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MIESZKANKA GMINY OSTRZESZÓW
UCZESTNICZKć KARAMBOLU
POD TORUNIEM

OMAL NIE
STRACIà RĉKI
Choü tyle siĊ o tym mówi, wciąĪ
zdarzają siĊ wypadki przy pracy.
Powód zawsze ten sam - poĞpiech
i nadmierne zaufanie do swoich
umiejĊtnoĞci. Przykáadem tego jest
groĨny wypadek, do jakiego doszáo
wieczorem, 23 stycznia, na terenie
jednego z zakáadów stolarskich
w KuĨnicy Grabowskiej.
NieszczĊĞcie zdarzyáo siĊ, kiedy pracownik obsáugiwaá wielopiáĊ
- mĊĪczyzna prawdopodobnie nie
zachowaá podstawowych zasad bez-

pieczeĔstwa. Po wyáączeniu maszyny,
mimo Īe ta nie przestaáa jeszcze pracowaü, siĊgnąá do Ğrodka po trociny.
Tryby maszyny „chwyciáy” przedramiĊ
i powaĪnie je uszkodziáy. MĊĪczyzna
moĪe mówiü o szczĊĞciu - niewiele
brakowaáo, by straciá rĊkĊ.
Do zdarzenia wezwano dwie
jednostki - OSP Kraszewice i JRG
Ostrzeszów, a takĪe policjĊ. Pomocy
udzielaáo równieĪ pogotowie ratunkowe.

Oszukani rolnicy
wciąĪ czekają
na sprawiedliwoĞü
Od kilku dni w mediach ogólnopolskich pojawiają siĊ informacje o karambolu, do którego
doszáo w ĞrodĊ (25 stycznia) w Lubiczu pod Toruniem. W wypadku uczestniczyáo osiem pojazdów
- w tym dwa samochody z kolumny Īandarmerii
wojskowej. Jednym z aut podróĪowaá szef MON
- Antoni Macierewicz. Wiadomo równieĪ, Īe w zdarzeniu udziaá braáo renault clio na ostrzeszowskich
tablicach rejestracyjnych.
Udaáo nam siĊ dotrzeü do wáaĞcicielki renault.
Kobieta początkowo zaprzeczyáa, jakoby ktoĞ z jej

rodziny byá uczestnikiem tego wypadku, jednak po
chwili przyznaáa, Īe pechowego, Ğrodowego wieczoru w kolizji tej uczestniczyáa takĪe jej córka, która
kierowaáa renault. Dziewczyna obecnie przebywa
w szpitalu, przechodzi seriĊ badaĔ.
Kobieta nie chciaáa dalej komentowaü tej sprawy.
OkolicznoĞci wypadku wyjaĞnia Īandarmeria wojskowa i Wydziaá do Spraw Wojskowych Prokuratury
OkrĊgowej w Poznaniu.
A. à.

27. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

ģMIECI DROįEJć!

26 stycznia, podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej Ostrzeszów, radni zdecydowali o podwyĪce opáat za wywóz
Ğmieci. Dyskusja na ten temat nie byáa
pozbawiona emocji, a zabierającym
w tej sprawie gáos nie moĪna zarzuciü
braku argumentów. Ostatecznie przy-

jĊto propozycjĊ burmistrza o wzroĞcie
opáat za wywóz odpadów selektywnych i zmieszanych. Za przyjĊciem
proponowanych podwyĪek gáosowaáo
14 radnych, trzech byáo przeciwnych,
a dwie osoby wstrzymaáy siĊ od gáosu.
DokoĔczenie na str. 4.

UWAGA
LOSOWANIE!

Informujemy, Īe losowanie nagród w corocznej zabawie Ğwiątecznej - „FIRMY CZYTELNIKOM CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”, odbĊdzie
siĊ w ĞrodĊ - 15 lutego br., o godz. 12.00 w redakcji
„Czasu Ostrzeszowskiego”, ul. Ğw. Mikoáaja 16.
Zapraszamy!

Po trzech latach w ostrzeszowskim sądzie zakoĔczyáa siĊ rozprawa
dotycząca rolników, którzy sprzedali
swoje bydáo jednej z áódzkich ¿rm,
i nie otrzymali za nie pieniĊdzy. I choü
wyrok powinien cieszyü, to jednak
martwi oszukane osoby - okazuje
siĊ, Īe oskarĪeni nie zamierzają siĊ
poddawaü i bĊdą walczyü dalej.
Tym razem w sądzie drugiej instancji, w Kaliszu.

Przypomnijmy. àódzcy przedsiĊbiorcy oferowali rolnikom bardzo korzystne
ceny za Īywiec. Schemat ich dziaáania
byá prosty - wáaĞciciele nawiązywali
kontakt z osobą na terenie naszego
powiatu posiadającą wiedzĊ o tych,
którzy chcieliby sprzedaü swoje bydáo.
DokoĔczenie na str. 11.

Zdecyduj o miejscu dodatkowych
punktów monitoringu!
W związku z rozbudową monitoringu miejskiego na terenie miasta Ostrzeszów, Urząd Miasta i Gminy wytypowaá
trzy punkty, w których mogáaby zostaü
zainstalowana dodatkowa kamera.
• Plac Rynek (strona zachodnia)
• Plac Rynek (strona wschodnia)
• Ulica Sienkiewicza (naprzeciw
dworca PKS)
Dokáadne umiejscowienie punktów
jest widoczne na mapce.

Prosimy mieszkaĔców o zgáaszanie
swoich sugestii miejsc na terenie miasta, w których zainstalowanie kamery
monitoringu jest zasadne.
Zgáoszenia moĪna przesyáaü do
1 marca 2017 roku na adres e-mail:
kamery@ostrzeszow.pl
KaĪde przesáane zgáoszenie zostanie rozpatrzone. Zakwali¿kowane

lokalizacje bĊdą regularnie nanoszone
na mapĊ.
Kamery monitoringu zostanie zainstalowana w miejscach, które otrzymają
najwiĊcej gáosów mieszkaĔców.
Lista lokalizacji kamer monitoringu wskazywanych przez mieszkaĔców:
1. PrzejĞcie podziemne pod DK11
2. Park przy Szkole Podstawowej nr 2
3. Szczyt Baáczyny
4. Sklep os. Piastów
5. Basen miejski otwarty
6. Okolice baszty
7. Park Jana Pawáa II

4 lutego 2017 (sobota)
o godz. 17.10
ZAPRASZAMY na spotkanie:

JEZUS JEST
SYNEM BOĩYM

Miejsce spotkania:

Sala klubowa OCK
Ostrzeszowskie Centrum Kultury
ul. GORGOLEWSKIEGO 2,
Ostrzeszów, WSTĉP WOLNY.
Aby otrzymaü Nowy Testament Pana
Jezusa Chrystusa, napisz, wyĞlij
sms lub zadzwoĔ: Bezpáatny Kurs
Biblijny, skr. p. 31, 63-500 Ostrzeszów,
tel. 791 214 963
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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. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

SzeĞciolatek bez opáat za przedszkole

PRAWO NIERÓWNE
DLA WSZYSTKICH?
Rodzice dzieci szeĞcioletnich
nie muszą juĪ páaciü za ich pobyt
w przedszkolu, a jedynie za wyĪywienie. Nowe zasady mają związek
z nowelizacją ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego, która weszáa w Īycie 9 grudnia
zeszáego roku i objĊáa subwencją
oĞwiatową wszystkie szeĞciolatki
przebywające w samorządowych
przedszkolach.
Od 1 stycznia za edukacjĊ szeĞciolatków páaci paĔstwo, a nie samorząd. Jeszcze do niedawna dzieci
te otrzymywaáy z budĪetu paĔstwa
jedynie dotacjĊ wynoszącą ok. 1300 zá
rocznie. Sejm zadecydowaá jednak, Īe
szeĞciolatki zostaną objĊte subwencją
oĞwiatową - od nowego roku wynosi
ona ok. 4100 zá rocznie na dziecko
przebywające w przedszkolu i ok.
3650 zá na szeĞciolatka w oddziale
przedszkolnym, w szkole podstawowej
lub punkcie przedszkolnym.
Jest jednak jeden problem... Kilka
dni temu zadzwoniáa do nas mama szeĞciolatka...
- 11 stycznia moje dziecko skoĔczyáo szeĞü lat - mówi nasza czytelniczka. - Zgodnie z obowiązującą
ustawą od 12 stycznia powinnam
páaciü tylko za wyĪywienie dziecka
w przedszkolu. Nowa ustawa mówi bowiem, Īe rodzice dzieci szeĞcioletnich
nie ponoszą odpáatnoĞci za ich pobyt
w przedszkolu, tylko za wyĪywienie.
Okazuje siĊ, Īe w Ostrzeszowie tylko

dzieci uczĊszczające do najstarszej
grupy w przedszkolu nie muszą páaciü. Taką decyzjĊ mieli podjąü radni.
To jakiĞ absurd. PrzecieĪ gáównym
kryterium nieponoszenia tej opáaty jest
ukoĔczenie 6 lat.
W przedszkolu, do którego chodzi córka, pojawiáa siĊ informacja, Īe
odpáatnoĞci nie ponoszą dzieci z rocznika 2010. Moja kuzynka, która jest
dyrektorką jednego z przedszkoli we
Wrocáawiu, otrzymaáa e-mail, w którym
podano nawet konkretny przykáad - jeĪeli dziecko urodziáo siĊ 2 stycznia, to 2
stycznia koĔczy szeĞü lat i od nastĊpnego dnia rodzic nie ponosi odpáatnoĞci
za przedszkole. Tymczasem nasze
wáadze ustaliáy sobie to, co chciaáy.
Wydawaáo mi siĊ, Īe prawo w Polsce
obowiązuje wszystkich tak samo.
O odpowiedĨ poprosiliĞmy burmistrza M. Witka.
- Nie chciaábym w tej chwili zajmowaü jakiegoĞ jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Problem polega
jednak na tym, Īe zawsze w oĞwiacie tworzono grupy przedszkolne od
wrzeĞnia do czerwca nastĊpnego roku
i zawsze byáo tak, Īe dzieci, które ukoĔczyáy „ileĞ” lat, nie przechodziáy do
klasy wyĪej. Dla przykáadu - dziecko,
które skoĔczyáo w styczniu siedem lat,
idzie do szkoáy dopiero od wrzeĞnia.
Mam pismo, którym kierują siĊ
dyrektorzy przedszkoli we Wrocáawiu
i na które powoáuje siĊ ta pani. Nie
chciaábym powiedzieü jednoznacznie, Īe rodzice bĊdą musieli wnosiü
te opáaty, ale nie wiem teĪ, czy bĊdzie
podstawa do zwolnienia z z nich. Gdy
tylko dyrektor Grzegorek wróci do pracy, to wspólnie z nim i dyrektorami
przedszkoli pochylimy siĊ nad tym
problemem.
A. àawicka

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Kilka lat temu przez swoją wáasną
gáupotĊ zaciągnĊáam dla mojego ówczesnego partnera poĪyczkĊ na kilka
tysiĊcy záotych. UmowĊ podpisaáam
w moim domu z przedstawicielem
jednej z ¿rm udzielających szybkich
poĪyczek. Co tydzieĔ przez rok od
podpisania umowy miaáam spáacaü
okreĞloną sumĊ. Niestety, w związku
z moimi problemami ¿nansowymi
po kilku tygodniach zaprzestaáam
spáat. Z umowy wynika, Īe poĪyczkĊ
powinnam byáa spáaciü do listopada
2005 r. Mimo mojego zdziwienia, nikt
z ¿rmy, od której braáam poĪyczkĊ,
nie zainteresowaá siĊ tym, Īe przestaáam ją spáacaü, nikt do mnie nie
dzwoniá, nie przysyáaá ponagleĔ, dopiero teraz, po tylu latach otrzymaáam
pismo z windykacji, Īe mam spáaciü
wszystko z wysokimi odsetkami.
Moje pytanie brzmi - czy w takiej sytuacji mogĊ siĊ jakoĞ broniü, przecieĪ
minĊáo juĪ tyle lat?

