków,
takĪe tych spoza Wielkopolski.
K. Juszczak

UCZCILI PAMIĉû POWSTAēCÓW
Harcerze Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów
wziĊli udziaá w obchodach rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Poznaniu oraz w centralnych obchodach na warszawskich Powązkach.
Jak podkreĞla komendant Hufca ZHP,

phm. Mariusz Ciechanowski, tradycją
1. Szczepu ZHP Ziemi Mikstackiej im.
PowstaĔców Wielkopolskich jest, Īe
27 grudnia na poznaĔskiej Malcie druĪyny tego szczepu uczestniczą w obchodach rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego oraz skáadają kwia-

ty pod pomnikiem
ku czci polegáych
w tym powstaniu
harcerzy.
- Nasz hu¿ec
moĪe byü dumny,
bo juĪ dwa lata
z rzĊdu harcerze
z mikstackiego
szczepu są zapraszani przez
komendanta Chorągwi Wielkopolskiej na centralne
obchody rocznicy
wybuchu Powstania na Warszawi ustroiliĞmy groby, a potem, podczas uroczystych
obchodów, tworzyliĞmy
honorową asystĊ z pochodniami przy grobach
polegáych bohaterów Powstania oraz peániliĞmy
wartĊ przy obelisku - relacjonuje phm. M. Ciechanowski.
www.powiatostrzeszowski.pl

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

skie Powązki,
gdzie spoczywają
teĪ nasi powstaĔcy. W tym roku do
Warszawy pojechali harcerze z 1.
WDH Marzyciele
w Sieroszewicach, 15. DH
w Grabowie, 6.
DH im. Stefana
Czarneckiego
w Kraszewicach
i 6. DH w Czajkowie. Wspólnie
posprzątaliĞmy

18.01.2017
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CZAS STUDNIÓWEK
W ZS NR 1
Początek nowego roku to tradycyjny czas studniówek. 7 stycznia w restauracji Eldorado bawiáy siĊ klasy IV
Technikum Budowlanego, IV Technikum
ĩywienia i Usáug Gastronomicznych
oraz IV Technikum Obsáugi Turystycznej
- oddziaá sportowy z ZS nr 1 w Ostrzeszowie.
UroczystoĞü rozpocząá tradycyjny
polonez wykonany przez máodzieĪ prowadzoną przez dyr. szkoáy p. Dariusza
Grzesika i wicedyrektorów - p. DonatĊ
Sokóá i p. Wacáawa MuchĊ KruczyĔskiego. Studniówka staáa siĊ okazją nie tylko
do zabawy, ale takĪe do podziĊkowaĔ
kierowanych pod adresem dyrekcji,
grona pedagogicznego i rodziców.
Szczególnie wzruszającym momentem
byáy podziĊkowania wyraĪone w czasie czĊĞci artystycznej, skierowane do
wychowawców: p. BoĪeny Mierniczak,
p. Lidii Bartczak i p. Dawida Sobieraja. Moment ten zostaá piĊknie opisany

sáowami przez fotografującego imprezĊ
p. Henryka Gagatka: „MieliĞmy przyjemnoĞü przekonaü siĊ na wáasne
oczy, uszy i serce o prawdziwoĞci niezwykáej relacji miĊdzy nauczycielami
a wychowankami tej szkoáy. CzĊĞü artystyczna byáa nie tylko rozrywkowym
przerywnikiem, ale przede wszystkim
wzruszającą chwilą podziĊkowania wychowawcom za opiekĊ i prowadzenie.
Byáo to tak szczere i prawdziwe, Īe nie
tylko nas Ğciskaáo w gardle...”
Skoczna i peána radoĞci zabawa
przy muzyce zespoáu Dioda trwaáa do
biaáego rana.
Pod koniec stycznia odbĊdzie siĊ
druga studniówka máodzieĪy z ZS nr 1,
tym razem klas IV Technikum Ekonomicznego i áączonej klasy IV Technikum
Handlowego/Technikum Ekonomicznego i Technikum Technologii Drewna.
K.P.
fot. FOTO STUDIO GAGATEK

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

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

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

SONDA

Nasze studniówki

Rozm. i fot. A. áawicka
i A. Pisula

Stanisâaw Grzesiak
emerytowany nauczyciel

ZaczĆâem pracċ w roku 1970, pierwsze studniówki, w których braâem udziaâ,
odbywaây siċ w 1974. PoczĆtkowo caâa
oprawa wynikaâa z pewnych oczekiwaĕ
wobec ucznia - miaâ on byý przede
wszystkim skromnie ubrany - czarne
spódnice, biaâe bluzki, garnitury wedâug
ówczesnych norm. Studniówkċ przygotowywali rodzice, odbywaâa siċ w szkole
i zachowanie uczniów musiaâo byý podporzĆdkowane szkolnemu regulaminowi.
Imprezċ otwieraâ dyrektor, byâ polonez, do
którego przygotowywaâa szkoâa. Ostatnie
klasy gromadzono wtedy na lekcjach
wychowania Àzycznego, pary tworzono
wedâug wzrostu, niezaleīnie od sympatii
i uczono poloneza oraz innych taĕców.
Z poczĆtku studniówka byâa tylko
dla maturzystów, osoby towarzyszĆce
moīna byâo zapraszaý dopiero po stanie
wojennym. W latach 80. zaczċto siċ przenosiý do restauracji, wtedy pozwolono
teī na wieczorowe stroje. Prezentacje
artystyczne uczniów byây chyba zawsze,
moīe kiedyğ nie pozwalano na īadne
uszczypliwoğci. Potem to siċ zmieniaâo,
te uszczypliwoğci byây, choý nigdy takie,
by ktoğ siċ obraziâ.
Pamiċtam jednĆ studniówkċ w stanie
wojennym, kiedy to impreza nie mogâa
zakoĕczyý siċ wczeğniej niī o godz. 6.00.
ObowiĆzywaâa godzina policyjna, trzeba
byâo uzyskaý zgodċ wâadz, lokal do 6.00
byâ zamkniċty - nikt nie mógâ ani wejğý,
ani wyjğý.
Teraz studniówki sĆ znacznie kosztowniejsze, towarzyszĆ im wielkie przygotowania. Kiedyğ byâo skromniej, bo
i biedniejsze byâo spoâeczeĕstwo. Teraz
teī mâodzieī bawi siċ w innym stylu, ale
do nikogo nie moīna mieý o to pretensji,
takie majĆ prawo.

Nina Skrobacz
pracuje w Àrmie Chic

Moja studniówka odbyâa siċ w Eldorado, z tego, co pamiċtam, przewaīaây stroje karnawaâowe. Najwiċcej byâo
czarnych sukienek, sporo srebrnych,
zdarzaây siċ teī czerwone, sukienki
byây róīnej dâugoğci - ale na pewno
nie byây tak szykowne jak teraz. Nikt
siċ wtedy za bardzo nie wyróīniaâ - gdy
teraz oglĆdam zdjċcia z aktualnych
balów przedmaturalnych, to widzċ, īe
dziewczyny ubierajĆ siċ czasami nawet
na biaâo - wedâug mnie to zupeânie
niestosowne. Impreza trwaâa do 4.00
rano, wspominam jĆ bardzo dobrze,
bawiliğmy siċ ğwietnie. Gdybym mogâa,
to chċtnie wróciâabym do tamtych lat,
wâağnie do czasów szkoây ğredniej, ze
studniówkĆ wâĆcznie.
Byâ oczywiğcie polonez, którego
wczeğniej ýwiczyliğmy w szkole, byâa
czċğý artystyczna, chyba przedstawialiğmy jakĆğ lekcjċ, ale szczegóâów juī
nie pamiċtam.
Aktualne studniówki odbywajĆ
siċ chyba z jeszcze wiċkszĆ pompĆ
niī kiedyğ, myğlċ, īe czasami aī do
przesady. Ale rytuaây pewnie pozostaây
- przemowa, polonez...
Jeszcze wiele lat wczeğniej studniówki odbywaây siċ w szkoâach, wtedy
byâo zdecydowanie skromniej, wszyscy
wyglĆdali tak samo - biaâe bluzki, czarne spódniczki - nie byâo przepychu, nie
byâo īadnej rywalizacji.

Aleksandra
Wojtkowska
uczennica ZS nr 1

Tak siċ skâada, īe studniówkċ
miaâam kilka dni temu - 7 stycznia,
w restauracji Eldorado. Przygotowania do tej wyjĆtkowej imprezy trwaây
w mojej szkole juī od wrzeğnia, a takie
juī naprawdċ konkretne rozpoczċây
siċ w listopadzie. Przez dwa miesiĆce
ýwiczyliğmy poloneza, chcieliğmy, aby
róīniâ siċ czymğ od innych, dlatego
trzeba byâo go dobrze dopracowaý.
Taniec byâ wyjĆtkowy, a na studniówce
wyszedâ idealnie. Miaâam zaszczyt taĕczyý poloneza z dyrektorem, byâ lekki
stres, ale wszystko wypadâo dobrze.
Wspólnie z koleīankĆ i kolegĆ z klasy
prowadziâam teī caâĆ studniówkċ.
Impreza trwaâa do biaâego rana, do
godz. 4.30. Wszyscy bawili siċ do
koĕca, wspaniaâa atmosfera - tego
nie da siċ opisaý. Mamy wspaniaâego wychowawcċ. Przygotowaliğmy
dla niego scenkċ, podczas której nie
zabrakâo âez. Byây to âzy wzruszenia
i âzy ze ğmiechu. Na koniec kaīdy
z nas podszedâ do niego i powiedziaâ mu prosto z serca to, za co mu
dziċkuje. On odwdziċczyâ nam siċ
tym samym - niedawno urodziâ mu
siċ syn, wzruszony przyznaâ, īe nie
spodziewaâ siċ, īe spotka go jeszcze
coğ równie piċknego i nazwaâ nas
swoimi dzieými.

Emilia Wróbel
z córeczkĆ AgatkĆ
pracuje w banku

Studniówka - ğwietne wspomnienia, wspaniaâa zabawa - od mojej minċâo juī 15 lat. Impreza byâa w Eldorado,
pamiċtam, īe miaâam dâugĆ, ÀoletowĆ
sukienkċ i byâ to doğý niespotykany
kolor jak na ówczesnĆ studniówkowĆ
kreacjċ. Przewaīaây sukienki czarne,
ale wtedy modne byâo bordo i granat
- i tych teī nie brakowaâo, chyba 90%
dziewczyn miaâo dâugie sukienki. Na
pewno byâ polonez - taĕczyli go wszyscy uczniowie, jakağ czċğý artystyczna
- o ile sobie przypominam, piosenka
dla wychowawczyni na melodiċ popularnego wtedy utworu „O Ela, Ela...”.
Do tego jakiğ ukâad taneczny. Byliğmy
zgranĆ klasĆ, wiċc bawiliğmy siċ ğwietnie, chċtnie wróciâabym do tamtych lat.
Wydaje mi siċ, īe impreza studniówkowa w dzisiejszych czasach nie
róīni siċ tak bardzo od tych sprzed
kilkunastu lat. Tradycje pozostaây, polonez, czċğý artystyczna, taĕce do
rana… Tak jak i kiedyğ, to nadal jedna
z najwaīniejszych szkolnych imprez.
Zmieniâa siċ oczywiğcie moda czy to na
strój, czy na muzykċ lub dekoracjċ, no
i na pewno kwota, którĆ trzeba wydaý
na organizacjċ imprezy. Ale tak jak
dawniej najwaīniejsze jest to, by siċ
dobrze bawiý. O wyjĆtkowoğci imprezy
ğwiadczĆ przede wszystkim ludzie,
a nie miejsce, ubiór czy fryzura.