ogranicza w czasie moĪliwoĞü dochodzenia danego roszczenia. Skutkiem
przedawnienia jest to, Īe po upáywie
okreĞlonego terminu (w powyĪszym
przykáadzie termin przedawnienia wynosi 3 lata) ten, przeciw komu przysáuguje roszczenie, moĪe uchyliü siĊ od
jego zaspokojenia, chyba Īe zrzeka siĊ
korzystania z zarzutu przedawnienia.
Termin przedawnienia biegnie od dnia
wymagalnoĞci roszczenia, to jest od
dnia, w którym dáuĪnik zobowiązany
byá do speánienia swojego Ğwiadczenia.
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Istotne jest to, Īe przedawnienia sąd
nie bierze pod uwagĊ z urzĊdu, dlatego teĪ, aby zwolniü siĊ od obowiązku
Ğwiadczenia, dáuĪnik musi podnieĞü
zarzut przedawnienia, najlepiej przy
dokonywaniu pierwszej czynnoĞci
procesowej. NaleĪy równieĪ zaznaczyü, Īe bieg przedawnienia przerywa
siĊ przez kaĪdą czynnoĞü przed sądem lub innym organem powoáanym
do rozpoznawania spraw albo przed
sądem polubownym, przedsiĊwziĊtą
bezpoĞrednio w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie
roszczenia przez osobĊ, przeciwko
której roszczenie przysáuguje, a takĪe
przez wszczĊcie mediacji. Po kaĪdym
przerwaniu przedawnienia biegnie ono
na nowo.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl

Podziċkowanie
Serdeczne podziċkowanie Rodzinie, Delegacjom,
Przyjacioâom i SĆsiadom oraz wszystkim,
którzy okazali serce i wspóâczucie,
uczestniczĆc w ostatniej drodze

W pierwszej kolejnoĞci naleĪy
wskazaü, Īe roszczenia wynikające
z przedstawionej w pytaniu umowy poĪyczki ulegają przedawnieniu.
Przedawnienie jest instytucją, która

ğp. Bolesâawa
awa Jċdrzejewskiego
Jċdrze

SPRZEDAį
SOKÓW

Serdeczne podziċkowanie

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA

skâada
rodzina

Ksiċdzu proboszczowi Szymonowi Grzeszkiewiczowi, Rodzinie,
Przyjacioâom, SĆsiadom, Znajomym, Delegacjom oraz wszystkim,
którzy zamówili msze ğwiċte, zâoīyli wieĕce i kwiaty
oraz uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu

JU

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

ğp. Hieronima
eronima W
Walasa
skâada
īona, dzieci, rodzice i brat

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
,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. WieluĔska 42

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa

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

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

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„W Rynku” od 30.01 do 5.02, tel. 730-04-72
„Pod Wagą” od 6.02 do 12.02, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

1.02.2016
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POLICJA
Przez nieuwagĊ
23 stycznia, na ul. Piastowskiej
w Ostrzeszowie doszáo do stáuczki
audi i mitsubishi.
30-letni mieszkaniec powiatu
ostrowskiego, kierując audi a4, nie
uwaĪaá podczas cofania i doprowadziá
do zderzenia z mitsubishi, którym kierowaáa 45-letnia mieszkanka powiatu
kaliskiego. SprawcĊ ukarano mandatem.

Stáuczka na Sikorskiego
W Ostrzeszowie na ul. Sikorskiego kierująca volkswagenem uderzyáa w tyá samochodu marki Citroen.
Sprawczyni przyjĊáa mandat. Do
zdarzenia doszáo rano, 24 stycznia.
Kierująca volkswagenem 39-letnia
mieszkanka Ostrzeszowa nie zachowaáa
bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją citroena i najechaáa na jego tyá.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi.

Na „11”

997

pomóc w ustaleniu sprawcy wykroczeĔ,
proszone są o kontakt osobisty w KPP
przy ul. Zamkowej 27, lub telefonicznie
pod numerem 62 237-42-33.
WstĊpne ustalenia wykazaáy, Īe
5 stycznia 2017 r., okoáo godz. 10.30
w Ostrzeszowie, na ul. PowstaĔców
Wlkp., nieustalony dotąd sprawca,
poruszający siĊ samochodem ciĊĪarowym z naczepą (ciągnik w kolorze
czerwonym, naczepa biaáa) podczas
wykonywania manewru cofania uderzyá w budynek ¿rmy MEBLO MARK,
uszkadzając zadaszenie znajdujące
siĊ nad drzwiami wejĞciowymi.

25 stycznia na odcinku krajowej „11” pomiĊdzy NiedĨwiedziem a Antoninem doszáo do kolizji dafa z vw tiguanem.
DoĞü powaĪnym uszkodzeniom ulegáy oba pojazdy. Przyczyny zdarzenia ustala ostrowska policja.

W tym samym miejscu

Zderzyli siĊ lusterkami
24 stycznia w Wygodzie Tokarskiej kierowcy mercedesa i hondy
civic nie zachowali ostroĪnoĞci podczas wymijania siĊ i doprowadzili do
zderzenia pojazdów lusterkami. Do
podobnego zdarzenia doszáo tego
samego dnia w Rojowie.
Policjanci ustalili, Īe do kolizji przyczynili siĊ obaj mĊĪczyĨni, tj. 18-letni
mieszkaniec gminy Doruchów - kierujący
mercedesem, oraz 20-letni mieszkaniec
Doruchowa, kierowca hondy.
Kilka godzin póĨniej w Rojowie
20-letni mieszkaniec powiatu wrzesiĔskiego, kierujący samochodem marki
Man, w trakcie wymijania siĊ z ciągnikiem rolniczym równieĪ doprowadziá do
zderzenia bocznymi lusterkami.
Sprawców ukarano mandatami.

Policjanci proszą Ğwiadków
o kontakt
Policjanci z wydziaáu prewencji KPP
w Ostrzeszowie prowadzą czynnoĞci
wyjaĞniające w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszáo 5 stycznia
br. ĝwiadkowie oraz osoby mogące

Nie ustąpiáa

W minioną sobotĊ w Doruchowie doszáo do dwóch podobnych
zdarzeĔ na tym samym odcinku
drogi.
47-letni mieszkaniec miejscowoĞci Orzech, kierując hondą, nie ustąpiá
pierwszeĔstwa samochodowi marki
Seat, którym kierowaá mieszkaniec

Wygody Plugawskiej, i doprowadziá
do zderzenia aut.
Dwie godziny póĨniej (ok. godz.
11.30) w tym samym miejscu doszáo
do stáuczki ¿ata i opla.
Sprawcą kolizji byá 77-letni mieszkaniec GodziĊtów - on takĪe nie ustąpiá pierwszeĔstwa.
Sprawców ukarano mandatami.

STRAĒ
fot. PSP Ostrzeszów
23-letnia mieszkanka gminy Czajków, kierując volkswagenem, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa i doprowadziáa do zderzenia
z renault master, którym kierowaá 32-letni mieszkaniec Kalisza. Siáa uderzenia byáa na tyle duĪa, Īe renault przemieĞciáo
siĊ i uderzyáo w samochód marki Ford Mondeo, naleĪący do 52-letniego wrocáawianina.
Do zdarzenia doszáo 26 stycznia, po godz. 13.00 w Czajkowie.

PoĪary sadzy, ptasia grypa,
uszkodzony sáup...
W ostatnim tygodniu straĪacy zostali wezwani do piĊciu poĪarów sadzy
(Jelenie, 2 razy Grabów nad Prosną,
Bukownica, Mielcuchy).
24 stycznia interweniowali na ul.
Piastowskiej w Ostrzeszowie - zostaá
tam záamany sáup telekomunikacyjny.
Dziaáania polegaáy na zabezpieczeniu
okolicy sáupa. Miejscem zajĊáa siĊ straĪ
miejska, o zdarzeniu powiadomiono
takĪe sáuĪby telekomunikacyjne.
26 stycznia konieczne byáo usuniĊcie nadáamanych konarów zwisających
niebezpiecznie nad wejĞciem na cmentarz w Chlewie.
28 stycznia straĪaków wezwano
do Mąkoszyc - przyczyną interwencji
byáa niedroĪnoĞü zewnĊtrznej sieci
kanalizacyjnej w jednym z domostw.
StraĪacy wypompowali wodĊ z piwnicy. O zdarzeniu poinformowano takĪe
gminne przedsiĊbiorstwo komunalne,
które podjĊáo dalsze dziaáania.
29 stycznia na chodniku w Ostrzeszowie (ul. Sikorskiego) przewróciá siĊ
mĊĪczyzna. Pierwsze dziaáania podjĊáa
przejeĪdĪająca akurat jednostka OSP
Ostrzeszów, po chwili na miejsce do-
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taráa takĪe jednostka JRG. Ratownicy
udzielili pierwszej pomocy, sprawdzili
czynnoĞci Īyciowe... Ostatecznie mĊĪczyznĊ do szpitala przetransportowaáo pogotowie.
Ponad 70 interwencji dotyczyáo
dziaáaĔ związanych z ptasią grypą
(pomoc sáuĪbom gminnym i weterynaryjnym w dostarczaniu Ğrodka dezynfekującego na maty na drodze).
Jak zawsze, straĪacy obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych - tym
razem ich interwencja konieczna byáa
26 stycznia w Czajkowie.

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU

Twoje pãytki na balkonie
/ tarasie odpadajð ?
Rozwiðēemy ten problem!

Skontaktuj siõ z Nami
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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

27. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

ĝMIECI DROĩEJĄ!

DokoĔczenie ze str. 1.
BezpoĞrednią przyczyną podwyĪszenia opáat jest wynik ubiegáorocznego przetargu. Firma „EKO-Region”,
która jako jedyna przystąpiáa do przetargu, zaproponowaáa kwotĊ o okoáo
300 tys. zá wyĪszą niĪ dotąd. Pokrycie tej sumy przekraczaáo - zdaniem
burmistrza - moĪliwoĞci budĪetu, stąd
teĪ wszyscy mieszkaĔcy bĊdą musieli
w tych kosztach partycypowaü. Informowaá o tym, przedstawiając nowe
stawki, wiceburmistrz P. UĞcinowicz.
MiesiĊcznie za wywóz odpadów
segregowanych trzeba bĊdzie zapáaciü:
- gospodarstwo 1-osobowe - 13 zá
(obecnie 12 zá)
- gospodarstwo 2-4-osobowe 25 zá (obecnie 20 zá)
- gospodarstwo 5-osobowe i liczniejsze - 30 zá (obecnie 25 zá)
Stawki za odpady niesegregowane są dwa razy wyĪsze. Trzeba pamiĊtaü, Īe dotąd obowiązująca stawka
zostaáa wprowadzona w poáowie 2015
r., kiedy to równieĪ podniesiono kwoty
opáat za wywóz Ğmieci.
DyskusjĊ rozpocząá P. JĊdrowiak.

glądaáoby dobrze i pewnie nie byáoby
zgodne z prawem, gdyby namawiaá
jakieĞ ¿rmy do udziaáu w przetargu,
Z kolei M. Mądry zwróciá uwagĊ na
koniecznoĞü usprawnienia odbioru odpadów, proponowaá teĪ wprowadzenie
ulg dla osób samotnych i rodzin wielodzietnych, mówiá takĪe o koniecznoĞci
uszczelnienie ĞciągalnoĞci opáat.
Przewodniczący E. Skrzypek zakoĔczyá dyskurs i przystąpiono do
gáosowania. Proponowane stawki,
wbrew niektórym obawom, przyjĊto
zdecydowaną wiĊkszoĞcią gáosów.
Przeciw przyjĊciu uchwaáy gáosowaáo
trzech radnych, zaĞ dwóch wstrzymaáo
siĊ od gáosu. Nowe stawki zaczną
obowiązywaü od 1 kwietnia br.

AMBITNY PLAN
WODOCIĄGÓW
OSTRZESZOWSKICH
Inne uchwaáy nie wywoáaáy tylu
emocji, choü nie zawsze przechodziáy
jednogáoĞnie. Takim trochĊ dyskusyjnym problemem staáo siĊ uchwalenie
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeĔ wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2019.
O planach Wodociągów mówiá
prezes Adam Noculak.

Radny pytaá, czy samorząd wykonywaá jakieĞ dziaáania dla pozyskania
wiĊkszej liczby ¿rm przystĊpujących
do przetargu. Stwierdziá teĪ, Īe nie
przyáoĪy rĊki do podwyĪszenia opáat
za Ğmieci.
Odpowiadając na pierwszy z zarzutów burmistrz mówiá, Īe nie wy-

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

Prezentujący gáówne zaáoĪenia planu
burmistrz M. Witek nie ukrywaá, Īe jest
to lekko ambitny, ale do zrealizowania.
Inwestycje te mają kosztowaü ponad
6 mln zá. NajdroĪszym z przedsiĊwziĊü jest budowa instalacji sanitarnej w Rogaszycach. To wáaĞnie ono
wzbudza niepokój u radnych. Inne,

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

STUDNIE

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

jak m.in. wymiana sieci kanalizacyjnej
w ulicach: Chmielnej, Garncarskiej
i Piekary, przyjĊto ze zrozumieniem.
O wszystkich tych zamiarach mówiá takĪe prezes spóáki Wodociągi
Ostrzeszowskie, Adam Noculak. Informując o inwestycji w Rogaszycach,
przekonywaá, Īe dopiero na etapie
realizacji bĊdzie moĪna zrezygnowaü z niektórych podáączeĔ. Pewne
jest, Īe inwestycja ta bez Ğrodków
zewnĊtrznych nie ma szans realizacji.