Marcelina Sztuder
uczennica ZS nr 1

Nie zapomnċ swojej studniówki
do koĕca īycia - wspaniaâa impreza.
Nauczyciele byli z nami prawie do koĕca, z tego, co wiem,
w poprzednich latach róīnie to
bywaâo. Dziċkowali nam za to, īe
byli z nami przez te cztery lata.
Wszyscy bardzo siċ zintegrowali.
Taĕczyliğmy wspólnie z nauczycielami, to byâa ğwietna impreza.
IdĆc na studniówkċ, wychodziâam
z zaâoīenia, īe bċdzie fajnie, ale
nie myğlaâam, īe bċdzie tak rodzinnie. Na studniówce towarzyszyâ mi
kolega ze szkoây. Niektóre z moich
koleīanek przyszây ze swoimi châopakami spoza szkoây - jeğli ktoğ
ma osobċ bliskĆ sercu, to czemu
akurat nie miaâby spċdziý tego wieczoru wâağnie z tĆ osobĆ. Dawniej
studniówki odbywaây siċ w szkole
- dziewczyny ubrane byây w biaâe
bluzeczki, czarne spódniczki. Teraz
czasy siċ zmieniây i chyba by to
nie przeszâo. Na mojej studniówce
przewaīaây kolory czerni i granatu,
czċğý dziewczyn miaâa na sobie
krótkie sukienki, ale byâo teī duīo
dâugich, wieczorowych kreacji.
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LUDNOĝû MIASTA
I GMINY OSTRZESZÓW
Na koniec 2016 roku miasto
i gmina Ostrzeszów liczyáo 24.173
mieszkaĔców, tj. o 11 osób mniej
niĪ przed rokiem. Nie jest to powód
do zmartwieĔ, ale warto zauwaĪyü,
Īe po dwóch latach niewielkich wzrostów, teraz trochĊ nas ubyáo. Mając na
uwadze zestawienie z ostatnich 10 lat,
moĪna powiedzieü, Īe i tak mieszkaĔców miasta i gminy jest o 211 wiĊcej
niĪ w roku 2007, kiedy ta liczba byáa
najmniejsza. Jednak do szczytowych
osiągniĊü z 2011r. brakuje blisko stu
obywateli - nie tak duĪo, ale raczej
w najbliĪszych latach tej liczby nie uda
siĊ przekroczyü. Na przestrzeni dekady
ludnoĞü mieszkaĔców miasta i gminy
utrzymuje siĊ na zbliĪonym poziomie.
RóĪnice - i to znaczące - wystĊpują
wĞród mieszkaĔców samego miasta
i wiosek. Mówiąc krótko - w miastach
ludzi ubywa, na wioskach przybywa.
OczywiĞcie w samym Ostrzeszowie
i tak mieszka o blisko 5 tys. obywateli
wiĊcej niĪ na „prowincji”, ale ta róĪnica
sukcesywnie siĊ zmniejsza.
W roku 2016 liczba mieszkaĔców miasta zmalaáa aĪ o 101 osób
i wyniosáa 14.445. Tylko w roku 2013

ten spadek byá jeszcze wiĊkszy (o 113
osób). Faktem jest, Īe co roku (poza
2008 i 2014) o kilkadziesiąt osób kurczy
siĊ liczba mieszkających w mieĞcie. Na
przestrzeni 10 lat liczba ta zmniejszyáa
siĊ o 602 i wiele wskazuje na to, Īe za
5-7 lat zejdziemy poniĪej 14 tys. mieszkaĔców. Dlaczego ubywa „mieszczuchów” ? Jednoznacznej odpowiedzi na
to pytanie nie ma. Niewątpliwie czĊĞü
máodszych mieszkaĔców miasta wyjechaáa na studia lub za granicĊ w poszukiwaniu lepszej pracy i jakoĞ nie
kwapi siĊ z powrotem. Ale teĪ niemaáo
ostrzeszowian wybiera Īycie na wsi.
TezĊ tĊ utwierdza zestawienie liczby
mieszkaĔców wiosek przynaleĪnych do
miasta i gminy Ostrzeszów. Liczba ta
od dziesiĊciu lat systematycznie roĞnie.
W 2008 roku przyrost wyniósá nawet
142 osoby, dwa lata póĨniej 121. Potem
nastaáy lata wzglĊdnej stabilnoĞci, lecz
w 2016 i 2015 o blisko sto zwiĊkszaáa
siĊ liczba mieszkaĔców wiosek. W ciągu dekady wzrosáa ona o 609 osób,
czyli o podobną liczbĊ, o jaką zmalaáa
liczba mieszkaĔców miasta.

Zmieniającą siĊ w ostatnim 10-leciu liczbĊ mieszkaĔców miasta i gminy
Ostrzeszów oraz samego miasta i samych wiosek przedstawia poniĪsze zestawienie.
Liczba mieszk. MiG

liczba mieszk.
miasta

liczba mieszk.
wiosek

2007

23.962

14.843

9.119
9.261 (+142)

2008

24.202 (+240)

14.941 (+98)

2009

24.141 (-61)

14.872 (-69)

9.269 (+8)

2010

24.236 (+95)

14.846 (-26)

9.390 (+121)
9.466 (+76)

2011

24.267 (+31)

14.801 (-45)

2012

24.211 (-56)

14.704 (-97)

9.507 (+41)

2013

24.127 (-84)

14.591 (-113)

9.536 (+29)

2014

24.139 (+12)

14.593 (+2)

9.546 (+10)

2015

24.184 (+45)

14.546 (-47)

9.638 (+92)

2016

24.173 (-11)

14.445 (-101)

9.728 (+90)

Skoro w okolicznych wioskach
przybywa ludnoĞci, spójrzmy, gdzie
ten przyrost jest najwiĊkszy. W 2016
najbardziej wzrosáa liczba mieszkaĔców
NiedĨwiedzia (+23), Rojowa (+20) i Olszyny (+18). Inna sprawa, Īe wáaĞnie
w tych miejscowoĞciach mieszka sporo
osób z zameldowaniem czasowym.
PowiĊksza siĊ takĪe ludnoĞü PotaĞni
(+14) i Pustkowia Poáudnie (+12). W pozostaáych wioskach ta liczba niewiele
wzrosáa lub niewiele zmalaáa. Najbardziej w ciągu roku zmniejszyáa siĊ liczebnoĞü Bledzianowa (-10). Trzeba teĪ
zauwaĪyü, Īe wáaĞnie na wioskach jest
wiĊcej mĊĪczyzn niĪ kobiet. RóĪnica
nie jest wprawdzie duĪa, raptem 46
„cháopa”, ale jednak. W mieĞcie panie
mają zdecydowaną przewagĊ, jest ich
wiĊcej o 725.

Zgony i urodzenia
Na liczbĊ mieszkaĔców wpáyw mają
nie tylko migracje i przeprowadzki, lecz

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

równieĪ zgony i urodzenia. W minionym
roku zmaráo 197 mieszkaĔców MiG
Ostrzeszów, zaĞ urodziáo siĊ 229 dzieci
(o 16 mniej niĪ w roku 2015). Cieszy,
Īe urodzeĔ byáo o 34 wiĊcej niĪ zgonów oraz to, Īe zgonów odnotowano o
6 mniej niĪ w roku 2015.
Oto jak w ostatnich czterech latach przedstawia siĊ liczba zgonów
i urodzeĔ:
2013
2014
2015
2016

ZGONY
218
216
203
197

URODZENIA
222
207
245
229
opr. K. Juszczak

(na podstawie danych przygotowanych
przez Wydziaá Spraw Obywatelskich
i ObronnoĞci UMiG Ostrzeszów)

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

Liczba osób zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów
stan na dzieĔ 31 grudnia 2016 roku
Zameld.
staáe

Zameld.
czasowe

Liczba osób
RAZEM

Bledzianów

412

3

415

- 10

213

202

Jesiona

86

1

87

-6

46

41

53/47

Kocháowy

317

1

318 (81 DPS)

+7

122

196

38/62

MiejscowoĞü

Roczny przyrost
MĊĪczyĨni (M) Kobiety (K)
/ ubytek

% M/K
51/49

Korpysy

165

2

167

+1

88

79

53/47

Kotowskie

173

3

176

-5

88

88

50/50

Kozáy

116

0

116

+6

67

49

58/42

KuĨniki

188

4

192

+ 15

85

107

44/56

Marydóá
Myje
PotaĞnia

306
303
340

1
5
9

307
308
349

+3
+1
+ 14

160
154
177

147
15
172

52/48
50/50
50/50
50/50

NiedĨwiedĨ
Olszyna
Pustkowie Pád
Pustkowie Pán.
Rogaszyce
Rojów

585

21

606

+ 23

304

302

1.173

22

1.195

+ 18

594

601

50/50

422

5

427

+ 12

218

209

51/49

217

7

224

+4

108

116

48/52

1.335

14

1.349

+2

669

680

50/50

806

19

825

+ 20

419

406

51/49

Siedlików

1.101

4

1.105

-2

563

542

51/49

Szklarka MyĞl.
Szklarka Przyg.
Turze
Zajączki
Rejmanka
GMINA áącznie
Ostrzeszów
RAZEM
(Miasto i Gmina)

414
660
175
237
60
9.591
14.069

9
4
1
2
0
137
376

423
664
176
239
60
9.728
14.445

-2
-2
0
-7
-2
+ 90
- 101

233
341
86
126
26
4.887
6.860

190
323
90
113
34
4.841
7.585

55/45
51/49
49/51
53/47
43/57
50/50
47/53

23.660

513

24.173

- 11

11.747

12.426

47,6/52,4

KONFERENCJA U STAROSTY
Przedstawiciele lokalnych mediów spotkali siĊ 12 stycznia na
pierwszej w 2017 r. konferencji
prasowej, zwoáanej przez starostĊ
ostrzeszowskiego. Tematyka obejmowaáa sprawy oĞwiatowe, inwestycje i remonty drogowe, rynek pracy
oraz szpital.
ZaczĊáo siĊ od niedawno przyjĊtego
budĪetu.
- Jest on podobny do tego z lat
poprzednich, wynosi ok. 60 milionów
záotych - mówiá starosta L. Janicki. - Nie
jesteĞmy wielkim inwestorem, staramy
siĊ robiü rzeczy najistotniejsze.
Nic nie interesuje mieszkaĔców
tak jak drogi, chodniki i to, co siĊ wokóá
nich dzieje. Dlatego do najwaĪniejszych
zadaĔ zaliczyü moĪna bĊdzie m.in.
inwestycje drogowe.
- Budowa chodnika w Biskupicach
Zabarycznych, poáączenie chodnikiem
Racáawic i Renty - wyliczaá starosta. Planujemy zakoĔczyü realizacjĊ chodników w KuĨnicy Bobrowskiej i Wirginach.
Czeka nas równieĪ modernizacja chodników na terenie Ostrzeszowa i kontynuacja budowy chodnika w Parzynowie.
Ponadto chcemy zleciü kilka projektów
drogowych m.in. w Marszaákach.
Jak zapowiada starosta, waĪnym
zadaniem inwestycyjnym bĊdzie kontynuacja budowy drogi Grabów - DĊbicze.
WartoĞü tego przedsiĊwziĊcia wyniesie
ok. dwa miliony záotych.
DuĪym projektem, który powiat
chciaáby zrealizowaü wspólnie z wszystkimi gminami, są odnawialne Ĩródáa
energii. Projekt zakáadaáby zainstalowanie Ĩródeá odnawialnej energii o wielkoĞci prawie 2 megawatów, z czego 1,5
tysiąca kilowatów byáoby przeznaczone
na indywidualne gospodarstwa domowe, a 500 na instytucje.