Rada Miejska przyjĊáa teĪ zmianĊ
uchwaáy w sprawie ustalenia wysokoĞci opáat za Ğwiadczenia udzielone przez przedszkola. Dotyczy ona
równieĪ grupy szeĞciolatków, o czym
piszemy na str. 2.
W wyniku kolejnej uchwaáy przedáuĪona na nastĊpne 10 lat bĊdzie
dzierĪawa z ¿rmą Polkomtel, na prawo
posiadania na wieĪy ciĞnieĔ swoich
nadajników. Chwalono dotychczasową
wspóápracĊ, podkreĞlając, Īe ¿rma
jest dobrym i regularnym páatnikiem.

SKARGI NA AKCJĉ ZIMA
I INNE GORĄCE SPRAWY
Interpelacje rozpoczĊáa M. Kozáowska, apelując, by przebudowa
drogi 444, do której zaczĊto siĊ

przymierzaü, odbywaáa siĊ w oparciu
o konsultacje z mieszkaĔcami.
P. JĊdrowiak pytaá burmistrza,
jakie wnioski wyciągnąá z dosyü niemrawo przebiegającej akcji zimowego
utrzymania dróg.
- Nigdy nie bĊdzie tak, aby na kaĪdej drodze staáa piaskarka i czekaáa
na goáoledĨ - odpowiadaá burmistrz. OczywiĞcie moĪna uĪyü wiĊcej sprzĊtu, lecz to bĊdzie kosztowaü.
Do tematu Ğniegu nawiązywaá radny A. Józe¿ak, apelując, by
jednoznacznie wyjaĞniü, kiedy
wáaĞciciele posesji muszą odĞnieĪaü chodniki. Proponowaá
teĪ remont chodnika przy ul.
Grabowskiej.
O problemach mieszkaĔców jednego z bloków przy
ul. Grunwaldzkiej informowaá
M. ĝwitoĔ. Mówiąc w skrócie - lokatorzy tego bloku od
wielu lat starają siĊ wykupiü
lokale, w których mieszkają,
tymczasem ciągle siĊ ich zwodzi, a ceny mieszkaĔ rosną.
Radny na rĊce przewodniczącego E. Skrzypka przekazaá petycjĊ
w tej sprawie.
O ¿nansowe skutki ptasiej grypy
pytyaá radny M. Czwordon. Nie bĊdą
to maáe koszty, bo caáa operacja juĪ
pocháonĊáa co najmniej kilkanaĞcie
tysiĊcy i pewnie na tym nie koniec.
Byü moĪe jakieĞ pieniądze zostaną
zwrócone z puli krajowej, lecz nie ma
co siĊ áudziü, Īe bĊdzie to peána rekompensata.
Jednym z tematów poruszonych
na sesji byáa sytuacja na rynku pracy.
Mówiáa na ten temat dyrektor PUP,
Ewa Rycerska.
Radni przyjĊli teĪ sprawozdanie
z ubiegáorocznej dziaáalnoĞci Komisji
Rewizyjnej. WĞród licznych wniosków
wynikáych z przebiegu kontroli padáy
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propozycje dla jednostek OSP wyszczególniania wydatków za przejazdy samochodów i ich naprawy oraz
dochodów za wynajem sal wiejskich.

POĩEGNANIE
S. ĝWINIARSKIEJ
Pod koniec obrad gáos zabraáa
kierownik ostrzeszowskiego oddziaáu
spóáki „EKO-Region” Sabina ĝwiniar-

Kierownik ostrzeszowskiego oddziaáu
EKO-Region - Sabina ĝwiniarska
ska. Táumaczyáa m.in. koniecznoĞü
czĊstszego odbioru odpadów, powoáując siĊ na przykáad bioodpadów, których iloĞü w ostatnich latach wzrosáa
kilkakrotnie. Raz jeszcze apelowaáa
o wáaĞciwą segregacjĊ. Szczególnym powodem udziaáu w sesji pani
kierownik byáo poĪegnanie siĊ z radnymi i wáadzami miasta, gdyĪ koĔczy
ona pracĊ na stanowisku kierownika
tutejszego oddziaáu „EKO-Region”.
Z Ostrzeszowem p. ĝwiniarska jednak
siĊ nie Īegna, gdyĪ bĊdzie zarządzaü
tutejszym wysypiskiem.
K. Juszczak

BEZROBOCIE MALEJE
- CUDZOZIEMCÓW PRZYBYWA
Jednym z tematów poruszanych na ostatniej sesji
Rady Miejskiej byáa sytuacja na rynku pracy. Mówiáa na ten
temat dyrektor PUP - Ewa Rycerska. Jak niemal w caáym
kraju, ujmując statystycznie, rynek pracy w coraz wiĊkszym
stopniu jest zaspokojony, a bezrobocie systematycznie
maleje. Na koniec 2016 r. stopa bezrobocia w naszym
powiecie wyniosáa 5,4%, w PUP zarejestrowane byáy
1362 osoby, w tym 730 mieszkaĔców miasta i gminy
Ostrzeszów. W ciągu roku zarejestrowanych zostaáo 2995
osób, a wyrejestrowano 3243. Na koniec roku 204 osoby
uprawnione byáy do odbierania zasiáku z tytuáu braku pracy.
W 2016 r. w PUP miejscowi przedsiĊbiorcy zgáosili 3252
oferty, 922 z terenu Ostrzeszowa. WiĊkszoĞü z tych ofert
dotyczyáa pracy w zakáadzie drobiarskim, przy produkcji
palet lub na stanowisku sprzedawcy.
Wzrasta liczba wniosków - oĞwiadczeĔ o powierzenie
pracy cudzoziemcom. Na koniec grudnia byáo ich 4400.
Olbrzymia wiĊkszoĞü z nich, bo 4344, dotyczyáa obywateli
Ukrainy.
- Zapotrzebowanie na cudzoziemców Ğwiadczy o tym,
Īe w Ostrzeszowie nie ma bezrobocia. Takim spostrzeĪeniem podzieliá siĊ z radnymi przewodniczący E. Skrzypek.
MoĪna by siĊ z tym zgodziü, gdyby nie fakt, Īe cudzoziemców poszukują do pracy zwykle ci sami pracodawcy,
reprezentujący kilka branĪ, w których praca do lekkich nie
naleĪy i niewielu mieszkaĔców powiatu chce ją podjąü.
*
O niektórych aspektach dotyczących pracy cudzoziemców mówi dyrektor PUP, Ewa Rycerska.
- 4400 oĞwiadczeĔ dotyczy zatrudnienia cudzoziemców. NajczĊĞciej zapotrzebowanie na tych pracowników
skáadają ¿rmy drobiarskie czy związane z produkcją palet.
Ale nie zawsze jest tak, Īe do pracy na terenie powiatu
tra¿a tylu pracowników, ile oĞwiadczeĔ zostaáo záoĪonych.
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

ĝrednio pracĊ podejmuje okoáo dwóch tysiĊcy cudzoziemców. Pracodawca musi zapewniü podstawowe warunki
zatrudnienia, czyli minimalne wynagrodzenie za pracĊ
obowiązujące w Polsce (od tego roku jest to 2000 zá brutto).
Cudzoziemiec u danego pracodawcy nie moĪe pracowaü
dáuĪej niĪ szeĞü miesiĊcy, póĨniej, na kolejne póá roku,
musi opuĞciü terytorium naszego kraju (jest to tzw. okres
karencji) i po tym czasie znów moĪe ubiegaü siĊ o pracĊ
w Polsce. Na takiej zasadzie funkcjonuje zatrudnienie
z tytuáu oĞwiadczeĔ, bo nie realizujemy pozwoleĔ na
pracĊ, które dotąd byáy w kompetencji wojewodów. W br.
bĊdziemy przejmowaü czĊĞü tych kompetencji (np. zgoda
na pracĊ sezonową) i wtedy pobyt cudzoziemca w kraju
wzroĞnie do oĞmiu miesiĊcy.
**
MoĪe dziwiü, Īe niektóre ¿rmy w naszym powiecie
muszą liczyü niemal wyáącznie na cudzoziemców, bo aĪ
trudno uwierzyü, Īe za 2 tysiące zá (stawka minimalna),
Īaden mieszkaniec powiatu nie chce podjąü pracy. CzyĪby
za minimalną stawkĊ, a do tego w ciĊĪkich warunkach,
gotowi są pracowaü tylko cudzoziemcy? JeĞli tak, to czy
siĊ z tego cieszyü, czy smuciü? W związku z brakiem
moĪliwoĞci znalezienia dobrej posady przez máodych
mieszkaĔców powiatu, wyjeĪdĪają oni do wiĊkszych miast.
Inni, nie widząc nawet tam perspektyw dla siebie, szukają
pracy za granicą, a, co gorsza, - kiedy juĪ ją znajdą - nie
czują potrzeby powrotu do kraju.
Tak oto ekonomia wyciska piĊtno na naszym Īyciu máodzi ostrzeszowianie szukają swoich Īyciowych szans
np. we Wrocáawiu lub w Londynie, zaĞ u nas, o opáacalną
dla nich pracĊ, starają siĊ máodzi UkraiĔcy. Koáo siĊ zamyka, ale nie jest to raczej „koáo zamachowe” dla naszej
gospodarki, o którym tyle siĊ mówi.
K. Juszczak
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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.

GDY KONSTRUKTYWNOĝû
PRZESTAJE MIEû ZNACZENIE

W dobie Internetu bardzo áatwo
jest krytykowaü ludzi, ich sposób
myĞlenia czy poglądy. Bardzo áatwo
krytykowaü innych, gdy jesteĞmy
„anonimowi”, a wáaĞnie Internet daje
poczucie anonimowoĞci i bezkarnoĞci.
Dopóki nikogo tym nie ranimy i nie
obraĪamy, a krytyka jest konstruktywna, nie jest to problemem. W innym
wypadku mówimy o „hejtowaniu”.
„Hejt” - to spolszczenie angielskiego wyrazu „hate”, co oznacza
nienawiĞü, wiĊc „hejtowanie” moĪna okreĞliü jako mowĊ nienawiĞci.
W dzisiejszych czasach jest to bardzo
rozpowszechnione zjawisko, ale nie
oznacza to, Īe kiedyĞ nie mieliĞmy
z nim do czynienia. Przed erą Internetu z „hejtem” mogliĞmy spotkaü
siĊ w szkole, pracy czy w mediach
- szczególnie na arenie politycznej.
W szkole dzieciaki wypisywaáy obraĨliwe hasáa na áawkach, na przekazywanych sobie karteczkach czy,
jak to byáo w mojej szkole - na Ğcia-
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nie w damskiej szatni. Co ciekawe,
wtedy o¿arą „hejtu” najczĊĞciej byáa
osoba sáabsza, i to nad nią pastwiáy
siĊ, uznawane za kulturalne, „lepsze”
jednostki lub nawet caáe grupy.
W mojej ocenie, wiĊkszoĞü „hejterów” to ludzie, którzy mają problemy
ze sobą, nie potra¿ą poradziü sobie
ze swoimi kompleksami i, deprecjonując innych, chcą podbudowaü swoją
samoocenĊ, a przy okazji zniszczyü
tĊ drugą osobĊ.
Niektórzy „hejtują” dlatego, Īe siĊ
nudzą - przeglądając portale spoáecznoĞciowe, stwierdzają, Īe zabawnie
byáoby kogoĞ ot, tak, po prostu wyĞmiaü.
Wielu robi to równieĪ dlatego,
Īe w dyskusji nie potra¿ą znaleĨü
rzeczowych argumentów, wiĊc, broniąc swojej tezy, wolą zaatakowaü
przeciwnika personalnie niĪ przyznaü
siĊ do báĊdu.
„Hejt” czĊsto wynika teĪ z zawiĞci
- gdy komuĞ siĊ powiedzie, niektórym

trudno to znieĞü, dlatego starają siĊ
taką osobĊ zdyskredytowaü, a nawet zasugerowaü, Īe swój sukces
zawdziĊcza znajomoĞciom, ukáadom
lub po prostu nieuczciwoĞci.
Istnieje równieĪ „hejtowanie za
pieniądze”, co jest stosunkowo máodym zjawiskiem. NajczĊĞciej dzieje siĊ
tak w polityce - ugrupowania wynajmują ludzi, by na forach internetowych
wyraĪali siĊ w sposób niepochlebny,
wrĊcz przeĞmiewczy lub obraĨliwy,
o przeciwnikach politycznych.
W „hejtowaniu” nie da siĊ doszukaü Īadnego pozytywu - jest to po
prostu záe i poniĪej wszelkich norm
etycznych zjawisko socjologiczne.
Gdy ludzie „hejtują”, wystawiają Ğwiadectwo przede wszystkim sobie. Niewybredne komentarze Ğwiadczą o ich
kompleksach, braku kultury, niskich
instynktach, nieĪyczliwoĞci, braku
tolerancji, a w wiĊkszoĞci i chamstwie.
Niestety, póki ludzie nie nauczą
siĊ cieszyü z sukcesów innych oraz
szanowaü odmiennoĞci poglądów,
„hejtowanie” bĊdzie istnieü - czy siĊ
to nam podoba, czy nie.
A „hejtowany”? Musi wykazaü
siĊ odpornoĞcią i nie reagowaü na
prymitywne wpisy internetowych chuliganów. Nie ma co zawracaü sobie
gáowy tchórzliwym, internetowym motáochem.
Katarzyna Przybysz

DLACZEGO NIE
WĉGIERSKA
LUB LITEWSKA?
Z uwagą przeczytaáem artykuá
o proponowanych w Ostrzeszowie
zmianach nazw ulic. Powiem wiĊcej,
nawet mnie to ucieszyáo, bo sam nie
chciaábym mieszkaü na ulicy mającej
nazwĊ jakiegoĞ komunistycznego
„dziaáacza” czy, nie daj BoĪe, oprawcy. Nie chciaábym teĪ, aby w moim
mieĞcie takie nazwy jeszcze „pokutowaáy”.
Naszáa mnie jednak taka reÀeksja - otóĪ w nawiązaniu do juĪ
istniejących nazw ulic Norweskiej
i Wáoskiej, zaproponowano nazwĊ
Belgijska, Holenderska i Francuska,
a nie ma Īadnej propozycji związanej z naszymi sąsiadami, jak Czesi,
Sáowacy, Litwini czy nasi przyjaciele
- „bratanki” - WĊgrzy, którzy twardo
stoją po naszej stronie i bronią nas
przed, jakĪe czĊsto nam nieĪyczliwą,
„europejską Europą”. UwaĪam wiĊc,
Īe powinna byü ulica WĊgierska, a nie

np. Francuska, lub Litewska, a nie
Niemiecka (choü taka propozycja
nie padáa).
A tak na marginesie, skoro juĪ
zebraáo mi siĊ na reÀeksje - Europa
nie koĔczy siĊ na Odrze.
Czytelnik
(dane do wiad. redakcji)
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
F.H.U. REMBIT Sãawomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów, tel. 730-09-90;
www.rembit.eu

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)
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Czym jest „hejt”?
9 lutego - DzieĔ Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasáem: „Lepszy Internet zaleĪy od Ciebie”!

Dawid Przybysz

Ğlusarz, operator maszyn CNC
„Hejtowanie” to celowe negowanie
wypowiedzi, przekonaĕ innych ludzi.
Polega to na tym, īe ktoğ napisze, co
myğli na dany temat, a „hejterzy” bez
jakichkolwiek argumentów negujĆ to,
starajĆ siċ udowodniý, īe ta osoba siċ
myli, īe jest gâupia. Ich wypowiedzi sĆ
przewaīnie tylko obraĩliwe.
Trudno powiedzieý, skĆd siċ bierze
„hejt”. Wedâug mnie jest to zwykâa zâoğliwoğý. czasami szczególnie w kwestiach
politycznych, na róīnego rodzaju forach,
„hejtujĆ” osoby podstawione. Ludzie
po prostu wypowiadajĆ siċ negatywnie
na temat osoby, która wyraziâa swojĆ
opiniċ czy zdanie, i robiĆ to tylko po to,
by zrobiý z tej osoby bâazna.
Uwaīam, īe „hejtowanie” jest absurdalne, ğmieszne, czasami wrċcz īaâosne,
poniewaī „hejterzy” nie majĆ īadnych
argumentów. Na pewno rozwój technologii spowodowaâ, īe jest wiċcej „hejtu”,
poniewaī dopóki nie byâo moīliwoğci wypowiadania siċ w Internecie, szczególnie
anonimowo, ludzie nie mogli „hejtowaý”,
a w tym momencie, gdy anonimowo
i bezkarnie moīna kogoğ obraīaý, niektórzy skwapliwie z tego korzystajĆ.

Milena Czekalska
Pracownik magazynu

Wydaje mi siċ, īe wiem, czym jest
„hejt”. Jest to zjawisko pojawiajĆce
siċ w Internecie, polegajĆce na negatywnym i nieobiektywnym ocenianiu kogoğ, czċsto w sposób bardzo
obraĩliwy. Byý moīe, w ten sposób
ktoğ próbuje siċ dowartoğciowaý. Wedâug mnie Internet zabiera ludziom
zbyt duīo czasu, szczególnie Facebook. Wszċdzie, gdzie siċ spojrzy,
w galeriach czy na ulicach - wszyscy
z telefonami w rċku, ciĆgâe pisanie, komentarze. Teī jestem mâoda, teī mam
Facebooka, ale zaglĆdam do niego
sporadycznie, w przeciwieĕstwie do
ludzi, którzy ciĆgle komentujĆ, obraīajĆ
innych oraz wtrĆcajĆ siċ w cudze īycie.
Z jednej strony to dobrze, īe istniejĆ dzisiaj technologie, umoīliwiajĆce
zdobywanie wiċkszej iloğci informacji, ale z drugiej strony, wâağnie dziċki
rozwojowi techniki pojawia siċ wiċcej
ingerowania w czyjeğ īycie i dowiadywanie siċ na bieīĆco o tym, co siċ
u kogoğ dzieje. Tak jak mówiâam, dla
mnie jest to marnowanie czasu, który
wolċ spċdziý w inny sposób.

Wacâaw áacina
Pracuje w masarni

Temat „hejtowania” jest mi
obcy, poniewaī sam nie mam z nim
stycznoğci. Nie jestem uīytkownikiem portali spoâecznoğciowych, ale
mam dzieci, które z nich korzystajĆ.
Uwaīam, īe anonimowe obraīanie,
krytykowanie czy wyzywanie jest
coraz czċğciej spotykane, poniewaī w sieci jest siċ anonimowym.
Ludzie nie biorĆ odpowiedzialnoğci
za to, co piszĆ, bo przecieī nie powiedzieli tego prosto w twarz. Moim
zdaniem lepiej nie reagowaý na tego
typu ataki, poniewaī powodujĆ one
jeszcze wiċksze poszerzanie tego
zjawiska. Warto mieý swoje zdanie,
ale jeğli moīe ono kogoğ zraniý, to
lepiej zachowaý je dla siebie. A jeīeli juī decydujemy siċ na krytykċ,
to powinniğmy wziĆý za niĆ peânĆ
odpowiedzialnoğý i podpisaý siċ pod
niĆ swoimi prawdziwymi danymi,
a nie podpisem stworzonym tylko
na potrzeby obraĩliwych komentarzy.

Sandra Zwiernik
Uczennica ZS nr 2

KorzystajĆc z portali spoâecznoğciowych, czċsto spotykam siċ
z róīnego rodzaju atakami, od drobnych, do naprawdċ okrutnych i niczym nieuzasadnionych. Czasami
„hejt” to tylko īart czy niewinne wygâupy, jednak niosĆce za sobĆ duīe
niebezpieczeĕstwo. Ludzie w sieci
czujĆ siċ bezkarni i wydaje im siċ, īe
wszystko im wolno, przez co stajĆ siċ
bezwzglċdni, nie zwaīajĆc na konsekwencje. Siania nienawiğci w sieci
dopuszczajĆ siċ dzieci, mâodzieī,
ale takīe osoby dorosâe, które nie
mogĆ usprawiedliwiý siċ mâodym
wiekiem. Moim zdaniem „hejterzy”,
to tak naprawdċ osoby niedowartoğciowane, chcĆce odreagowaý swoje
frustracje, a portale spoâecznoğciowe
im to umoīliwiajĆ. Takie osoby, poprzez krytykċ, domagajĆ siċ uwagi.
A pozostajĆc anonimowym uznajĆ, īe
majĆ przewagċ nad „oÀarĆ”. Moīna
mieý wâasne zdanie, ale zanim skrytykuje siċ innĆ osobċ, naleīy najpierw
spojrzeý na siebie samego.

Beata Lach

Wâağciciel salonu fryzjerskokosmetycznego
Moim zdaniem „hejt” to nienawiğý.
Z „hejtem” spotykam siċ w Internecie
i bardzo tego nie lubiċ. Kaīdy z nas
ma swoje poglĆdy - na īycie, wiarċ,
politykċ i kaīdy ma prawo siċ nimi
dzieliý. Nie podobajĆ mi siċ „hejty”,
które sĆ niesmaczne i mogĆ kogoğ
skrzywdziý. Jeīeli kogoğ siċ nie lubi
lub nie lubi siċ jego poglĆdów, to
moīna o tym powiedzieý w sposób
kulturalny, staraý siċ takĆ osobċ wypunktowaý. Kiedy czytam lub oglĆdam „hejty” na Facebooku, to czasami
jestem zaīenowana ich poziomem.
Kiedyğ nie byâo Internetu, ale „hejt” istniaâ, choý nie byâ aī tak upubliczniony.
Mâodzieī w szkole potraÀâa niszczyý
swoich kolegów, wypisujĆc na âawkach
obraĩliwe teksty, tworzono plotki, by
pogrĆīyý innych. W polityce podobnie, plotki mogây zniszczyý czâowieka,
który nie zrobiâ niczego zâego, poza
posiadaniem odmiennego zdania.
Osobiğcie nie popieram i nie lubiċ
īadnej formy „hejtu”.
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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.

Grabów - minus 10
Dokáadnie o 10 osób zmniejszyáa siĊ liczba mieszkaĔców MiG Grabów nad Prosną. Na koniec 2016 r.
wynosiáa ona 7976. Podobnie o 10 mieszkaĔców
zmniejszyáo stan posiadania samo miasto Grabów,
które 31 grudnia 2016 r. liczyáo 1970 osób. Liczba
mieszkaĔców miasta, wprawdzie minimalnie, lecz
z roku na rok maleje i choü do osiągniĊcia 2 tysiĊcy
wydaje siĊ tak niewiele, to jednak trudno prorokowaü,
kiedy i czy w ogóle to nastąpi. Podobnie moĪna mówiü
o liczebnoĞci caáej gminy, której do przekroczenia 8
tysiĊcy mieszkaĔców brakuje tylko… 24. A jednak…
Na razie obserwujemy tendencjĊ odwrotną. Dotyczy to takĪe wiosek. SpoĞród 16 soáectw z gm.
Grabów wiĊkszoĞü (10) odnotowaáo spadek liczby
mieszkaĔców. Najbardziej zmniejszyáa siĊ liczebnoĞü
GiĪyc (o 12) i Skrzynek (o 8). Inne minimalnie „pod
kreską”, ale są teĪ wioski „odbijające w górĊ”. Do nich
trzeba zaliczyü Grabów Wójtostwo (+11) i KsiąĪenice
(+9). Obie wioski „walczą” tu o III miejsce. Jeszcze
dwa lata temu liczyáy zgodnie po 620 mieszkaĔców,
dziĞ Grabów Wójtostwo ma ich 640 - o 6 wiĊcej niĪ

KsiąĪenice. Z kolei atutem KsiąĪenic jest wiĊksza
niĪ w innych miejscowoĞciach równowaga mĊĪczyzn
(313) i kobiet (312).
Pisząc o najbardziej rozwojowych soáectwach, nie
sposób pominąü Bukownicy i Marszaáek. W ubiegáym
roku przybyáo tam odpowiednio 6 i 5 mieszkaĔców,
ale, biorąc pod uwagĊ ostatnie dwa lata, liczba zamieszkujących kaĪdą z tych miejscowoĞci wzrosáa
o ponad 20!
Reasumując: na wiĊkszoĞci wiosek - báogi spokój,
cztery wyraĨnie „rosną w siáĊ”, a samo miasto Grabów
powolutku siĊ kurczy.
Cieszy, Īe z roku na rok przychodzi na Ğwiat o parĊ
niemowląt wiĊcej. W minionym roku ta liczba wzrosáa
o 4, osiągając 90. Niestety, w MiG Grabów zmaráo
w 2016 roku 105 osób, zatem przyrost naturalny jest
w gminie ujemny (-15). Miejmy nadziejĊ, Īe w nastĊpnych latach ta tendencja siĊ odwróci - są na to szanse,
bowiem na Ğlubnym kobiercu stanĊáo w minionym
roku aĪ 101 mieszkaĔców miasta i gminy Grabów.
K. Juszczak