O sprawach związanych z oĞwiatą
mówiá z kolei wicestarosta A. Mickiewicz.
- W tym roku czeka nas wielkie
wyzwanie dotyczące oĞwiaty, musimy
wywoáaü wiele uchwaá. Pierwsza z nich
dotyczyü bĊdzie planu sieci szkóá (...).
Nasze szkoáy same pozyskują duĪo
Ğrodków ¿nansowych. Powiat w tym
roku dokáada do oĞwiaty ponad 700.000
tysiĊcy, a jakby liczyü jeszcze dochody
to 1.200.000 tysiĊcy.
Na temat rynku pracy w Ostrzeszowie mówiáa dyrektor PUP, p. Ewa
Rycerska.
- Niestety, w tym roku algorytm jest
stosunkowo niewielki. Na ten rok wynosi
on 980 tysiĊcy záotych.
Fundusz pracy obejmie: prace interwencyjne dla 30 osób, dotacje dla 12
osób (kwota 14 tysiĊcy), szkolenia - 20
osób, staĪe - 20 osób, roboty publiczne - 19 osób, studia podyplomowe - 1
osoba, bon staĪowy - 1 osoba, bon na
zasiedlenie - 1 osoba.
Ponadto pracodawcy mogą ubiegaü
siĊ o do¿nansowanie zatrudnianych
pracowników. Warunek jednak jest taki,
aby osoba, którą chcą przyjąü do pracy,
nie ukoĔczyáa 30. roku Īycia. Umowa

musi zostaü sporządzona przynajmniej
na dwa lata. Pokrycie kosztów zatrudnienia obejmie pierwszy rok, za drugi
zapáaci pracodawca.
Na szczĊĞcie, to niejedyne pieniądze, jakie pozyska PUP.
- Fundusz pracy jest tylko niewielkim Ĩródáem realizacji potrzeb aktywizacyjnych. W gáównej mierze opieramy
siĊ na Ğrodkach unijnych (...). Z tych
pieniĊdzy bĊdziemy mogli uruchomiü
95 staĪy do 30. roku Īycia, szkolenia
i dotacje dla 29 osób bezrobotnych.
W ramach projektu „Power” planujemy
zaktywizowaü 167 osób. Kolejny program unijny „Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny”, dotyczący aktywizacji osób powyĪej 30. roku Īycia,
bĊdzie opiewaá na kwotĊ 868 tysiĊcy
záotych. DziĊki niemu bĊdziemy mogli
zaktywizowaü 98 osób.
Temat kontraktacji usáug medycznych w ostrzeszowskim szpitalu jest
juĪ doĞü dobrze znany, pisaliĞmy o nim
niedawno na áamach naszej gazety
(w nr. 1.).
Zostaá on równieĪ poruszony na
czwartkowej konferencji.
A. à.
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KOLĉDY I ĝWIĄTECZNE OZDOBY

W ostrzeszowskiej Bibliotece Publicznej trwa nastrój Ğwiąt - rozbrzmiewa kolĊda, a w jednej z sal mnóstwo
Ğwiątecznych eksponatów - bombek,
anioáków, pajacyków, puzderek i najróĪniejszych bibelotów, które jak gdyby
urwaáy siĊ z choinki i wskoczyáy na wystawowe stoáy. Ich autorkami są panie: Anna
Bury, Danuta PĊtoĞ, Violetta JĊdrzejak
i Izabela Kowalczyk-Gąsiorek. To dziĊki ich talentom w bibliotece zrobiáo siĊ
Ğwiątecznie, baĞniowo, piĊknie. I zgodnie
z tytuáem wystawy - „BOĩE NARODZENIE RĉKAMI UTKANE”.
Wszystkie panie niewątpliwie áączy
pasja, bez niej zabrakáoby cierpliwoĞci,
aby mozolnie dziergaü gwiazdkowe wzorki, sklejaü, malowaü i robiü mnóstwo
ozdób, które, wydawaáoby siĊ, jedynie
satysfakcjĊ przynieĞü mogą. Ale prócz
satysfakcji niosą teĪ uspokojenie i radoĞü,
gdy w oczach osoby obdarowanej takim
cudeĔkiem widaü zachwyt.

Artystki dzieliáy siĊ swoją pasją
z przybyáymi na wernisaĪ goĞümi, opowiadaáy o technikach twórczych i czasie
powstawania poszczególnych ozdób.

OPàATEK ZWIĄZKU
NIEWIDOMYCH

9 stycznia w Starostwie Powiatowym odbyáo siĊ spotkanie opáatkowe Koáa
Polskiego Związku Niewidomych w Ostrzeszowie. Z boĪonarodzeniowymi i noworocznymi Īyczeniami na spotkanie udaá siĊ starosta ostrzeszowski Lech Janicki
wraz z czáonkami Zarządu Powiatu: Zo¿ą Witkowską i Maksymilianem Ptakiem.
Prezes ostrzeszowskiego koáa PZN Beata SawarzyĔska przygotowaáa dla
czáonków stowarzyszenia wykáad na temat zwyczajów boĪonarodzeniowych
i noworocznych.
Spotkanie uĞwietniáa czĊĞü artystyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum
nr 1 im. Janusza Korczaka w Ostrzeszowie.
www.powiatostrzeszowski.pl

Kiedy juĪ wszyscy nasycili wzrok stubarwnymi pracami, nastaá czas Ğpiewania
kolĊd. Tutaj rej wodzili „Rogaszanie”. ZaczĊli maáo znaną, choü piĊkną pastoraáką
(Urodziáa Matka Boska synka w mroĨny

wieczór, przytulimy go do serca, Īeby
zimna nie czuá), lecz w ich repertuarze
nie zabrakáo teĪ popularnych i lubianych
kolĊd, jak choüby: „PójdĨmy wszyscy do
stajenki”, „Cicha noc”, „WĞród nocnej
ciszy”, „Narodziá siĊ Jezus Chrystus”…
Ta ostatnia staáa siĊ okazją do Ğmielszego
zaprezentowania mĊskich gáosów, które
dotąd pobrzmiewaáy w drugim planie.
Nawiązując do niedawnego ĞwiĊta, swoje
kolĊdowanie „Rogaszanie” zakoĔczyli
utworem „MĊdrcy Ğwiata, monarchowie”. Po zespole z Rogaszyc kilka kolĊd

zaĞpiewaáa równieĪ Zuzanna Gruchocka. RozpoczĊáa peáną ciepáa pastoraáką
o bosym pastuszku, a zakoĔczyáa swój
wystĊp „hymnem” polskich kolĊd „Bóg
siĊ rodzi”.
Na tym nie koniec, bowiem „Rogaszanie” zaprosili do biesiadowania
z piosenką. Echo kolĊd Ğpiewanych
w bibliotece juĪ uleciaáo, ale wystawĊ
rĊkodzieáa mieszkanek naszego powiatu
moĪna oglądaü jeszcze przez miesiąc.
K. Juszczak

Pszczelarze wybrali nowego prezesa
Ostrzeszowscy
pszczelarze mają nowego prezesa. Po oĞmioletnich rządach Wáadysáawa
Miszkieáy jego nastĊpcą
na tym stanowisku zostaá
Jan Góra - wiceprezes
regionalnego związku
w Kaliszu. Wyboru dokonano podczas walnego
zebrania ostrzeszowskiego koáa Związku Pszczelarzy, które odbyáo siĊ 8
stycznia. Przybyáych na
zebranie powitaá prezes
Wá. Miszkieáo. Przekazaá
teĪ pozdrowienia od honorowego czáonka koáa,
Mariana Wichnowskiego.
RozpoczĊáo siĊ uroczyĞcie i Ğwiątecznie - od
záoĪenia ĪyczeĔ noworocznych i podzielenia
siĊ opáatkiem.
Prezes Miszkieáo
przedstawiá sprawozdanie z czteroletniej kadencji. Ob¿towaáa
ona w wiele wyjazdów, szkoleĔ, uroczystoĞci. Wspomnieü
trzeba o sztandarze - pierwszym pszczelarskim sztandarze
w Polsce, który uczestniczy we wszystkich uroczystoĞciach,
i to nie tylko w powiecie.
Ale najwaĪniejsza w mijającej kadencji byáa praca na
rzecz pszczelarzy i rozwoju pasiek. Prezes wyraziá zadowolenie z faktu, Īe koáo siĊ rozrasta - dziĞ liczy 59 pszczelarzy, w tym, wbrew temu, co powszechnie siĊ sądzi, nie
brakuje osób máodych. Jednym z celów nakreĞlonych przez
MiszkieáĊ jest zaistnienie na forum związku regionalnego,
w którym wiosną odbĊdą siĊ wybory. Na koniec W. Miszkieáo
oĞwiadczyá, Īe nie bĊdzie ubiegaá siĊ o ponowny wybór
na stanowisko prezesa, Īe osiem lat peánienia tej funkcji
wystarczy. UstĊpujący prezes
pozostawia koáo w dobrej kondycji, równieĪ ¿nansowej, co
potwierdziá w swym sprawozdaniu przewodniczący komisji
rewizyjnej, Czesáaw KuboĞ.
Przystąpiono do wyborów. W. Miszkieáo przedstawiá
kandydatów do zarządu koáa
na nową kadencjĊ, zaproponowanych przez ustĊpujący
zarząd na swoim ostatnim posiedzeniu. Uczestnicy walnego

zebrania zaakceptowali tĊ listĊ jednogáoĞnie. Szybko ukonstytuowaá siĊ nowy zarząd. Prezesem zostaá Jan Góra, zaĞ
wiceprezesem Wáadysáaw Miszkieáo, sekretarzem Rafaá
Mielcarek, a skarbnikiem Witold Rychlak. W skáad zarządu
weszli ponadto: Czesáaw Báaszczyk, Bolesáaw Góralewicz i Krystyna Káobuch. Wybrano teĪ czáonków komisji
rewizyjnej, zostali nimi: Czesáaw KuboĞ - przewodniczący,
Barbara BarczyĔska i Marek Czwordon.
Na zebraniu wybrano teĪ przedstawicieli koáa na zjazd
regionalny w Kaliszu: Krzysztof Guzenda, Rafaá Mielcarek
i Wáadysáaw Miszkieáo.
Na potwierdzenie sáów, Īe ostrzeszowskie koáo jest coraz
prĊĪniejsze, przygotowano legitymacje czáonkowskie dla
nowo wstĊpujących pszczelarzy. Są nimi: Paweá Maáolepszy,
Wojciech Szymczak Sáawomir
Widerski i Tomasz Wnuk.
Zatem z nowymi siáami
i nowym prezesem ostrzeszowscy pszczelarze wkraczają w nową kadencjĊ. Zapewne
nie bĊdzie ona bez przerwy
páynąü miodem, ale od tego
jest zarząd, by poradziü sobie nawet z przysáowiową
áyĪką dziegciu.
K. Juszczak
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W markecie

„Strasznie mĊczące są te zakupy… MuszĊ trochĊ odpocząü”.

Uroki zimy

Topole pod topór

Zima ciągle trwa! Trwa takĪe radoĞü dzieci ochoczo korzystających z jej uroków.

Zaraz za Ostrzeszowem, w kierunku „na Grabów”, trwa wycinka
drzew. Pod topór idą duĪe topole. Robotnicy wycinający drzewa
zapewniają, Īe z tego powodu nie ma i nie powinno byü Īadnych
utrudnieĔ w ruchu.