Grabów nadal potrzebuje
poáączenia z Ostrowem
Od kilku miesiĊcy
w Grabowie jest gáoĞno
z powodu zlikwidowania
linii autobusowej Ostrów
Wlkp. - Grabów nad Prosną
- Ostrów Wlkp. W ostatnim
numerze „CzO” burmistrz
MiG Grabów Īaliá siĊ, Īe
zorganizowany przez niego na początku roku
autobus nie cieszyá siĊ zainteresowaniem. Autobus ten jeĨdziá zaledwie dwa dni, jego ostatni
kurs miaá miejsce 3 stycznia, potencjalni zainteresowani nie zdąĪyli nawet wykupiü biletów
miesiĊcznych. Prawda, burmistrz wykazaá siĊ
operatywnoĞcią, jednak jest to wysoce naciągana
troska o interesy mieszkaĔców.
Wáadze Ostrowa Wlkp. zapewniają, Īe
próbowaáy porozumieü siĊ z burmistrzem juĪ
w styczniu 2016 roku, jednakĪe wtedy pan Cegáa nie przejawiaá chĊci do rozmów. Gdyby pan
burmistrz wykazaá siĊ taką samą operatywnoĞcią
podczas negocjacji z panią prezydent Ostrowa
Wlkp., a wáaĞciwie gdyby przystąpiá do rozmów,
prawdopodobnie tego problemu w ogóle by nie
byáo. Doskonaáym przykáadem na wykazanie
chĊci rozmowy ze strony Ostrowa jest przykáad
gminy Sieroszewice, której wójt w miesiąc po
skróceniu linii porozumiaá siĊ z ostrowskim zakáadem komunikacji i przystosowaá trasĊ linii tak,
by jak najlepiej odpowiadaáa jej uĪytkownikom.
Z tego, co mi wiadomo, MZK Ostrów Wlkp. nadal jest zainteresowane kursami do Grabowa,
wiĊc pan burmistrz moĪe jeszcze zweryfikowaü
swoje dziaáania.

zmie. Wymaga opieki i rehabilitacji, jak
równieĪ potrzebuje zajĊü, dziĊki którym
bĊdzie mógá rozwijaü siĊ psychoruchowo i spoáecznie - terapia integracji
sensorycznej, rozwój mowy komunikacji i jĊzyka - terapia logopedyczna
i neurologiczna. Wymaga staáej opieki.
Jako rodzice zwracamy siĊ z proĞbą do wszystkich ludzi dobrej woli o
wsparcie i przekazanie 1% z dochodu
na Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób z UpoĞledzeniem
Umysáowym, KRS 0000193034, z dopiskiem: Maksymilian Dolata.
Za wsparcie naszego syna z góry
wszystkim dziĊkujemy.
Rodzice Maksymiliana

Zwracamy siĊ z proĞbą o pomoc
i wsparcie naszego syna Maksymiliana
Dolaty, który jest dzieckiem niepeánosprawnym. Posiada orzecznictwo wydane przez poradnie specjalistyczne
o niepeánosprawnoĞci ruchowej i auty-

ZATRUDNIĉ
MĊĪczyznĊ do pakowania
mebli, wiek do 40 lat.
Praca w Ostrzeszowie.
Kinas Meble, ul. Norweska 74
Ostrzeszów
tel 603-916-779

w tym

L.p. Nazwa soáectwa
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Panu burmistrzowi w ogóle nie zaleĪaáo
na zaspokojeniu naszych potrzeb, chciaá tylko
zamknąü nam usta, dając dwa autobusy zamiast
piĊciu, z czego pierwszy dojeĪdĪaá do Ostrowa
o godzinie 7.15. Ponadto nowo utworzona linia od
samego początku byáa skazana na niepowodzenie. KaĪdy twardo stąpający po ziemi czáowiek
zdaje sobie sprawĊ, Īe linia autobusowa nie
moĪe utrzymaü siĊ z dwudziestu kilku biletów
miesiĊcznych (ludzie z innych miejscowoĞci
raczej nie bĊdą chcieli zamieniü cogodzinnych
kursów na dwa dziennie).
Wracając do liczby pasaĪerów z Grabowa
- w ciągu tych kilku miesiĊcy liczba dojeĪdĪających stopniowo siĊ zmniejszaáa, gdyĪ spora
czĊĞü z nas musiaáa zamieszkaü w bursach,
poniewaĪ nie miaá kto dowoziü nas do szkóá.
Pomocna dáoĔ w poáowie roku szkolnego to
chyba trochĊ za póĨno. JednakĪe pewne jest,
Īe Grabów nadal potrzebuje poáączenia komunikacyjnego z Ostrowem, i nie chodzi tu tylko
o kilkanaĞcie osób, które uczĊszczają do szkóá
w powiecie ostrowskim, są jeszcze mieszkaĔcy, którzy chcieliby bez problemu dojechaü do
Ostrowa, warto teĪ wspomnieü o kolejnych rocznikach máodzieĪy, która wiąĪe swoją przyszáoĞü
z ostrowskimi szkoáami.
Panie Burmistrzu, nie wynagradza pan máodzieĪy za jej osiągniĊcia, to niech chociaĪ pan
nie niszczy naszych marzeĔ.
Barbara ĝmiatacz
uczennica I LO im. ks. J. Kompaááy
i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp.

DO WSZYSTKICH LUDZI
DOBREJ WOLI

LICZBA MIESZKAēCÓW
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Bobrowniki
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2015
2016

2014
2015
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2016
2014
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2016
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2015
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2016
2014
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2016
2014
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GRABÓW m. 2016
2014
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2016
2014
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2016
2014
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2016
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2016
2014
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2014
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2016
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Skrzynki
2016
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2016
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2016
2014
2015
RAZEM
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czasowych

mĊĪczyzn
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419 (-2)

205
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194 (+3)
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127
125 (-2)
620
625
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224 (-4)
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524 (-3)
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64 (-1)
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346 (-8)
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131 (+1)
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93 (+1)
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314
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113 (-5)
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207 (-6)
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306
312
316 (+4)
109
110
111 (+1)
355
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361 (+3)
287
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284 (-3)
39
39
38 (-1)
172
169
166 (-3)
49
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48 (+1)
72
69
71 (+2)
4074
4070
4066 (-4)

815
832
840
377
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373
251
246
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396
392
388
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1940
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189
188
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613
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633
125
126
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606
612
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223
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220
709
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524
518
517
61
60
60
354
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343
98
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130
127
129
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7832
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11
12
10
8
9
7
4
4
6
10
12
4
38
40
40
5
3
4
7
7
7
2
1
1
14
13
17
3
3
4
7
20
12
4
9
7
5
5
4
6
6
3
2
2
1
1
2
2
133
154
136

URODZENIA
2014: 76 w tym: 35 dziewczynek, 41 cháopców
2015: 86 w tym: 43 dziewczynki, 43 cháopców
2016: 90 w tym: 43 dziewczynki (0), 47
cháopców (+4)
ZGONY
2014: 90 w tym: 39 kobiet, 51 mĊĪczyzn
2015: 118 w tym: 56 kobiet, 62 mĊĪczyzn
2016: 105 w tym: 42 kobiety (-14), 63 mĊĪczyzn (+1)

MAàĩEēSTWA
2014 - 101 osób z terenu miasta i gminy
zmieniáo stan cywilny poprzez zawarcie maáĪeĔstwa.
2015 - takich osób byáo 64
2016 - takich osób byáo 101.
opr. K. Juszczak
na podstawie tabeli przygotowanej przez
TeresĊ Siedlecką insp. ds. ewidencji ludnoĞci
w UMiG Grabów nad Prosną

WYBORY W DZIELNICACH
W minionym tygodniu w trzech
kolejnych dzielnicach Ostrzeszowa
odbyáy siĊ zebrania sprawozdawczo-wyborcze, na których dokonano wyboru nowych wáadz. MoĪe nie do koĔca
nowych, bowiem funkcja przewodniczącego zarządu dzielnicy przypadáa
osobom sprawującym ją dotychczas.
Oto wyniki wyborów w kolejnych
dzielnicach.

Dzielnica nr 5
Trzecie z zaplanowanych zebraĔ
sprawozdawczo-wyborczych odbyáo
siĊ 19 stycznia w cukierni Jana Zimocha. Tam mieszkaĔcy Dzielnicy
nr 5 wybrali nowe wáadze statutowe.
W skáad Rady Dzielnicy weszli:
Wiesáaw Dziadek, Jan Góra, Magdalena HaĔdziuk, Dorota JĊdrzejewska,
Maria JĊdrzejewska, Aleksander Józe¿ak, Robert Kinastowski, Ryszard
KrzyĪaĔski, Wanda MaliĔska, Rafaá
Mielcarek, Czesáaw Morta, Józef Mydlak, Rafaá PiwoĔ, Wiesáaw Smardz,
Krystyna Zimoch.
Nowi radni dzielnicowi wybrali spoĞród siebie zarząd dzielnicy: Magdalena HaĔdziuk, Robert Kinastowski,
Czesáaw Morta, Wiesáaw Smardz. Na
jego czele stanąá, jako przewodniczący,
Jan Góra. W wyborach na przewod-

niczącego zarządu zgáoszono dwie
kandydatury. Byli to: dotychczasowy
przewodniczący Jan Góra (uzyskaá 13
gáosów) i Wiesáaw Smardz (2 gáosy).

Dzielnica nr 3
24 stycznia odbyáo siĊ kolejne
z zebraĔ. MieszkaĔcy Dzielnicy nr 3
spotkali siĊ w sali nr 17 UMiG.
Wybrano nowy skáad Rady Dzielnicy, którą utworzyli: Marcin Garsztka,
Józef Golanowski, Krystyna Karwacka,
Jolanta Kuczkowiak, Marcin àuczak,
Anna Missalla, Jan Nogaáa, Danuta
Palka, Marcin Pluta, Tomasz Poáomski, Anna Rajska, Krystyna Rajska,
àukasz RybczyĔski, Beata Skiba,
Marcin ĝwitoĔ.
Radni dzielnicowi wybrali teĪ Zarząd Dzielnicy: Krystyna Karwacka,
Jolanta Kuczkowiak, Marcin àuczak,
Marcin ĝwitoĔ; przewodniczącą
zostaáa Krystyna Rajska - jedyna
kandydatka w wyborach na przewodniczącego.

Dzielnica nr 1
Przedostatnie z zaplanowanych
zebraĔ odbyáo siĊ 26 stycznia w sali
klubowej OCK.
W skáad Rady Dzielnicy weszli:
Zygmunt Bagniewski, Paweá Gruchaáa,
Jerzy Janulek, Mieczysáaw Matysz-

kiewicz, Halina MedyĔska, Zbigniew
MedyĔski, Adam Mickiewicz, Jacek
Owczarczak, Wáodzimierz Piekarczyk,
Jarosáaw Polus, Anna Poáomska, Irena
Rosenfeld-Gruchaáa, àucja Szal, Anna
ĝlĊzak, Piotr ĝlĊzak.
Nowi radni dzielnicowi dokonali spoĞród siebie wyboru Zarządu
Dzielnicy: Zygmunt Bagniewski,
Jerzy Janulek, Adam Mickiewicz,
Wáodzimierz Piekarczyk. Przewodniczącym zostaá ponownie Mieczysáaw
Matyszkiewicz, który byá jedynym kandydatem zgáoszonym do peánienia tej
funkcji.
***
Z ramienia wáadz samorządowych
miasta i gminy w zebraniach uczestniczyli: burmistrz M. Witek, wiceburmistrz
P. UĞcinowicz i sekretarz urzĊdu W.
Piekarczyk, którzy odpowiadali na pytania mieszkaĔców zgáaszane podczas
spotkaĔ.
Przed nami ostatnie z zebraĔ,
na które zapraszamy mieszkaĔców
Dzielnicy nr 6 (31.01.2017r., godz.
17.30 - sala nr 17 UMiG).
Nowo wybranym radnym dzielnicowym Īyczymy owocnej, czteroletniej
pracy na rzecz spoáecznoĞci lokalnej.
K.J.
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„Stochomania” z udziaáem ostrzeszowian
Od oĞmiu lat zarząd powiatowy
LZS organizuje wyjazd do Zakopanego na odbywające siĊ tam co roku
w ramach Pucharu ĝwiata skoki narciarskie. W tym roku polscy skoczkowie są w znakomitej formie, dlatego
teĪ pod Wielką Krokwią zaroiáo siĊ od
kibiców z caáej Polski. Skoro tak, to
i ostrzeszowian nie zabrakáo w stolicy
Tatr. Byáa to kilkuosobowa, ale mocna
grupa, oczywiĞcie z biaáo-czerwonym
transparentem z napisem: OSTRZESZÓW. W tym gronie byá równieĪ
p. Jacek Woryma - kibic i fotograf-amator w jednej osobie.
- JeĪdĪĊ do Zakopanego od okoáo
18 lat, ale czegoĞ takiego nie widziaáem, przynajmniej od czasów sukcesów
Maáysza. Wówczas w caáym kraju zapanowaáa „maáyszomania”, dziĞ bez
wątpienia mamy do czynienia ze „stochomanią”. Wokóá zeskoku falujący
biaáo-czerwony táum z transparentami,

chorągiewkami i koniecznie z trąbkami,
które robią tam tyle haáasu, Īe czáowiek
wáasnych myĞli nie sáyszy. Nie sáyszy
siĊ spikera, wiĊc nie wiadomo, kto skacze i jaki osiągnąá wynik. MoĪna byáo
zauwaĪyü, jak czĊĞü kibiców spogląda
w swoje telefony, smartfony, by przez
Internet dowiadywaü siĊ, jak przebiega
konkurs.
PrzyjechaliĞmy do Zakopanego
w czwartek wieczorem. TrochĊ pochodziliĞmy po mieĞcie, a na drugi dzieĔ
pojechaliĞmy do Biaáki TatrzaĔskiej,
gdzie są cudowne termy i przede
wszystkim stoki do jazdy na nartach. Po
poáudniu obowiązkowo trzeba byáo oglądaü kwali¿kacje do niedzielnych zawodów. Nasi skoczkowie skakali piĊknie
i daleko - aĪ szeĞciu z nich zakwali¿kowaáo siĊ do konkursu, wáączając w to
trójkĊ asów, którzy nie musieli siĊ kwali¿kowaü. Tego konkursu nie mogliĞmy
juĪ oglądaü pod skocznią, gdyĪ trzeba

byáo prĊdzej
wyjeĪdĪaü.
Ale od czego
są telewizorki, telefony…
PrzeĪywaliĞmy emocje
w trakcie
jazdy i tylko
w ten sposób mogliĞmy
cieszyü siĊ ze
zwyciĊstwa
naszego
mistrza, Kamila Stocha.
Zaatakowaá
z szóstego
miejsca i zwyciĊĪyá!
Ale dzieĔ wczeĞniej „na Īywo” oglądaliĞmy zawody druĪynowe. JuĪ po
serii próbnej byáo widaü, Īe nie bĊdzie
áatwo, nasi nie brylowali, za to Niemcy

byli bardzo mocni. To potwierdziáo siĊ
w konkursie - Ğwietnie skakaá ĩyáa, ale
sáabsze pierwsze skoki Kubackiego
i Stocha oddaliáy szansĊ na sukces.
Jednak wraĪenia z zawodów mamy
wspaniaáe. StaliĞmy doĞü blisko miejsca
lądowania, wiĊc mniej wiĊcej orientowaliĞmy siĊ, kto jak skacze. MieliĞmy teĪ
swój transparent, którym dopingowaliĞmy Polaków. Wygraü siĊ nie udaáo,
lecz drugie miejsce to takĪe sukces.
JednakĪe p. Jacka, jako fotografa,
fascynowaáy nie tylko skoki, ale i uroku
zimowej stolicy Polski.

- Blisko skoczni stoi paáac lodowy wybudowany tej zimy - opowiada
ostrzeszowianin. - WciąĪ teĪ budowany jest labirynt z lodowych bloków
- miejscowi są pewni, Īe pobiją rekord
Guinnesa w dáugoĞci labiryntu (1,7km).
Ten zakopiaĔski ma liczyü 2,5km. Są to
urzekające budowle, stanowiące duĪą
atrakcjĊ dla przyjeĪdĪających tu kibiców
z kraju i ze Ğwiata.
Panu Jackowi i caáej ostrzeszowskiej ekipie kibiców Īyczymy kolejnych,
peánych wraĪeĔ wojaĪy turystyczno-sportowych.
K.J.

ĝwiątecznie, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni lutego

Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
Pierwszy tydzieĔ lutego - 15 - ĝwiatowy DzieĔ MáodzieĪy
Prawosáawnej
ĝwiatowy TydzieĔ Zgody miĊdzy
15 - DzieĔ Singla
Wyznaniami
Ostatni tydzieĔ przed ĝrodą 15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
z Rakiem DzieciĔstwa
Popielcową - TydzieĔ Modlitw o
16 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
TrzeĨwoĞü Narodu
Listonoszy i DorĊczycieli Prze2 - Ofiarowanie PaĔskie
syáek
(Matki Boskiej Gromnicznej)
17 - ĝwiatowy DzieĔ Kota
2 - DzieĔ Pozytywnego MyĞlenia
20 - ĝwiatowy DzieĔ SprawiedliwoĞci
2 - ĝwiatowy DzieĔ Mokradeá (DzieĔ
Spoáecznej
Obszarów Wodno - Báotnych)
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
2 - DzieĔ Handlowca
Palących FajkĊ
2 - DzieĔ ĝwistaka
21 - DzieĔ JĊzyka Ojczystego
4 - ĝwiatowy DzieĔ Walki z Rakiem
21 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
5 - ĝwiatowy DzieĔ Nutelli
z ReĪimem Kolonialnym
6 - DzieĔ Boba Marleya
22 - DzieĔ MyĞli Braterskiej (skauci
7 - DzieĔ NajwyĪszej Izby Kontroli
i harcerze)
8 - ĝwiĊto SáuĪby WiĊziennej
22 - Europejski DzieĔ Ofiar
8 - DzieĔ Bystrzaka
PrzestĊpstw
9 - DzieĔ Bezpiecznego Internetu
23 - táusty czwartek
9 - DzieĔ Pantoflarza
23 - Ogólnopolski DzieĔ Walki
9 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Pizzy
z Depresją
9 - DzieĔ NaleĞnika
23 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Pomocy
10 - DzieĔ Dyplomaty
Potrzebującym
10 - Europejski DzieĔ Numeru
23 - DzieĔ bez àapówki
Alarmowego 112
24 - DzieĔ Niespodziewanego
11 - ĝwiatowy DzieĔ Chorego
Caáusa
11 - DzieĔ Dokarmiania Zwierzyny
25 - DzieĔ Masturbacji
LeĞnej
26 - DzieĔ Spania w Miejscach
12 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Dzieci,
Publicznych
które ZastĊpują ĩoánierzy
26 - DzieĔ Dinozaura
12 - DzieĔ Darwina (lub DzieĔ
27 - DzieĔ NiedĨwiedzia Polarnego
Ewolucjonizmu)
28 - ostatki, koniec karnawaáu
13 - ĝwiatowy DzieĔ Radia
29 - DzieĔ Chorób Rzadkich
13 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Zimowej
29 - DzieĔ Roku PrzestĊpnego
Jazdy Rowerem do Pracy
30 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Dni,
14 - walentynki
które Nie Istnieją
14 - DzieĔ Chorych na PadaczkĊ
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DĄB ROGUSZ
22 grudnia 2016 r. Rada Miejska
w Mikstacie na wniosek Stowarzyszenia Ekologicznego Gniazdo podjĊáa
uchwaáĊ o ustanowieniu pomnikiem

przyrody dĊbu szypuákowego rosnącego w Kotáowie. 15 stycznia 2017 r.
uchwaáa siĊ uprawomocniáa i staáa
obowiązującym prawem.

ChcieliĞmy w tym miejscu podziĊkowaü Panu Burmistrzowi oraz Radnym
Rady Miejskiej w Mikstacie. Jest to
jeden z nielicznych przykáadów odpowiedzialnego podejĞcia wáodarzy gminy
do ochrony przyrody.
Oto historyczny juĪ moment gáosowania Rady nad tą uchwaáą (fot.).

Wspomniany dąb szypuákowy
(Quercus robur) roĞnie w Kotáowie na
dziaáce ewidencyjnej nr 260/4. To monumentalne drzewo ma okoáo 300 lat,
a obwód jego pnia, mierzony na wysokoĞci 1,3m (pierĞnica), wynosi 510cm.
Nazwa ROGUSZ pochodzi od nazwy
cieku wodnego, páynącego w pobliĪu.
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W imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego „Gniazdo” juĪ dziĞ mamy
zaszczyt zaprosiü miáoĞników ojczystej
przyrody na uroczystoĞü do Kotáowa.
Szczegóáowy terminarz wraz z mapką
dojazdu ukaĪe siĊ na áamach „Czasu
Ostrzeszowskiego” oraz na naszych
stronach internetowych.

Zderzakiem w páot
Wygląda na to, Īe niektórym kierowcom parkującym na placu im. W. Wodniakowskiego, peániącym
od kilku lat funkcjĊ parkingu, przydaáaby siĊ nauka jazdy, a juĪ na pewno nauka parkowania. PopĊkane
i wgniecione dolne przĊsáo páotu okalającego plac jest jednym z trzech uszkodzonych w taki sam sposób. Z tego wniosek, Īe
zatrzymujący siĊ w tym
miejscu kierowcy nie mają
poczucia dystansu i raz po
raz uderzają zderzakiem
w páot.
Skoro to miejsce
sprawia parkującym tyle
káopotu, moĪe warto poszerzyü pas zieleni lub
zainstalowaü blokady
hamujące, podobnie jak
zrobiono to na parkingu
przy kinie. CoĞ zrobiü trzeba, bo jak tak dalej pójdzie, to czyjĞ samochód
„wyląduje” w ogrodzie
u proboszcza.

W kwietniu planujemy uroczyste
nadanie imienia dĊbowi.
Program przewiduje m.in.: oznaczenie drzewa tabliczkami - Pomnik
Przyrody Prawem Chroniony, odsáoniĊcie tablicy informacyjnej, konkurs
(z nagrodami) dla dzieci i máodzieĪy
„Drzewa Polski”, skromny poczĊstunek
dla uczestników.

Oszukani rolnicy wciąĪ czekają na sprawiedliwoĞü

DokoĔczenie ze str. 1.
Tym sposobem wykorzystywali zaufanie rolników do „swoich” i szybko znajdowali
chĊtnych. Zdarzaáo siĊ równieĪ, Īe to rolnicy sami telefonowali do ¿rmy - bowiem
ta przez jakiĞ czas „kusiáa” atrakcyjną reklamą w prasie i Internecie.
PrzestĊpcy mieli tylko jeden warunek - nie páacili gotówką, rolnicy mieli otrzymaü pieniądze na rachunek bankowy w ciągu 14 dni. Niestety, tak siĊ nie staáo.

W tym roku mijają trzy lata, odkąd rolnicy walczą
o swoje pieniądze. Chodzi o niemaáe kwoty - od 10 do
15 tysiĊcy záotych. W niektórych przypadkach straty
siĊgają nawet ponad 20 tysiĊcy.
Na ostatniej rozprawie, która odbyáa siĊ w poniedziaáek, 23 stycznia, zapadá wyrok.
Sąd skazaá na rok pozbawienia wolnoĞci, w zawieszeniu na dwa lata, trzech mĊĪczyzn, którzy dopuĞcili
siĊ tego oszustwa (początkowo w sprawie skarĪonych
byáo czterech mĊĪczyzn, jednak jeden z nich zmará).
Ponadto nakazaá wypáatĊ zalegáych naleĪnoĞci
i kaĪdego z nich ukaraá grzywną - po 1000 záotych.
Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, Īe
oskarĪeni mogą siĊ od niego odwoáaü. Gdyby tak
siĊ nie staáo, rolnicy juĪ teraz mogliby siĊ domagaü
natychmiastowego zwrotu swoich pieniĊdzy. Wiadomo
jednak, Īe áódzcy przedsiĊbiorcy zamierzają walczyü
dalej w sądzie drugiej instancji, bo nie zgadzają siĊ
z obecnym postanowieniem. Rolnicy obawiają siĊ, Īe
ta „niekoĔcząca siĊ historia” moĪe potrwaü kolejne
trzy lata.
OskarĪeni tylko raz pojawili siĊ w ostrzeszowskim
sądzie, w kolejnych posiedzeniach reprezentowaá ich
adwokat. Na przedostatniej rozprawie przyznali, Īe
nie wypáacili pieniĊdzy rolnikom, ale nie dopuĞcili siĊ przestĊpstwa. Inne zdanie
na ten temat miaá jednak biegáy, który w swojej opinii stwierdziá, Īe ich dziaáania
byáy zamierzone - oznacza to, Īe przedsiĊbiorcy, odbierając bydáo, od początku
wiedzieli, Īe nie zapáacą...
Teraz sprawĊ zbada sąd w Kaliszu. Na jego decyzjĊ znów trzeba bĊdzie
poczekaü.
A. àawicka

Stare, monumentalne dĊby mogą
byü ozdobą kaĪdej gminy, bo są jak
pieczĊü czasu, przenosząca w odlegáą
przeszáoĞü. Dbajmy o nie, są przecieĪ
Ğwiadkami czasów minionych, a takĪe
naszego Īycia i naszej wraĪliwoĞci.
Stowarzyszenie Ekologiczne
„Gniazdo”

SKUP
ZâOMU
i METALI
KOLOROWYCH
Doruchów (plac SKR-u),
tel. 691 261 951
Nowe godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.30 - 15.30
sob.
8.30 - 13.00
Możliwy odbiór złomu
naszym transportem

Najlepsze ceny na złom
w okolicy

ZAPRASZAMY!
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NOWOROCZNY KONCERT OGNISKA MUZYCZNEGO „GAMA”

W niedzielne popoáudnie, 22 stycznia, w sali widowiskowej OCK odbyá siĊ kolejny, juĪ trzeci, noworoczny
koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego
„Gama”. W pierwszej czĊĞci moĪna byáo usáyszeü kolĊdy,
pastoraáki i utwory Ğwiąteczne, zagrane i wyĞpiewane
przez najmáodszych. CzĊĞü tĊ zakoĔczyáa Dominika Jeziorna, która zaĞpiewaáa piosenkĊ Krzysztofa Komedy pt.