BĉDĄ ZMIANY NAZW ULIC
Zapewne niebawem rozgorzeje
dyskusja na temat zmian nazw ulic i to
nie tylko w Ostrzeszowie. W związku
z wejĞciem w Īycie 2 wrzeĞnia 2016 r.
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeĔ uĪytecznoĞci publicznej,
Komitet Prawa i SprawiedliwoĞci
w Ostrzeszowie ogáosiá konsultacje
spoáeczne, dotyczące zmiany nazw
ulic w mieĞcie; propozycje moĪna byáo
skáadaü od początku wrzeĞnia do koĔca
paĨdziernika ubiegáego roku. Do biura
parlamentarnego Prawa i SprawiedliwoĞci w tym okresie zgáosiáo siĊ 12
mieszkaĔców Ostrzeszowa.
Zaproponowano, aby ulicom: Hanki
Sawickiej, Gwardii Ludowej, Mariana
Buczka, Jana Krasickiego, Pawáa Findera, Wiosny Ludów nadaü nazwy: Belgijska, Holenderska, Luksemburska,
Francuska, Szwajcarska, Austriacka,
HiszpaĔska, Portugalska. W ten spo-

sób razem z ulicami Norweską i Wáoską
stworzyáyby one osiedle Europejskie.
Zaproponowano, aby rozszerzyü
osiedle Harcerskie i nadaü nazwy:
Stanisáawa Broniewskiego „Orszy”,
Biwakowa, Obozowa, Liliowa, Namiotowa, Roberta Baden-Powella,
Witolda Pileckiego. JednoczeĞnie
zrezygnowaü z nazw ulic: Związku MáodzieĪy Polskiej, Franciszka Zubrzyckiego, Związku Walki Máodych, Stanisáawa
Duboisa, Aleksandra Kowalskiego.
Z kolei nazwy: Tadeusza „Bora” Komorowskiego, Stefana „Grota” Roweckiego, Leopolda „NiedĨwiadka”
Okulickiego, Kazimierza Sosnkowskiego zaproponowano w zamian za
ulice: Zygmunta Berlinga, Wáadysáawa
Gomuáki, Aleksandra Zawadzkiego,
Adama Rapackiego.
Jedna osoba, która odwiedziáa
biuro PiS w sprawie zmiany nazw, zaproponowaáa, aby skwer przed UMiG
nazwaü imieniem Danuty Siedzikówny
„Inki”.

*
Wspomniane nazwy są tylko propozycjami, jakie wynikają z konsultacji
spoáecznych w tej kwestii. Pewne jest
to, Īe dotychczasowe nazewnictwo
wymienionych tu ulic musi ulec zmianie.
Nad tym tematem bĊdzie obradowaü
Rada Miejska. Radni mają jeszcze trochĊ czasu na podjĊcie decyzji, jednakĪe
zmiany powinny zostaü uchwalone do
2 wrzeĞnia 2017 r.
K. Juszczak

Gdyby ktoĞ nie wiedziaá - tablica wskazuje ul. H. Sawickiej. Wymieniaü jednak nie warto, bo wkrótce zmieni siĊ
nazwa ulicy.

Zbigniew Tomczyk
przewodniczącym Dzielnicy nr 2
Radny Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, ZBIGNIEW TOMCZYK, zostaá
nowym przewodniczącym Rady Dzielnicy nr 2. Wyboru dokonano podczas
zebrania mieszkaĔców dzielnicy, które
odbyáo siĊ w miniony czwartek, 12
stycznia. Przybyáo na nie 20 osób niewiele, lecz wystarczyáo do wyboru
15-osobowej Rady Dzielnicy. Wybrani
juĪ czáonkowie Rady w gáosowaniu
tajnym dokonali spoĞród siebie wyboru
przewodniczącego. Do funkcji tej kandydowaáy trzy osoby: Tomasz Kosmala
(otrzymaá 5 gáosów), Jerzy Maciaczyk
(2 gáosy), Zbigniew Tomczyk (8 gáosów) - i to wáaĞnie on zostaá nowym
przewodniczącym. Czáonkowie Rady
Dzielnicy wybrali takĪe cztery osoby,
które obok przewodniczącego wejdą
w skáad zarządu. Są to: Marian Bacik
(9 gá.), Patryk JĊdrowiak (10 gá.),
Tomasz Kosmala (10 gá.), Urszula
Lach (11 gá.). Miejsca w zarządzie
zabrakáo dla Jerzego Marka SzulczyĔskiego (8 gá.).
Pozostaáe 10 osób uzupeánia skáad
Rady Dzielnicy: Czesáaw Drzazga,

Lech Graf, Jerzy Maciaczyk, Roman Matuszak, Janusz Paprzycki,
Mieczysáawa Pierzchalska, Zygfryd
Szalek, Jerzy Marek SzulczyĔski, Janina Tarchalska i Dariusz Wrzalski.
Zebranie rozpoczĊáo siĊ chwilą
ciszy dla upamiĊtnienia zmaráych
przewodniczących
Rady Dzielnicy - Jana
Szkopka i Wiesáawa
Lacha.
Z ramienia urzĊdu
przebieg obrad nadzorowaá wiceburmistrz P.
UĞcinowicz i sekretarz
W. Piekarczyk.
Wybory w Dzielnicy nr 2 byáy pierwszymi
z szeĞciu, jakie jeszcze
w tym miesiącu odbĊdą
siĊ we wszystkich dzielnicach Ostrzeszowa.
JuĪ w tym tygodniu zapraszamy mieszkaĔców
dwóch kolejnych dzielnic do udziaáu w zebraniach wyborczych:

- Dz. nr 4 - 17.01.2017r. (wtorek),
godz. 17.00 - sala nr 17 UrzĊdu Miasta
i Gminy
- Dz. nr 5 - 19.01.2017r. (czwartek),
godz. 17.00 - cukiernia Jana Zimocha
(Rynek 9)
K.J.

Chciaá tylko
kupiü opáatek
Mimo Īe ĞwiĊta juĪ za nami, jeden z czytelników przyszedá do redakcji z typowo Ğwiąteczną irytacją.
Rzecz miaáa miejsce dokáadnie 24
grudnia - w WigiliĊ.
Wstąpiáem na plebaniĊ, bo chciaáem kupiü opáatek. Zadzwoniáem, a poniewaĪ nikt nie wychodziá, poszedáem
pod biuro para¿alne - teĪ nic, wróciáem wiĊc pod drzwi plebanii i zadzwoniáem kolejny raz i wtedy wyszedá
ksiądz. Pozdrowiáem go po katolicku
i poprosiáem, by mi sprzedaá opáatek.
PoniewaĪ byáem z moim pieskiem,

ksiądz zapytaá, co robi tutaj ten pies.
Odpowiedziaáem, Īe przecieĪ stoimy
na zewnątrz i nie przekroczymy progu
plebanii. Ksiądz wyraĨnie nie miaá
do mnie cierpliwoĞci, poirytowany
nakrzyczaá na mnie, w koĔcu zapytaá,
gdzie mieszkam. Gdy dowiedziaá siĊ,
Īe na ul. KoĞciuszki, kazaá mi iĞü do
swojej para¿i. Wytáumaczyáem, Īe
akurat tĊdy przechodziáem, ale na
to nic nie powiedziaá.
Ostatecznie odszedáem bez
opáatka.
To ma byü ksiądz? Ksiądz powinien mieü powoáanie i pomóc wiernemu, nawet temu z innej para¿i.
Ostatecznie kolega przyszedá do mnie
na WigiliĊ i przyniósá opáatek.
Opáatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaĨni i miáoĞci. Tu tego wszystkiego
zabrakáo, zwyciĊĪyáy záe emocje - i to
w WigiliĊ, na plebanii…

spójrz w przyszáoĞü

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

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

Partner Handlowy:

ATUT, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 20, tel. 608 054 548
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WOĝP W OSTRZESZOWIE - JUBILEUSZOWO I REKORDOWO!

ZEBRANO 63.580.19 ZàOTYCH!

Za nami 25. ¿naá Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy. Wprawdzie
w Ostrzeszowie gra ona nieco krócej, nie
zmienia to jednak faktu, Īe i tutaj ma siĊ
dobrze. JuĪ od rana 67 máodych wolontariuszy wybiegáo w miasto, by zbieraü
datki na rzecz Orkiestry. Po poáudniu
zaĞ odbywaáy siĊ koncerty, gry, zabawy,
podczas których nie tylko zbierano do
puszek, ale teĪ licytowano róĪne przedmioty. Ten powszechny zryw Īyczliwych
i o¿arnych ludzi sprawiá, Īe jubileuszowe
granie w Ostrzeszowie zamknĊáo siĊ
rekordową kwotą 51.058,03 zá! (kwota
ta prawdopodobnie ulegnie maáym mody¿kacjom). Prysáa zaczarowana dotąd
piĊüdziesiątka, zaĞ ostrzeszowska Orkiestra ugraáa o okoáo dziewiĊü tysiĊcy
wiĊcej niĪ przed rokiem, kiedy to uzbierano 42.695 zá. Brawo ostrzeszowianie!!!

zacji oraz wielu atrakcji - brawa
dla organizatorów!
Imprezy na rzecz Orkiestry
zaczĊáy siĊ tu juĪ w sobotĊ. Pieniądze zbierano na dyskotece
w „Epoce” (590,38 zá), na turnieju piáki halowej (ok. 300 zá)
i podczas trwającej prawie do
rana zabawie w „Jantarze” (ok.
17.000 zá).
JednakĪe gáówne atrakcje czekaáy na kobylogórzan
w niedzielĊ. RozpoczĊáy siĊ
juĪ tradycyjnie od wystĊpów
najmáodszych mieszkaĔców
gminy. TaĔczyáy i Ğpiewaáy
przedszkolaki, dzieci ze szkóá
podstawowych i z miejscowego
gimnazjum. I to jest fajne, Īe
juĪ najmáodsi mają poczucie
wspóáuczestniczenia w niesieniu pomocy. Przygotowano
teĪ szereg innych atrakcji. Dla
tych najmniejszych byá dmuchany zamek, a dla maáych,
wiĊkszych, a nawet dorosáych
- turniej strzelecki czy przejazd
samochodem terenowym. Niewątpliwą radoĞü budziáy psy
rasy husky - kto chciaá, mógá

Andrzej RybiĔski.

Jak Orkiestra to oczywiĞcie muzy-

rola áatwa, bo muzyka niejedno ma imiĊ,
a wszystkich zadowoliü nie sposób. Postawiono wiĊc na máodego sáuchacza
- byü moĪe sáusznie, choü pustki na widowni kaĪą siĊ zastanowiü, czy jest to
rzeczywiĞcie dobry pomysá. Bez wątpienia dla máodych zagraá discopolowy duet
„Menelaos”, Ğpiewając trochĊ wáasnych,
a trochĊ zapoĪyczonych przebojów z tego
nurtu. Nie obyáo siĊ bez przeĪywającego
renesans hitu „Przez twe oczy zielone”.
Potem na scenie dominowaáa juĪ bardziej rockowa muzyka, a prezentowaáy
ją zespoáy: „Foomix”, „GaraĪowy Raj”
czy „Domniemani”. Ten ostatni chyba
po raz pierwszy goĞciá w Ostrzeszowie.
Wokalista ostrowskiej formacji Franciszek
Wieczorek poprzez teksty wykonywanych
z wielkim zaangaĪowaniem utworów
apelowaá do máodych ludzi, by nie marnowali przyszáoĞci, Ğpiewaá teĪ o tym, Īe
idą wielkie zmiany. Kto wie?
MENELAOS i ich mali fani.
gronie ostrzeszowskiej
máodzieĪy nie brakowaáo.
Kiedy w kinie
Ğpiewano i taĔczono,
trwaáa teĪ impreza
w Centrum Sportowym
KOTàOWNIA przy ul.
Kwiatowej. Tutaj odbywaá siĊ wielki or-

fot. Kobyla Góra Movie

Darem serc
bardzo wielu
mieszkaĔców
gminy byáy teĪ
záotówki rzucane
do puszek wolontariuszy. W sumie
zebrano ponad
11.000 zá.
Kuchnia
serwowaáa
smakoáyki - ciasto, barszczyk,
smaĪone kieábaski i kaszanki
- dochód z ich
sprzedaĪy (ok.
1423,55 zá) takĪe zasiliá konto WOĝP.

Swoją „cegieákĊ” doáoĪyáa równieĪ
restauracja „Drewniana Chaáupa”, dzieląc
siĊ poáową zysku z niedzielnego utargu
(1321 zá).
W budynku szkoáy podstawowej
mieszkaĔcy mogli równieĪ oddawaü
krew - jeden z najcenniejszych darów.
DuĪym zainteresowaniem cieszyáo siĊ Show Michaela Jacksona.
JuĪ samo wejĞcie artysty byáo iĞcie
gwiazdorskie. Paweá Janak - to on
wciela siĊ w rolĊ piosenkarza, swoim
wyglądem, taĔcem oraz zachowaniem,
áudząco przypomina nieĪyjącego juĪ
idola.
Dobrej
zabawy nie
zabrakáo teĪ
podczas wystĊpu Andrzeja

RybiĔskiego. KtóĪ z nas nie pamiĊta
bowiem takich przebojów jak „Nie liczĊ
godzin i lat”, „Pogoda dla bogaczy”. Zaraz potem wystąpiá zespóá „Tacy Sami”.
O godz. 20.00 odbyá siĊ pokaz
sztucznych ogni - „Ğwiateáko do nieba”
poáączyáo Kobylą GórĊ z caáą Polską.
Warto dodaü, Īe podczas Orkiestry zbierano pieniądze równieĪ dla
2-miesiĊcznej Amelki Zygrowskiej
z Bierzowa. Dziewczynka zmaga siĊ
z bardzo rzadką chorobą - przepukliną przepony páucnej. Specjalnie dla
niej licytowano tort, który za kwotĊ

6.000 zá kupiá p. Sáawomir KuĨnik
z Mąkoszyc. Dodatkowe 5.000 zá
doáoĪyáa jedna z mieszkanek Kobylej Góry. Sprzedawano takĪe róĪe.
Amelka otrzyma w sumie 13,880 zá.
Jak widaü, duĪe zaangaĪowanie wielu ludzi dobrej woli i máodych
wolontariuszy nie po raz pierwszy
przyniosáo piĊkne efekty, a kobylogórska Orkiestra celnie wstrzeliáa siĊ
w jubileuszowy, 25. ¿naá.
A. àawicka

sobie zrobiü zdjĊcie z tymi sympatycznymi czworonogami.
Na rzecz Orkiestry „pracowaáa” równieĪ loteria fantowa. Ze sprzedaĪy losów
uzbierano ok. 13.000-15.000 zá. Powodzenie loterii nie dziwi, skoro kaĪdy los
wygrywaá, a najcenniejsze fanty - rower,
laptop, tablet, odkurzacz, meble… - kusiáy. Nieodáącznym elementom WOĝP
jest licytacja - nie zabrakáo jej takĪe
w Kobylej Górze. A licytowaü moĪna
byáo wiele rzeczy - koszulki z podpisem
Jurka Owsiaka, kubki, bombki, zegary,
záotą i srebrną biĪuterią, obrazy, weekend dla szeĞciu osób w Kobylej Górze
oraz duĪy tort. Dochód z caáej licytacji to
równieĪ ponad 13.000 zá (nie wliczając
w to tortu).

Inną artystyczną grupĊ stanowili
tancerze. RozpoczĊli najmáodsi - przedszkolaki i uczniowie doskonalący swe
umiejĊtnoĞci na zajĊciach w OCK. Nieco póĨniej zaprezentowali siĊ tancerze
z „Dance Academy Ostrow”, ale i w tym

Rodzina paĔstwa Okoniów - aktywni uczestnicy licytacji.

WOĝP z udziaáem
harcerzy
z Grabowa

WOĝP. Nie pierwszy raz wziĊli czynny
udziaá w orkiestrowym graniu i zapewniają, Īe nie ostatni.
Kiedy juĪ caákiem zbladá blask fajerwerków wystrzeliwanych z ostrzeszowskiej baszty, na scenie kinoteatru
zaĞwieciáa gwiazda wieczoru - ostrzeszowski zespóá „SIàA PRZEBICIA”.
W rockowym stylu zagrali swe najwiĊksze
przeboje, ale teĪ parĊ nowych kawaáków.

Finaáowy wystĊp SIàY PRZEBICIA.
ka, a ta w niedzielne popoáudnie najgáoĞniej rozbrzmiewaáa w kinoteatrze.
To nie powinno dziwiü, bo przecieĪ tutaj
jest centrum kultury, ale teĪ tu wáaĞnie
w ostatnich latach mieĞci siĊ ostrzeszowski sztab WOĝP, gdyĪ to OCK przyjĊáo
rolĊ organizatora imprezy. Nie jest to

MieszkaĔcy Kobylej Góry wraz z wójtem
z wizytą u Jurka Owsiaka.
W niedzielĊ, jak Polska dáuga
i szeroka, we wszystkich miastach
i miasteczkach, a nawet w maleĔkich
wioskach, wszĊdzie rozbrzmiewaáa
WIELKA ORKIESTRA ĝWIĄTECZNEJ
POMOCY. W tym roku graáa juĪ po raz
25., by przeznaczyü zebrane pieniądze
na pomoc dla oddziaáów pediatrii oraz
dla seniorów. I tym razem moĪemy
mówiü o sukcesie, w którym swój
udziaá miaáa takĪe impreza zorganizowana w Kobylej Górze.
W Kobylej Górze Wielka Orkiestra
ĝwiątecznej Pomocy zagraáa jak z nut,
osiągając dziĊki o¿arnoĞci kobylogórzan
i ich goĞci - 63.580.19 zá. Tak pokaĨna
suma to równieĪ efekt wspaniaáej organi-
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kiestrowy piknik,
w którym dominowaáy zabawy
dla dzieci.
Na o¿arnoĞü ostrzeszowian
Orkiestrowe zawsze moĪna liczyü.
granie to nie tylko koncerty, taĔW tym zestawie znalazáa siĊ takĪe „Nace, zbiórki i loterie, lecz takĪe licytacje.
dzieja” - utwór znany i lubiany. ChociaĪ
Zawsze rządzą siĊ one swoimi prawami.
cháopcy Ğpiewali: Nadzieja zawsze matką
CzĊsto to, co z pozoru wydaje siĊ cengáupich jest, to stara prawda, która sprawniejsze, idzie za grosze, a jakiĞ niepozordza siĊ, to Īyczmy sobie wzajemnie, by
ny drobiazg osiąga niezáą sumkĊ. W tym
nadzieja nikogo nie opuszczaáa. Dotyczy
roku najwiĊkszym wziĊciem cieszyá siĊ
to równieĪ animatorów WOĝP, którym
kubek termiczny który wylicytowano za
gratulujĊ 25 lat grania - nie tylko gáoĞne270 zá oraz duĪy pluszowy miĞ - za 250 zá.
go, lecz dającego wiele satysfakcji i poInne drobiazgi i pamiątki nie byáy juĪ tak
Īytku. Bo nawet wówczas, gdy Orkiestra
„cenne” dla licytujących, ale nawet maáe
trochĊ faászowaáa, a jej dyrygent gubiá
kwoty nie są do pogardzenia, bo skáadają
rytm, moĪna byáo dostrzec dobro, jakie
siĊ na caákiem pokaĨną sumkĊ, jaką
przyniosáy wrzucane do puszek pieniąuzyskano z licytacji - 2805 zá. Ten wynik
dze. One nie tylko ratowaáy komuĞ Īycie,
to zasáuga kilkudziesiĊciu licytujących,
ale nam wszystkim, „udziaáowcom” tego
m.in. paĔstwa Okoniów z Ostrzeszowa,
grania, pozwalaáy poczuü siĊ lepszymi,
którzy razem z dzieümi Patrykiem i Sano¿arniejszymi, solidarnymi… I niech tak
drą wylicytowali za 220 zá zegar Ğcienny
bĊdzie przez kolejne lata.
z okrągáą tarczą, caáą w emblematach
K. Juszczak

Punkt zbiórki makulatury
w Ostrzeszowie
Szanowni MieszkaĔcy Miasta i Gminy Ostrzeszów,
informujĊ, Īe dnia 16 stycznia 2017 r. rozpocząá dziaáalnoĞü punkt zbiórki makulatury, w którym moĪna
nieodpáatnie pozostawiü kartony, gazety, czasopisma, ksiąĪki, zeszyty, opakowania papierowe itp.
Zebrany w ten sposób surowiec poddany zostanie recyklingowi.
Punkt zbiórki makulatury znajduje siĊ w Ostrzeszowie, w lokalu Centrum
Sportowe Kotáownia, przy ul. Kwiatowej 8 i czynny jest od poniedziaáku
do piątku, w godzinach od 17.00 do 21.00.

ZachĊcam do korzystania
Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr. inĪ. Mariusz Witek

Kolejny raz w Grabowie nad
Prosną zostaá utworzony sztab
WOĝP. 20 wolontariuszy z 15.
DruĪyny Harcerskiej Hufca Ziemi
Ostrzeszowskiej przy gimnazjum
kwestowaáo na terenie gminy
Grabów. Szefem sztabu zostaáa
p. Halina Nowak, a funkcjĊ opiekunów peánili: p. Lidia Geppert,
p. Magdalena Szkudlarek-Szymczak oraz p. BáaĪej Káysz. Wolontariusze chĊtnie kwestowali nie
tylko w Grabowie, ale równieĪ
w pobliskich miejscowoĞciach:
w Bukownicy, Marszaákach, GiĪycach, DĊbiczach, Wielowsi, Bobrownikach oraz w miejscowoĞci
Chlewo. MáodzieĪ, mimo mrozu,

z wielkim zaangaĪowaniem zbieraáa pieniądze, poniewaĪ celem
zbiórki byá szczytny - zakup sprzĊtu dla szpitalnyh oddziaáów pediatrii oraz zabezpieczenie godnej
opieki medycznej seniorów.
NastĊpnego dnia od rana
odbyáo siĊ ogromne liczenie. Zebrana kwota wyniosáa 9.038 zá.
Sztab serdecznie dziĊkuje
wolontariuszom oraz o¿arodawcom z wymienionych miejscowoĞci. Dar serca oraz pomoc
w organizacji to postawy, które
zawsze áączą ludzi.
Szef sztabu
Halina Nowak
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D Z I E C I

TYDZIEē EUROPEJSKI W PRZEDSZKOLU „SàONECZNY ZAKĄTEK”

Po raz kolejny z inicjatywy Stowarzyszenia „RadoĞü Dziecka” i wspóápracy Rady Pedagogicznej
Przedszkola nr 5 „Sáoneczny Zakątek” nasze przedszkolaki wybraáy siĊ w ciekawą podróĪ po krajach
Unii Europejskiej. Poznawaáy tradycjĊ, kulturĊ oraz
zabytki wybranych krajów. „Kaczuszki” zagáĊbiaáy
siĊ w tajniki kultury hiszpaĔskiej, „Biedronki” poznawaáy PolskĊ, „ĩabki” udaáy siĊ w podróĪ po Grecji,
„Pszczóáki” zwiedziáy Wáochy, natomiast „Motylki”
i „Muchomorki” odwiedziáy naszych sąsiadów Niemcy oraz Czechy. Przedszkolaki przygotowaáy
takĪe europejskie przysmaki: pizzĊ, knedliki, tapas,
saáatkĊ grecką i ziemniaczaną. Nauczyáy siĊ zwrotów grzecznoĞciowych w jĊzyku wybranego kraju,
wierszyków i piosenek. Na zakoĔczenie „podróĪy”
podsumowaáy zdobytą wiedzĊ i podzieliáy siĊ nią
z innymi przedszkolakami, a uczniowie Klubu Europejskiego EUROFUN z ZS nr 1 przygotowali krótkie
przedstawienie, przybliĪając dzieciom podstawowe
informacje o Unii Europejskiej.
Doceniając starania i zaangaĪowanie dzieci
podczas Tygodnia Europejskiego Stowarzyszenie
„RadoĞü Dziecka” ufundowaáo zabawki dla przedszkolaków.