„Szara kolĊda”. Tym
wáaĞnie utworem
Dominika zdobyáa
I miejsce na Diecezjalnym Konkursie
KolĊd w Báaszkach
oraz I miejsce na
Powiatowym Przeglądzie KolĊd w Kobylej Górze.
Druga czĊĞü
koncertu przeprowadziáa sáuchaczy przez
róĪne gatunki muzyki
klasycznej i rozrywkowej. Nie zabrakáo
takich utworów jak:
„The Entertainer”
Scota Joplina w wykonaniu Piotra Taczaáy, walca Johanna
Straussa „Fale Dunaju” w wykonaniu
Marty PĊdziwiatr
oraz utworów z klasyki gitarowej.
Na zakoĔczenie wystąpiá zespóá muzyczny powstaáy
przy Ognisku, który wykonaá utwór Carlosa Santany pt.
„Europa”, z popisową solówką gitarową Huberta KuĞwika,

oraz „Simply the best” z repertuaru Tiny Turner, dostarczając mocniejszego uderzenia i niezapomnianych wraĪeĔ.
Z roku na rok koncerty organizowane przez Ognisko
„Gama” cieszą siĊ coraz wiĊkszym zainteresowaniem
lokalnej spoáecznoĞci.
Organizatorzy
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PRZYSZEDà MĉĩCZYZNA DO KOBIETY, CZYLI HISTORIA O MIàOĝCI
Czáowiek nie moĪe Īyü
bez miáoĞci - chce kochaü
i byü kochanym. Taki wáaĞnie
przekaz ma spektakl „Przyszedá mĊĪczyzna do kobiety”,
który moĪna byáo zobaczyü
w niedzielĊ, 29 stycznia,
w Ostrzeszowskim Centrum
Kultury. Na scenie wystąpiáa
dwójka znakomitych aktorów: Viola Arlak i Tadeusz
Chudecki.
Tadeusza Chudeckiego
znamy z wielu ról teatralnych,
¿lmowych i telewizyjnych. Graá
m.in. KĊdzierzawego w „Godzinie W”, byá Krzysztofem
w „Urodzinach máodego warszawiaka”. Ogromną popularnoĞü przyniosáa mu rola Henia
w serialu „M jak miáoĞü”. Jest
równieĪ autorem kilku ksiąĪek
podróĪniczych.

Violi Arlak nie trzeba nikomu
przedstawiaü - zna ją kaĪdy fan
serialu „Ranczo”(Īona wójta).
„Przyszedá mĊĪczyzna do
kobiety” to opowieĞü o Ninie,
matce samotnie wychowującej
dziecko, i Wiktorze - oboje są
ludĨmi po przejĞciach, których
poáączyáa... miáoĞü.
Spektakl ukazuje relacje damsko-mĊskie „w piguáce” - od poszukiwaĔ miáoĞci,
przeáamywania nieĞmiaáoĞci,
stawiania pierwszego kroku, po
pierwsze uniesienia, wybuchy
namiĊtnoĞci, niedopowiedzenia,
które prowadzą do róĪnych zabawnych sytuacji. MiáoĞü Niny
i Wiktora jest dowodem na to,
Īe Īycie bez ukochanej osoby
jest jaáowe i smutne.
Aktorzy bawili publicznoĞü
przez dwie godziny. I to jak!
A. à.

Z KOBIETAMI O ZDROWIU I URODZIE
W piĊkny, zimowy dzieĔ w Bibliotece Publicznej Gminy Doruchów odbyáo
siĊ spotkanie czytelniczek, m.in. z Koáa Emerytów i Rencistów, z kobietami
promującymi zdrowy i zarazem piĊkny, tryb Īycia.
Na początek wystąpiáa Alicja Bogdan - autorka ksiąĪki „PiĊkna kaĪdego dnia.
365 porad stylistki”. Pani Alicja w ciekawy sposób przedstawiáa swój poradnik.
Do prezentacji wáączyáa uczestniczki spotkania, stworzyáa pogodną atmosferĊ.
Scharakteryzowaáa typy sylwetek kobiet i omówiáa zasady doboru elementów
stroju. Panie z zainteresowaniem sáuchaáy rad, a przy okazji dobrze siĊ bawiáy.
Na zakoĔczenie prezentacji chĊtnie kupowaáy promowaną ksiąĪkĊ z odrĊczną
dedykacją autorki.
Kolejnym punktem spotkania byáo wystąpienie poáoĪnej p. Maágorzaty ChróĞcik,
która mówiáa o zdrowiu kobiet i pozytywnym wpáywie czytania na samopoczucie.
Ostatnią prelegentką byáa ¿zjoterapeutka p. Agnieszka Kempa, która opowiedziaáa o zbawiennym wpáywie masaĪu na zdrowie czáowieka. Pani Agnieszka
obdarowaáa talonami na masaĪ relaksacyjny dwie, losowo wybrane, czytelniczki.
To byáo bardzo miáe spotkanie - mówiáy uczestniczki na zakoĔczenie rendez-vous z ksiąĪką.
Leokadia Piasecka

„OSIEMNASTKA”
U STAROSTY
65 par bawiáo siĊ na tegorocznym, juĪ
18., Balu Starosty, który roztaĔczyá siĊ
w minioną sobotĊ w restauracji „Eldorado”.
Jak na „osiemnastkĊ” przystaáo, wszyscy
uczestnicy byli i piĊkni, i máodzi, a do tego
hojni, bo Bal jest takĪe imprezą charytatywną. Tym razem równieĪ odbywaáy siĊ
aukcje i licytacje róĪnych przedmiotów,
przekazanych przez lokalnych artystów.
Dochód z ich sprzedaĪy zostanie przeznaczony na cele spoáeczne, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem pomocy dla chorych, wymagających leczenia, dzieci. Jaka to bĊdzie
kwota, wciąĪ jeszcze nie wiadomo, bo na

konto stowarzyszenia „DoroĞli dla Dzieci”
nadal wpáywają pieniądze.
Bawiącym siĊ parom do taĔca przygrywaá zespóá „Prima Vista”. Kto zaĞ chciaá
udoskonaliü swe taneczne kroki, miaá okazjĊ
podpatrzeü, jak „wirują” mistrzowie taĔca
towarzyskiego, ¿naliĞci najwiĊkszych turniejów tanecznych - Magdalena i Mateusz
Mockowie, aktualnie czwarta para Pucharu
Polski wg rankingu Polskiego Towarzystwa
Tanecznego. Byáo co podziwiaü, a przy tym
Ğwietnie siĊ bawiü i… nieĞü pomoc potrzebującym.
K.J.

fot. Studio 6x6 - Grzegorz Kosmala.
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JASEàKA Z SERDUSZKIEM DLA BABû I DZIADKÓW
Jaseáka organizowane
przez Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie im.
Dzieciątka Jezus mają swoją
wieloletnią tradycjĊ i renomĊ.
Dedykowane są babciom
i dziadkom z okazji ich ĞwiĊta. Od kilku lat odbywają siĊ
w hali sportowej Gimnazjum
nr 2, bo tylko tam moĪe siĊ
pomieĞciü kilkusetosobowy
táum rozentuzjazmowanych
babü, wzruszonych dziadków
i rodziców dumnych ze swych
pociech. Tegoroczne jaseáka
odbywaáy siĊ pod hasáem „JEZUS MIàOĝCIĄ I POKOJEM”.
Przedstawienie rozpoczĊáo siĊ od początku, czyli od
stworzenia Ğwiata i pierwszych
ludzi - Adama i Ewy. Grzech
jednak zniszczyá przymierze
z Bogiem i dopiero maleĔki
Jezus, który narodziá siĊ w betlejemskiej szopce, przywróciá ludzkoĞci nadziejĊ. Tak oto na scenie pojawiáa siĊ Maryja
z Józefem i z Dzieciątkiem na rĊku. Miejsce
dla siebie znalazáy w stajence grupy kolĊdników, które przybyáy, by pokáoniü siĊ Jezuskowi,
przynieĞü dary, a tym najpiĊkniejszym jest
Ğpiew i taniec. Jako pierwsi - jak kaĪe tradycja - szli do maleĔkiej Dzieciny pastuszkowie,
a zaraz za nimi górale radoĞnie wymachujący
ciupagami. Potem pojawiaáy siĊ przed Īáóbkiem przeróĪne bajkowe postacie i stwor-

Z

N
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ZnajdĨ 14 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 10 lutego
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

aktorów, których ponad
stu wystąpiáo w tych bajecznych jaseákach.
Ale tym, co od pierwszej sceny „uderzaáo”
w oczy, byáy piĊknie
wykonane i niezwykle
kolorowe stroje. DuĪe
uznanie dla paĔ, które
wyczarowaáy te cudne
kostiumy, bo to dziĊki nim
spektakl staá siĊ radosną,
stubarwną baĞnią.
W kaĪdych jaseákach
niemaáą rolĊ odgrywa
muzyka i Ğpiew. Tutaj dominowaáy melodie z bajek, których bohaterowie

ki. Choü przekazy
biblijne o tym nie
wspominają, to od
czegóĪ wyobraĨnia
twórców widowiska
i talent maáych aktorów?
Z piosenką na
ustach przybiegáy sympatyczne
smerfy w báĊkitnych
szatkach, a za nimi

J

D

ROZWIĄZANIE

ĭ

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 2., nagrodĊ
otrzymuje Natalia Bysiewicz z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

poczciwe krasnoludki z sierotką Marysią. Potem, nie wiadomo skąd, zjawiáy siĊ niezwykle
kolorowe duszki leĞne i rozĞpiewana, roztaĔczona Calineczka. Zaraz teĪ przyfrunĊáa do
Īáóbka ulubienica wszystkich dzieci - pszczóáka
Maja, a z nią gromada zielonych Ğwierszczy,

pojawiali siĊ na scenie, lecz jak na jaseáka
przystaáo, i kolĊd zabraknąü nie mogáo.
PamiĊtano teĪ, bo przecieĪ spektakl dla
babü i dziadków - o gorących Īyczeniach od
wnuków i piĊknym walczyku, który niejedne-

grających na skrzypkach. Pod koniec spektaklu
powiaáo cháodem, bo na scenie pojawiáy siĊ elfy
i baáwanki z Krainy Lodu.
- Nasze serca zimne i drĪące, Ty, Jezu, je
ogrzaáeĞ, by byáy kochające.
Widowisko zrobione z tak wielkim rozmachem tematycznym, choreogra¿cznym i inscenizacyjnym, to nie lada przedsiĊwziĊcie. Zatem
wielkie brawa dla twórców spektaklu - sióstr,
z siostrą dyrektorką na czele, opiekunek poszczególnych grup i wreszcie samych maáych

mu dziadkowi i niejednej babci wycisnąá ázy
wzruszenia. Bo jak siĊ nie wzruszyü, sáysząc,
gdy wnuczĊta Ğpiewają…
- Dla babci, dla babci serduszko mam,
Babuni, babuni serduszko dam…
- Dla dziadka, dla dziadka serduszko mam…
Za to serduszko i za ten czarowny spektakl DZIĉKUJEMY.
K. Juszczak