SPOTKANIE Z MYĝLIWYMI
Z inicjatywy wychowawczyni Iwony Za-

sporo rekwizytów, lekcja byáa bardzo ciekawa.

wadzkiej w klasie 2d SP nr 1 w Ostrzeszowie
odbyáa siĊ niecodzienna lekcja przyrody uczniów odwiedzili dwaj myĞliwi - pan Tomasz
i pan Damian. WyjaĞnili dzieciom, na czym
polega praca leĞniczego (dba i opiekuje siĊ
lasem), a na czym praca myĞliwego (przez caáy

WysáuchaliĞmy sygnaáów myĞliwskich, odegranych na rogu przez hejnalistĊ, mogliĞmy
poznaü tajniki Īycia zwierząt oraz dowiedzieü
siĊ, jak o nie dbaü, chroniąc ich naturalne
Ğrodowisko. Na koniec dzieci otrzymaáy od
goĞci pamiątkowe kolorowanki oraz upominki.

rok dba o zwierzĊta). DrugoklasiĞci zadawali
mnóstwo pytaĔ, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. A Īe panowie przynieĞli

Z

N

ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim
zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 27 stycznia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

DziĊkujemy za ciekawe spotkanie.
Iwona Zawadzka

J

D

ROZWIĄZANIE

ĭ

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr 51., nagrodĊ otrzymuje
Lena Szewczyk z Doruchowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNO-TEATRALNE W BUKOWNICY
Przedszkolaki oraz uczniowie Szkoáy Podstawowej w Bukownicy zostali zaproszeni przez
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, który wspóápracuje ze Stacją Bukownica, na
sztukĊ „Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana”.
Spektakl inspirowany byá trzema realizacjami Jana Dormana - „Która godzina?”, „Konik”
oraz „Kaczka i Hamlet”. Tematy podejmowane
w przedstawieniu byáy, są i zawsze bĊdą waĪne
dla máodego widza. W scenkach, improwizowanych przez trzech aktorów, którzy wchodzili
w interakcje z dzieümi, pojawiáy siĊ pytania o dorastanie, podąĪanie za wáasnymi marzeniami
i sens wywoáywania konÀiktów. Istotą spektaklu
byá Īywioá swobodnej, niczym nieskrĊpowanej
zabawy, w której dzieci mogáy wyraĪaü swoje
emocje, potrzeby i marzenia.
Przedstawienie bardzo podobaáo siĊ maáym
widzom, bo mogli w nim bezpoĞrednio uczestniczyü. Razem z aktorami recytowali rymowan-

ki, naĞladowali ruchy artystów, mogli dotknąü
eksponatów. Biletem wstĊpu byáy samodzielnie
wykonane papierowe czapeczki. Na poĪegnanie
kaĪde dziecko musiaáo przejĞü pod drewnianym
koniem, co miaáo byü gwarancją speánienia marzenia wymyĞlonego podczas przedstawienia.
„Pozwólmy dzieciom bawiü siĊ w teatr, a bĊdą
szczĊĞliwe” - zachĊcaá Jan Dorman.
R.S.
Jan Dorman (1912-1986) - pedagog, zaáoĪyciel Teatru Dzieci ZagáĊbia w BĊdzinie oraz wykáadowca WyĪszej Szkoáy Teatralnej we Wrocáawiu.
Twórca spektakli dla dzieci i dorosáych, autor
publikacji poĞwiĊconych teatrowi dzieciĊcemu
i wychowaniu przez sztukĊ. W swoim teatrze
inspirowaá siĊ dzieciĊcym sposobem widzenia
Ğwiata, a specy¿ka dzieciĊcej zabawy staáa siĊ
dla niego podstawą budowania przedstawieĔ.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

SUKCESY UCZNIÓW I LO
Dwóch uczniów I Liceum Ogólnoksztaácącego w Ostrzeszowie bĊdzie reprezentowaáo swoją szkoáĊ i powiat ostrzeszowski w etapach okrĊgowych olimpiad przedmiotowych.
Tomasz Marczak zakwali¿kowaá siĊ do okrĊgowego
etapu Olimpiady Geogra¿cznej, a Konrad Wieczorek do

Olimpiady Wiedzy o Prawach i WolnoĞciach Obywatelskich.
Opiekunkami uczniów są: Dorota Daszczyk i Kamila Maj.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!
www.powiatostrzeszowski.pl

Sukcesy SP Siedlików
w ogólnopolskim programie
MegaMisja ORANGE
Od wrzeĞnia 2016 roku Szkoáa Podstawowa w Siedlikowie bierze udziaá
w ogólnopolskim projekcie MegaMisja
ORANGE. Dzieci wraz z opiekunem

formatyczną! Takie niespodzianki niezwykle motywują do dalszej rywalizacji,
dlatego z niecierpliwoĞcią czekamy na
kolejne zadania.

projektu - panią Dominiką Kutą - skrupulatnie wykonują przesyáane drogą elektroniczną zadania i, co najwaĪniejsze
- zostają za swoje wysiáki nagradzane.
Na koncie naszych „Ğwietliczków” są juĪ
liczne nagrody. Z dumą informujemy, Īe
zdobyliĞmy m.in. zestawy plastyczne,
gry planszowe, ksiąĪki rozwijające zainteresowania techniczne oraz tablet,
który jest nagrodą specjalną za bardzo
dobre osiągniĊcia i bogatą wiedzĊ in-

Od momentu rozpoczĊcia programu
nauczyciele zauwaĪają takĪe poszerzenie wiedzy i cyfrowych umiejĊtnoĞci uczniów, którzy Ğwiadomie oraz
bezpiecznie korzystają z multimediów.
DziĊki pozyskanym oraz zakupionym
przez szkoáĊ urządzeniom mogą uczyü
siĊ wielu nowych rzeczy, poznawaü
Ğwiat oraz rozwijaü swoje pasje.
SU

Ostrzeszowskie szkoáy
w rankingu „Perspektyw”
Technikum w Zespole Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie zajĊáo 14., a Technikum w Zespole Szkóá nr 2 - 56. miejsce w Wielkopolsce, I LO znalazáo
siĊ na 23. miejscu w województwie
- ukazaá siĊ najnowszy ranking szkóá
Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Przy ocenie liceów kierowano siĊ
takimi kryteriami jak: sukcesy uczniów

w olimpiadach (30 procent oceny), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych
(25 proc.), wyniki matur z przedmiotów
dodatkowych (45 proc.).
I Liceum Ogólnoksztaácące
w Ostrzeszowie w rankingu ogólnopolskim znalazáo siĊ na 358. miejscu.
W skali województwa szkoáa zajĊáa 23.
miejsce i otrzymaáa brązowy znak jakoĞci (równoznaczny z tytuáem Brązowej
Szkoáy), którego znakiem gra¿cznym
jest brązowa tarcza.
W przypadku techników w klasy¿kacji liczyáy siĊ aĪ cztery kategorie:
sukcesy uczniów w olimpiadach (20
proc.), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matur
z przedmiotów dodatkowych (30 proc.),
wyniki egzaminów zawodowych (30
proc.).
14. miejsce w Wielkopolsce i 198.
w kraju zajĊáo Technikum nr 1 w ZS
nr 1 w Ostrzeszowie. Szkoáa moĪe

siĊ poszczyciü srebrnym znakiem
jakoĞci, a wiĊc tytuáem Srebrnej
Szkoáy 2017.
Technikum nr 2 w Zespole Szkóá
nr 2 im. PrzyjaĨni Polsko-Norweskiej
znalazáo siĊ na 56. miejscu w skali
województwa.
www.powiatostrzeszowksi.pl

XI EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ANTYKU
Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. WziĊáo w niej
udziaá 7 uczniów z klasy 2b LO (pro¿l
turystyczno-europejski).
Konkurs byá bardzo trudny i polegaá na udzieleniu odpowiedzi na 23
pytania -12 z czĊĞci mitologicznej (50
pkt) i 11 z czĊĞci historycznej (50 pkt).
Najlepszy uczestnik konkursu z ZS
nr 2 - Amelia Dolata - uzyskaáa wynik
50 punktów (czyli 50 %), co, jak na tĊ
skalĊ trudnoĞci, jest wynikiem bardzo
dobrym, niestety niewystarczającym,
by awansowaü do drugiego etapu konkursu, do którego przeszáo tylko 25
licealistów w skali kraju.
Jak wynika z listy ogáoszonej przez
organizatorów, by awansowaü do kolejnego etapu trzeba byáo uzyskaü minimum 59 punktów.
15 grudnia 2016 r. w Zespole
Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie odbyáa siĊ

XI edycja Konkursu Wiedzy o Antyku,
organizowanego przez Wydziaá Filologii

Szkolny organizator konkursu
Robert Hyla

Z najlepszymi Īyczeniami w Gimnazjum nr 2
Przed minionymi ĞwiĊtami w Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie odbyáa siĊ juĪ kolejna edycja poczty Ğwiątecznej.
Byá to cudowny pomysá koáa ¿latelistycznego, którego
opiekunem jest pan Henryk DĊbski. W tym dniu uczniowie
przynieĞli kartki Ğwiąteczne z wyjątkowymi Īyczeniami dla
swoich kolegów i koleĪanek. Specjalnie wybrana komisja

poczty Ğwiątecznej przez caáy dzieĔ zbieraáa piĊknie wykonane kartki, a nastĊpnie je stemplowaáa i naklejaáa znaczki
starannie przygotowane przez koáo ¿latelistyczne. Pocztówki
zostaáy rozdane podczas wigilii klasowych. Ciepáe sáowa
ĪyczeĔ wprowadziáy Ğwiąteczny nastrój oraz sprawiáy, Īe
na wielu twarzach zagoĞciá uĞmiech.

SZKOLNY TURNIEJ WARCABOWY
19 grudnia
2016 r. w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach
Oáobockich zostaá
zorganizowany
Szkolny Turniej
W a r c a b o w y.
Przygotowaniem
i przeprowadzeniem rozgrywek
zajĊáa siĊ nauczycielka wychowania fizycznego
- Jolanta Dembnicka .
W rywalizacji uczestniczyáo
piĊü dziewczynek i oĞmiu cháopców.
SpoĞród nich wyáoniono najlepszych:
I miejsce: Marcel ĝwitoĔski - kl. V
II miejsce: Faustyna Skupin - kl. VI
III miejsce: Kornelia ĩmuda - kl. VI
IV miejsce: Dominik Matysiak - kl. VI
V miejsce: Adam Klepacz - kl. VI
VI miejsce: Weronika Biel - kl. VI
Uczestnicy turnieju za miejsca
I-III otrzymali medale, za miejsca

I-VI pamiątkowe dyplomy. Mam nadziejĊ, Īe gra w warcaby bĊdzie
cieszyáa siĊ niesáabnącym zainteresowaniem wĞród dzieci i okaĪe siĊ ciekawą formą spĊdzania czasu wolnego.
ZwyciĊzcom gratulujemy i Īyczymy
powodzenia w przyszáym roku!
J. Dembnicka
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Do zabawy po
potrzebny miây towarzysz i natchnienie, wiċc swoboda.
Janusz Korczak

BARAN

RAK

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

W tym tygodniu szykuje siĊ sporo
zadaĔ i pracy. BĊdziesz musiaá siĊ
zmobilizowaü i nadrobiü pewne zalegáoĞci w doĞü krótkim czasie. BĊdziesz
jednak miaá duĪo energii i motywacji.
W piątek juĪ luĨniej, znajdziesz czas,
by wybraü siĊ ze znajomymi do kina
lub by zorganizowaü wieczór z grami
planszowymi. UwaĪaj na nowe znajomoĞci, zwáaszcza na osoby spod
znaku Strzelca.
MiáoĞü - nigdy nie porównuj. Finanse
- przemyĞl sprawĊ.

W najbliĪszych dniach bĊdziesz nieco
niecierpliwy i bardziej konÀiktowy.
To moĪe Ĩle wpáynąü na atmosferĊ w pracy i jakoĞü wykonywanych
przez Ciebie zadaĔ. Postaraj siĊ po
prostu nie zwracaü uwagi na gáupie
docinki ze strony zazdrosnej wspóápracownicy. Raki w związkach bĊdą
miaáy problem z zaáatwianiem spraw
ugodowo, z czego moĪe wyniknąü
powaĪny konÀikt z partnerem.
MiáoĞü - popracuj nad reakcjami. Finanse - niezáy start w 2017.

BYK

LEW

21 kwietnia - 20 maja

23 lipca - 23 sierpnia

Zmiany pogodowe i nawaá obowiązków w pracy dadzą siĊ we znaki. BądĨ
przygotowany na to, Īe w poáowie
tygodnia Twoja forma spadnie. BĊdziesz czuá siĊ senny i podenerwowany. MoĪesz teĪ odczuwaü przelotne
dolegliwoĞci ¿zyczne, np. bóle gáowy. Dobrze byáoby zaopatrzyü siĊ
w bogaty zestaw witamin i dobrze
siĊ wysypiaü. Wieczorami postaraj
siĊ wygospodarowaü trochĊ czasu
na przyjemnoĞci. MiáoĞü - nie zaglądaj w przeszáoĞü. Finanse - nie ma
powodów do narzekaĔ.

Nowy rok szykuje dla Ciebie wiele
zmian i wyzwaĔ. Jedno z nich niedawno podjąáeĞ. Do nowych zadaĔ
i obowiązków podchodĨ ze spokojem,
zwáaszcza teraz, na początku daj sobie czas, by siĊ ze wszystkim oswoiü.
Nie zniechĊcaj siĊ od razu drobnymi
niepowodzeniami, którymi los moĪe
CiĊ ob¿cie „zasypaü” koáo czwartku
i piątku, i idĨ do przodu z pozytywnym nastawieniem. W razie káopotów
pamiĊtaj, Īe masz siĊ do kogo zwróciü. MiáoĞü - nie przywiązuj wagi do
maáo waĪnych spraw. Finanse - coĞ
ruszyáo.

BLIħNIĉTA
Mimo Īe tydzieĔ nie zacznie siĊ
najlepiej, czyli od maáego konÀiktu
z przeáoĪonym, to zakoĔczy siĊ zupeánie inaczej. W pracy wykaĪesz siĊ
niesamowitą trzeĨwoĞcią i bystroĞcią
umysáu, Twoi wspóápracownicy i lekko
„obraĪony” przeáoĪony bĊdą pod wielkim wraĪeniem. W weekend postaraj
siĊ bardziej skupiü na noworocznych
postanowieniach, moĪe to najwyĪszy
czas, Īeby siĊ „za nie zabraü”?
MiáoĞü - moĪe wiĊcej dystansu? Finanse - zasáuĪona nagroda.

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

MiáoĞü - duĪo wraĪeĔ. Finanse - nie
szastaj na lewo i prawo.

24 paĨdziernika - 21 listopada
Zdaje siĊ, Īe rok 2017 szykuje dla Ciebie wiĊkszą stabilizacjĊ. Mimo natáoku
w pracy i dodatkowych zleceĔ w koĔcu
bĊdziesz miaá teĪ czas, by realizowaü
swoje pasje i to prawdopodobnie z kimĞ,
kto je z Tobą podzieli. PielĊgnuj relacjĊ,
którą jakiĞ czas temu udaáo Ci siĊ stworzyü. Byü moĪe to wáaĞnie ona wniesie
w Twoje Īycie spokój i szczĊĞcie, ale
pamiĊtaj, by duĪo dawaü od siebie.
MiáoĞü - daj z siebie duĪo, ale ze spokojem. Finanse - coĞ „wpadnie”.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
To bĊdzie raczej spokojny tydzieĔ. Nie
oczekuj nagáych zwrotów akcji. BĊdziesz miaá caákiem sporo czasu, by
zrealizowaü plany, które nakreĞliáeĞ
sobie juĪ jakiĞ czas temu. Przyda siĊ
ograniczyü trochĊ karnawaáowe imprezowanie, bo ostatnio nieĨle szalejesz
- i dobrze, ale uwaĪaj, by to nie odbiáo
siĊ na Twojej... wątrobie. A z czasem
i na portfelu...

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
W najbliĪszym czasie los przyniesie
sporo zmian. Dostaniesz nowe obowiązki i zadania, poznasz nowych ludzi.
Ten tydzieĔ moĪe byü trudny - bĊdziesz
siĊ musiaá zaaklimatyzowaü i dostosowaü do pewnych nowych reguá.
Na początku moĪe byü trudno, ale juĪ
weekend i początek przyszáego tygodnia pokaĪą, Īe wcale nie jest tak Ĩle,
jak myĞlaáeĞ.
MiáoĞü - styczeĔ CiĊ zaskoczy. Finanse
- dobra zmiana.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
NajbliĪsze dni zapowiadają siĊ spokojnie. BĊdziesz zrelaksowany i odprĊĪony. BĊdziesz miaá czas, by odĞwieĪyü
kontakty ze starymi znajomymi, ale
i nawiązaü caákiem nowe. W pracy bĊdziesz czuá siĊ komfortowo i pewnie.
Byü moĪe to dobry moment, by podjąü

siĊ nowych, kreatywnych zadaĔ? UwaĪaj na „humory” pogody, nie ruszaj siĊ
nigdzie bez czapki i rĊkawiczek!
MiáoĞü - staraj siĊ byü cierpliwy i pogodny. Finanse - bywaáo lepiej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W tym tygodniu bĊdzie siĊ duĪo dziaáo.
„Dopadną” CiĊ dodatkowe obowiązki
(wcale niezwiązane z pracą), które
bĊdzie trudno pogodziü z tymi zawodowymi. BĊdziesz nieco zmĊczony,
ale i usatysfakcjonowany, zwáaszcza
pod koniec tygodnia, kiedy zobaczysz,
Īe wywiązaáeĞ siĊ z wszystkiego na
sto procent. W weekend moĪe warto
„przewietrzyü” trochĊ szafy? Niektórych ubraĔ juĪ na pewno nie zaáoĪysz...
MiáoĞü - zgrana druĪyna. Finanse
- uwaĪaj na obietnice bez pokrycia.

Bawmy siċ, bo czas karnawaâu,
równieī tego īyciowego, szybko mija.
A zabawa daje radoğý, swobodċ,
poczucie niezaleīnoğci.
Wasza wróīka

Z BABCIĄ I DZIADKIEM
DO BETLEJEM

PANNA

21 maja - 21 czerwca

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY

SKORPION

18.01.2017

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Nowy rok... nowy natáok obowiązków,
które mogą CiĊ trochĊ przytáoczyü, ale
i zmotywowaü do dziaáania. W tym tygodniu bĊdziesz bardzo mobilna i kreatywna. Szef zauwaĪy Twoje starania
(spodziewaj siĊ bonusów w przyszáym
tygodniu), a wspóápracownicy docenią
CiĊ bardziej niĪ zwykle. Nie zapominaj
jednak o Īyciu towarzyskim. Stary
znajomy nie moĪe siĊ doczekaü telefonu od Ciebie.
MiáoĞü - czasem uĞmiech wystarczy.
Finanse - daj siĊ ponieĞü fantazji.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Nawet jeĞli nie wszystko pójdzie
zgodnie z planem, Ty i tak bĊdziesz
w znakomitym nastroju. Przyczyni siĊ
do tego wiadomoĞü, którą w koĔcu
otrzymasz i na którą czekaáaĞ juĪ
jakiĞ czas. Poszukujące Wagi bĊdą
wyjątkowo atrakcyjne dla páci przeciwnej - byü moĪe warto wáaĞnie teraz
wybraü siĊ na kurs taĔca dla singli?
To Ğwietna okazja, by nieco poczarowaü swoim nieodpartym urokiem
osobistym... MiáoĞü - a moĪe salsa?
Finanse - jest dobrze.

Pomoc Drogowa LUKAS
àukasz Nowacki
tel. 667 590 898

Czy moĪna poáączyü boĪonarodzeniową tradycjĊ
j
jaseáek
ze zbliĪającym siĊ Dniem Babci i Dziadka? MoĪna! I uczyniáy to dzieci, uczniowie kl. IV a i b ze Szkoáy
Podstawowej w Kraszewicach w styczniowy wieczór
(3 I 2017) pod przewodnictwem swoich wychowawców
i nauczycieli: Katarzyny Cegieáki, Andrzeja Janego,
Agnieszki ChowaĔskiej i Macieja Zadki.
Szkolna sala gimnastyczna wypeániáa siĊ po brzegi
goĞümi, w wieku „mocno dojrzaáym”, którzy
na wstĊpie zostali „ozdobieni” kotylionami
w ksztaácie biaáej ĞnieĪynki, i zasiedli przy
stoáach zastawionych róĪnym smakowitym
ciastem (dzieáo mam czwartoklasistów) oraz
¿liĪankami czekającymi na serwowaną kawĊ
lub herbatĊ.
Obok seniorów goĞümi tego niezwykáego wieczoru byli: wójt Paweá Koprowski, Maria Sobieraj - dyrektor gimnazjum,
dyrektor biblioteki gminnej BoĪena Lipka,
Robert DziwiĔski - dyrektor SP, który wraz
z wójtem przywitaá wszystkich przybyáych,
skáadając Īyczenia z okazji Dnia Babci
i Dziadka oraz Nowego Roku.
Tradycyjne scenki jaseákowe rozgrywaáy siĊ w czterech miejscach: w betlejemskiej stajence, na polu
pasterzy przy ognisku,
w niegoĞcinnej gospodzie i paáacu króla Heroda. A przepiĊknym táem
- ĞwiĊta noc w barwie
sza¿ru i gwiazd - Ğwietlnych i biaáych.
ĩywe sáowo przeplataáo siĊ ze Ğpiewem kolĊd i pastoraáek znanych i mniej
popularnych przy akompaniamencie keyboardu i akordeonu. NaleĪy podkreĞliü
doskonaáe opanowanie tekstów przez maáych Ğpiewaków, którzy gáosem i gestem
pomagali „anioákom urządziü choinkĊ na
ĞwiĊta”, nucąc „Cichą noc”, wskazywali na
„gwiazdy Ğwiecące nad stajenką”, nazywając Narodzonego „MaleĔką MiáoĞcią”.
Szczególnie wzruszająco zabrzmiaáa kolĊda o tym, Īe „Nie byáo miejsca dla Ciebie”,
które znalazáo siĊ „Dzisiaj w Betlejem”.
Powszechną radoĞü i uĞmiech wywoáaáo wejĞcie grupy kolĊdników - „wiliorzy”,
co podkreĞliáo patriotyzm lokalny krasze-

wickiej spoáecznoĞci. Kostiumy i bogactwo rekwizytów,
Ğwiadczące o pomysáowoĞci twórców przedstawienia, wymagaáyby osobnego opisu. Nasuwaáy siĊ pytania - a skąd
oni to wszystko wziĊli? Kto to rĊcznie wykonaá? Podobnie
kostiumy i stroje przebieraĔców: anioáów w bieli, turonia,
Ğmierci, diabáa, nie wspominając o Maryi, Józe¿e, Herodzie
i jego maáĪonce, ich dworzanach, trzech królach, pastuszkach i skáadających dary przed Īáóbkiem: krawcu, piekarzu,

kuĞnierzu, szewcu, nauczycielce, kucharzu, rybaku, lekarzu
oraz pilnujących prawa i porządku - straĪaka i policjanta.
Jak widaü, kraszewicka podstawówka potra¿ nawiązywaü i utrzymywaü kontakt z miejscowymi przedstawicielami
róĪnych profesji. W takiej wiĊc oprawie jakĪe przekonująco zabrzmiaáy koĔcowe sáowa kolĊdy „PójdĨmy wszyscy
do stajenki” i ĪyczeĔ kierowanych do wszystkich widzów
i sáuchaczy: „wszystkiego dobrego: i zdrowia, i szczĊĞcia,
i báogosáawieĔstwa Jezusa maáego”.
Burza oklasków, a potem serdeczne podziĊkowania
twórcom i maáym wykonawcom ze strony dyrektora DziwiĔskiego oraz wrĊczenie babciom i dziadkom okolicznoĞciowych fotogra¿i zakoĔczyáy tĊ niezwykáą uroczystoĞü, kryjącą
w sobie to, co zwykáo siĊ okreĞlaü ludzką i BoĪą dobrocią,
serdecznoĞcią i ĪyczliwoĞcią - cechami tak potrzebnymi
wspóáczesnemu Ğwiatu, zwáaszcza seniorom.
Obecna wĞród widzów babcia - Ewa M.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

W programie:
Sobota - 21 I, godz. 16.00
Niedziela - 22 I, godz. 17.00 (3D)
Wtorek - 24 I, godz. 17.00 (3D)

Po prostu przyjaĨĔ
Polska, komedia, 136 minut.
Wtorek - 17 I, godz. 19.30
ĝroda - 18 I, godz. 19.30
Czwartek - 19 I, godz. 19.30

Powidoki
Support:
CORNOLIO / ALG, ROĝLIN X
KAZZIU
ImprezĊ nakrĊci: DRES83
21.01.2017 w OCK.
Start: 18.30, bilety 15zá / 20zá.
PrzedsprzedaĪ biletów w OCK,
ul. Gorgolewskiego 2
www.bilety24.pl

Polska, biogra¿czny, dramat, 98 minut.
Wtorek - 17 I, godz. 17.30
ĝroda - 18 I, godz. 17.30
Czwartek - 19 I, godz. 17.30
Piątek - 20 I, godz. 19.00
Niedziela - 22 I, godz. 19.00
Wtorek - 24 I, godz. 19.00

Królowa ĝniegu 3: OgieĔ i lód
Rosja, animacja, komedia, 90 minut.
Piątek - 20 I, godz. 17.00

Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl
KASA KINA CZYNNA:
Poniedziaáek od 12.00 do 16.00
Wtorek - piątek od 12.00 do 19.30
Sobota, niedziela 30 minut przed seansem.

Prelekcja o budowaniu wiĊzi w maáĪeĔstwie
- Lidia i Eugeniusz Morta.
Dialog maáĪeĔski przy kawie i cieĞcie.
ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO SAKRAMENTU
z modlitwą o uzdrowienie relacji w maáĪeĔstwie.
RandkĊ organizują siostry nazaretanki w ramach NazaretaĔskiego Centrum Rodziny (www.nazaretrodzinie.pl)
Zgáoszenia pod nr tel. 696 445 789 lub 503 004 561
albo mailowo na adres: klarazygo@gmail.com
Koszt: o¿ara

KINO àĄCZY POKOLENIA
21 i 22 stycznia 2017 r.
DzieĔ Babci i Dziadka w kinie
Piast Ostrzeszów.
Wnuczku zaproĞ Babcie
i Dziadka na seans ¿lmowy…!
Babciu i Dziadku zaproĞcie
swoje wnuczĊta…!

Z OKAZJI ICH ĝWIĉTA
- PROMOCJE CENOWE!

Przedszkole nr 5 w Ostrzeszowie
zaprasza na

WIECZOREK KARNAWAàOWY,
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
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IV MIEJSCE DLA KS PLAY BASKET KRASZEWICE W OGÓLNOPOLSKIM
TURNIEJU MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT W RAWICZU
Podczas trzech dni turnieju rozegraliĞmy piĊü spotkaĔ, z czego trzy
zakoĔczyáy siĊ naszymi zwyciĊstwami. Ostatecznie zajmujemy IV miejsce
w gronie dziewiĊciu mocnych druĪyn
z Polski. Nasze koszykarki zebraáy
sporo doĞwiadczenia, co z pewnoĞcią
zaprocentuje w przyszáoĞci. Wysokie
zwyciĊstwa przeplatane byáy sáabszymi
okresami gry. Niestety, naszym zawodniczkom brakuje jeszcze formy podczas
caáego meczu, jednak niektóre, wrĊcz
fenomenalne, akcje pozwalają optymistycznie patrzeü w przyszáoĞü.

KS Play Basket Kraszewice - UKS
Batory Ostrów Wlkp. 68:15

Wyniki spotkaĔ
KS Play Basket Kraszewice - UKS
Dwunastka Leszno 64:27

Za najlepszą zawodniczkĊ naszej
druĪyny zostaáa uznana Marta Kobza.

KS Play Basket Kraszewice - UKS
Olimp Rawicz 29:58

Ostateczna klasy¿kacja druĪynowa:
I miejsce - UKS Olimp Rawicz
II miejsce - UKS Dwójka RogoĨno
III miejsce - UKS TĊcza Leszno
IV miejsce - KS Play Basket Kraszewice
V miejsce - UKS Batory Ostrów Wlkp.
VI miejsce - UKS Kusy Szczecin
VII miejsce - MKS Polkowice
VIII miejsce - UKS Olimp II Rawicz
IX miejsce - UKS Dwunastka Leszno

KS Play Basket Kraszewice - UKS
Dwójka RogoĨno 33:50

KS Play Basket Kraszewice - MKS
Kusy Szczecin 61:34

Kick-Boxing Club Poprawa - podsumowanie roku 2016
Zawodnicy Kick-Boxing Club Poprawa kolejny rok rywalizują
w rozgrywkach sportowych róĪnego szczebla Polskiego Związku
Kickboxingu, w tym w najsilniejszej Ğwiatowej federacji WAKO
i Polskiego Związku Bokserskiego. Ile wypracujemy na treningach,
tyle dostajemy w postaci sportowych wyników. Nie wynik jest najwaĪniejszą czĊĞcią sportu, ale przecieĪ kaĪdy liczy na zwyciĊstwa,
które są odzwierciedleniem naszej pracy w klubie.
Kilku zawodników zadebiutowaáo, kilku kolejny sezon walczyáo
zaciekle o zwyciĊstwa. Kilku byáo na sportowym urlopie, ale czekamy
na nich w bieĪącym sezonie.
NajwaĪniejsze wyniki podopiecznych trenerów Radosáawa
i Jerzego Radomskich w 2016 roku:
- brązowy medal Mistrzostw ĝwiata juniorów full-contact,
- 5. miejsce na Mistrzostwach ĝwiata juniorów full-contact
- dwa Puchary Europy juniorów full-contact,
- trzy tytuáy Mistrza Polski,
- piĊü tytuáów Wicemistrza Polski,
- siedem brązowych medali Mistrzostw Polski (w róĪnych
kategoriach wiekowych i formuáach).
- kilka zwyciĊstw na zawodowych ringach.
NajjaĞniejszą gwiazdą klubu jest Weronika Szymczak, która
zdobyáa brązowy medal Mistrzostw ĝwiata juniorek, wygraáa Puchar
Europy, a wczeĞniej nie miaáa sobie równych w ringu podczas
Mistrzostw Polski.

Adrian Kruszakin
www.kraszewice.pl

Anna SzymaĔska równieĪ zasáuguje na szczególne wyróĪnienie. Niepokonana w Polsce, w tym roku zdobyáa Puchar Europy, dwa
tytuáy Mistrzyni Polski w dwóch formuáach, a takĪe dzielnie walczyáa
w wyĪszej kategorii wagowej podczas Mistrzostw ĝwiata juniorek.
Olga Michalska zadebiutowaáa w najsilniejszym gronie seniorek, zdobywając wicemistrzostwo Polski, co doskonale rokuje
na przyszáoĞü.
Grono naszych medalistów uzupeániają bracia Szadkowscy,
Jagoda Mandziejewska czy reprezentant Polski w rugby - Sebastian GruszczyĔski, który z powodzeniem startowaá w boksie
i kickboxingu w barwach naszego klubu.
Cenne zwyciĊstwa odnosiá Radosáaw Radomski, pokazując
kunszt techniczny i pozostając niepokonanym na zawodowym ringu,
oraz Tomasz Przybylski, który debiutowaá w profesjonalnej formule.
Mniej aktywni na ringach byli: Norbert Olek i Szymon Dwornikowski, którzy zwyciĊĪyli kilka walk w pierwszej poáowie sezonu,
lecz po poraĪkach w zawodowych walkach dáuĪszy czas odpoczywali od startów.
Nasz klub byá równieĪ, po raz kolejny, organizatorem Gali Kickboxingu Zawodowego Kick-Boxing Champions II, którą oglądaáo
ponad 1000 osób na trybunach. Widowisko zebraáo teĪ Ğwietne
recenzje kibiców i ekspertów.
Nowy rok niesie przed nami nowe oczekiwania; postaramy siĊ,
by byá on równie udany, a moĪe i lepszy od poprzedniego.
Jerzy Radomski oraz Radosáaw Radomski
Kick-Boxing Club Poprawa
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DLA NAJMàODSZYCH
MIESZKAēCÓW GRABOWA
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fot. Foto Studio GraĪyna Nelec

Ach, co to byĄ za ĝlub!

W ubiegáym roku Grabów nad Prosną ĞwiĊtowaá
600 lat. Z tej okazji wáodarze
miasta postanowili uhonorowaü dzieci, urodzone wáaĞnie
w 2016 roku.
Spotkanie z najmáodszymi mieszkaĔcami miasta odbyáo siĊ 13 stycznia na hali
sportowej.
W 2016 roku w gminie
Grabów na Ğwiat przyszáo 90
nowych obywateli - 43 dziewczynki oraz 47 cháopców.
Julia, Antonina, Iga, Wiktor,
Adam, Szymon - to wáaĞnie te
imiona mieszkaĔcy Grabowa
najczĊĞciej nadawali swoim
pociechom w zeszáym roku.
Na piątkowe spotkanie
przybyáo 51 dzieci. Wszystkie,
jak przystaáo na tĊ okolicznoĞü,
Iga z rodzicami.
odĞwiĊtnie ubrane. I choü áączy je
jeden rok - 2016, to róĪnica miĊdzy
niektórymi dzieümi byáa znacząca.
Te, które urodziáy siĊ w styczniu
bądĨ lutym, same podbiegaáy do
burmistrza, zaĞ ich równolatkowie,
ale urodzeni w koĔcowych miesiącach roku, niesieni byli przez mamĊ
lub tatĊ na rĊkach.
KaĪdy otrzymaá kolorową poduszeczkĊ i list z Īyczeniami od
wáadz miasta.
Dodatkowym upominkiem záotym serduszkiem - nagrodzona
zostaáa 5-miesiĊczna Iga. Dziewczynka urodziáa siĊ 20 sierpnia w dzieĔ, kiedy Grabów nad Prosną
ĞwiĊtowaá swoje 600-lecie.
DuĪy, urodzinowy tort i kawa
dla rodziców byáy zwieĔczeniem
tego, jakĪe miáego, spotkania.
A. à.

Marta i Marcel

Miáo nam poinformowaü, Īe 13 sierpnia 2016 r. w koĞciele pw.
Ğw. Michaáa Archanioáa w Wyszanowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

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

Strzeż, synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki.
Biblia Tysiąclecia

Jağ -

synek paĕstwa Moniki i Tomasza Kosteckich z Potağni, ur. 9.01.2017r.,
waga 4370g
Szymek - synek paĕstwa Maâgorzaty i Dawida Korczaków, ur. 9.01.2017r.,
waga 3740g
Franuğ - synek paĕstwa Justyny i Jakuba Zmyğlonych z Sycowa, ur. 10.01.2017r.,
waga 3800g
Borys - synek paĕstwa Karoliny i Rafaâa Idzikowskich ze Stradomi,
ur. 12.01.2017r., waga 2900g

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