1.02.2017
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A W SZKOàACH - FERIE

GIMNAZJALNA ELITA
Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyáy w Ostrzeszowie
co roku chĊtnie uczestniczą w wielu konkursach, osiągając w nich
znaczące sukcesy. Wyjątkowo waĪne zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli są zmagania w, organizowanych pod patronatem
poznaĔskiego kuratora oĞwiaty, konkursach przedmiotowych.
W tym roku szkolnym do Ğcisáego ¿naáu zakwali¿kowaáo siĊ
szeĞcioro uczniów z czterech przedmiotów. SpoĞród tej grupy wyróĪniü naleĪy jedną z uczennic - KlaudiĊ Janicką, która w ostatnich
dniach zostaáa laureatką Wojewódzkiego Konkursu JĊzyka Polskiego. OpiekĊ merytoryczną nad uczennicą sprawowaáa p. Dorota
Graf-Kiereta. Trud przygotowania do konkursu polonistycznego
nie przeszkodziá Klaudii, by pod opieką p. Hanny Komorowskiej
przygotowywaü siĊ do czĊĞci ¿naáowej Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego.
Nie jest to jedyna „zapracowana” uczennica, Izabella Danielska - bo o niej mowa, zakwali¿kowaáa siĊ do ¿naáu wojewódzkiego:
Konkursu JĊzyka Angielskiego (op. pani Aneta Siwek), Konkursu
Fizycznego (op. pani H. Komorowska) oraz XXIV Konkursu „Záota
ĩaba” w dziedzinie literatury i jĊzyka polskiego, organizowanego
przez FundacjĊ Edukacji Spoáecznej „EKOS” (op. pani Maágorzata
Domagalska).
Powody do zadowolenia mogą mieü równieĪ: Alicja MakowczyĔska, Teresa Franc, Weronika Wajerowska i Kornel Jarosz, bowiem
wszyscy oni pod czujnym okiem p. GraĪyny MoĪdĪanowskiej-Kordas
oraz p. Przemysáawa Kierety przygotowują siĊ do etapu ¿naáowego
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
NaleĪy wspomnieü, Īe laureaci tychĪe konkursów zwolnieni
są z odpowiedniej czĊĞci egzaminu gimnazjalnego, natomiast

¿naliĞci otrzymają dodatkowe punkty przy naborze do wybranej
szkoáy ponadgimnazjalnej.
Mamy nadziejĊ, Īe osiągniĊcia te staną siĊ zachĊtą dla máodszych uczniów, którzy w kolejnych latach równieĪ bĊdą starali siĊ
rozsáawiaü dobre imiĊ naszego gimnazjum.

DAWID PODJUK
W FINALE
UczeĔ Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie Dawid Podjuk zakwali¿kowaá siĊ
do ¿naáu XXII Konkursu Chemicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu dla uczniów szkóá ponadgimnazjalnych.
W II etapie konkursu spoĞród 127
uczestników wyáoniono 26 ¿nalistów.

Dawid zająá miejsce 16. FinalistĊ do
konkursu przygotowaáa nauczycielka chemii w Zespole Szkóá nr 2 Sylwia Reng.
Etap ¿naáowy konkursu odbĊdzie
siĊ 4 marca w budynku Collegium
Chemicum na Kampusie Morasko.
Trzymamy kciuki!

Wszystkim serdecznie gratulujemy osiągniĊcia wspaniaáych
wyników i Īyczymy powodzenia w kolejnym, ostatnim juĪ etapie!
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
Na zdjĊciu, od lewej: Izabella Danielski, Weronika Wajerowska,
Teresa Franc, Kornel Jarosz, Klaudia Janicka, Alicja MakowczyĔska.

W ZS NR 1 WYTYPOWANO UCZESTNIKÓW
ETAPU OKRĉGOWEGO XXXII OLIMPIADY
EKOLOGICZNEJ
11 stycznia roku w Zespole Szkóá Nr 1
w Ostrzeszowie odbyáy siĊ eliminacje do
XXXII Olimpiady Ekologicznej. Do konkursu przystąpiáo 20 uczniów z klas: II TE, 1
BU, IV TE. Do etapu okrĊgowego, który
odbĊdzie siĊ 22 kwietnia w Poznaniu, zakwali¿kowaáy siĊ uczennice z najlepszymi
wynikami :Aneta Wolna z klasy II Technikum Ekonomicznego, Martyna LubojaĔska
z kl. I Technikum Obsáugi Turystycznej
- oddziaá sportowy, Jadwiga Sip z kl. IV
Technikum Ekonomicznego.
Opiekunem merytorycznym reprezentantów naszej szkoáy jest p. Ewa Przybyá.
ZwyciĊzcom gratulujemy i Īyczymy
powodzenia w etapie okrĊgowym.

STYLIĝCI Z ZS NR 1
STRZYGLI I CZESALI DLA WOĝP!
SUKCES
AMELII DOLATY
- UCZENNICY ZS NR 2
Amelia Dolata - uczennica Liceum Ogólnoksztaácącego w Zespole Szkóá
nr 2 zakwali¿kowaáa siĊ do
II etapu XLVII Olimpiady
Literatury i JĊzyka Polskiego. Praca napisana przez
AmeliĊ áączyáa wiedzĊ o fotogra¿i z interpretacją prozy
Cypriana Kamila Norwida.
Serdecznie gratulujemy
i Īyczymy sukcesów w kolejnym etapie w Poznaniu.
CzĊĞü pisemna zawodów
okrĊgowych odbĊdzie siĊ
11 lutego, a czĊĞü ustna 4
marca.
Uczennica przygotowuje
siĊ pod kierunkiem polonisty
Zespoáu Szkóá nr 2 Witolda Pelki.

W akcjĊ na rzecz 25. Finaáu Wielkiej Orkiestry ĝwiątecznej Pomocy wáączyli siĊ uczniowie Technikum Usáug
Fryzjerskich z Zespoáu Szkóá nr 1. Od godz. 9.00 do 16.00
strzygli i czesali chĊtne osoby w salonie fryzjerskim „Beata” w Ostrzeszowie. Dzieci oczekujące na obsáugiwanych
przez máodych stylistów rodziców mogáy poczĊstowaü siĊ
sáodyczami, pobawiü puzzlami lub pomalowaü farbkami. W
wyniku tej akcji zebrano 961 záotych! Inicjatorką przed-

siĊwziĊcia byáa p. Beata Kubiak, którą wspieraáa p. Karolina
Obalska-Stempniewicz. W akcji udziaá wziĊli nastĊpujący
uczniowie: Weronika Skąpska, Ewelina Dera, Kasia Dera,
Jagoda Grzelak, Julia àopata, Natalia Owczarek i Paweá
Pruchnicki. Gratulujemy máodzieĪy oraz p. Beacie i p. Karolinie tak wspaniaáego pomysáu. DziĊkujemy w ich imieniu
wszystkim osobom, które skorzystaáy z tej akcji.
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Nie zatrzymujmy nieprzyjaĩni wzglċdem kogokolwiek w naszych sercach,
zbierze siċ duīo nienawiğci, ono niszczeje. ğw. Augustyn
bo gdy w sercu zb
(Aureliusz Augustyn z Hippony)

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
To dobry moment, by rozpocząü
nowe dziaáania, o których od dáuĪszego czasu myĞlaáeĞ. BĊdzie to
wymagaáo wysiáku i mobilizacji, ale
jeĞli tylko bĊdziesz chciaá, poradzisz
sobie bez problemu. PamiĊtaj, Īe
niepotrzebne siĊganie do przeszáoĞci moĪe CiĊ osáabiü - zatem nie rób
tego. W najbliĪszych dniach staraj
siĊ áapaü wszystkie moĪliwe okazje
i z niczego nie rezygnuj, nawet jeĞli
bĊdziesz zmĊczony. Za Īadne skarby
nie wracaj teĪ do znajomoĞci, które
z jakichĞ powodów koĔczyáeĞ. MiáoĞü
- myĞl o sobie dobrze. Finanse - to
byáy dobrze zainwestowane záotówki.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W tym tygodniu przed Tobą wiele
spraw do zaáatwienia. Zwáaszcza we
wtorek i ĞrodĊ moĪesz czuü siĊ pogubiony i „zawalony” obowiązkami.
Byü moĪe czas pogadaü z szefem
szczerze, moĪe nie bĊdzie problemu,

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

by wspóápracownik, który nie ma za
duĪo pracy, nieco CiĊ odciąĪyá. UwaĪaj na osoby spod znaku Lwa - ktoĞ
bĊdzie Ci szczególnie nieĪyczliwy,
nie daj siĊ zatem sprowokowaü do
„grania w jego gierki”, na záoĞliwe
komentarze zwyczajnie nie reaguj.
MiáoĞü - spokojnie i cicho. Finanse moĪesz sobie na to pozwoliü.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
To bĊdzie dziwny tydzieĔ, peáen
napiĊü i nieoczekiwanych sytuacji.
Twoje plany mogą ulec gwaátownym
zmianom, co wprowadzi CiĊ w nerwowy nastrój. BĊdziesz niecierpliwy
i rozkojarzony, a to znacznie utrudni
Ci kontakt z ludĨmi. To zamieszanie
moĪe teĪ doprowadziü do powaĪnej
káótni z partnerem. W tym tygodniu,
mimo gorszej formy, staraj siĊ nie
doprowadziü do ciĊĪkich konÀiktów,
mogą one mieü bardzo nieprzyjemne, wrĊcz drastyczne skutki. MiáoĞü
- uwaĪaj na sáowa. Finanse - chyba
coĞ wpadnie.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
NajbliĪsze dni to dobry czas, by wróciü
do zdrowego stylu Īycia. JesteĞ ostatnio nieco ospaáy i zmĊczony (zima
wszystkim daje siĊ we znaki), ale moĪna siĊ wspomóc prostymi, naturalnymi
metodami. MoĪe warto teĪ wróciü do
jakiejĞ aktywnoĞci ¿zycznej. Zimą,
a zwáaszcza w czasie ferii, teĪ moĪna
byü „sportowcem”. W pracy stabilnie,
bez wiĊkszych problemów, nie bĊdziesz musiaá zostawaü po godzinach.
MiáoĞü - zorganizuj coĞ z partnerem!
Finanse - szykuje siĊ wydatek.

tel. 603 857 030

spójrz w przyszáoĞü

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

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

Partner Handlowy:

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

Pomoc Drogowa LUKAS
àukasz Nowacki
tel. 667 590 898

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
BĊdziesz trochĊ poirytowany, bo trochĊ rozczaruje CiĊ plan, który, wedáug
Twoich oczekiwaĔ, miaá zakoĔczyü
siĊ peánym sukcesem. Nie daj siĊ
jednak rządziü ambicji, widocznie tak
miaáo byü. Nie do wszystkiego kaĪdy
z nas ma predyspozycje - najwaĪniejsze jest zachowaü spokój i pogodziü
siĊ z faktami. Pod koniec tygodnia
przyjdzie Ci do gáowy caákiem nowy
pomysá, z którego absolutnie nie rezygnuj, ma on zdecydowanie wiĊksze
szanse na powodzenie, ale podejdĨ
do niego z dystansem. MiáoĞü - to
chyba nie najlepszy moment. Finanse
- unikaj euforii.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Ostatnio znów zaczĊáaĞ trochĊ zbyt
mocno siĊgaü do przeszáoĞci i rozdrabniaü siĊ nad swoimi ograniczeniami, zamiast iĞü Ğmiaáo do przodu.
To stopuje CiĊ w pracy, ale teĪ w codziennym Īyciu. MoĪe warto w koĔcu
siĊ przebudziü i wziąü byka za rogi?
PamiĊtaj, by nowych pomysáów, które
przyjdą Ci do gáowy, nie zdradzaü
pierwszym lepszym osobom. KtoĞ
moĪe próbowaü wzbogaciü siĊ na
Twojej kreatywnoĞci. Rozpisz sobie
plan dziaáania i maáymi krokami postaraj siĊ wdroĪyü go w Īycie, ale
nie wymagaj od siebie zbyt wiele, to
prowadzi do frustracji. MiáoĞü - bądĨ
bardziej otwarta. Finanse - jeĞli tylko
bĊdziesz konsekwentna...

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
To bĊdzie tydzieĔ pozytywnej energii.
BĊdziesz miaáa otwarty umysá i wiele
kreatywnych pomysáów (niekoniecznie
związanych z pracą). Systematycznie
wprowadzaj je w Īycie. JeĞli tylko
czas pozwoli, a przyjdzie Ci ochota na
wyjĞcie do teatru czy opery - zrób to.

BĊdziesz zaraĪaü pozytywną energią
osoby ze swojego otoczenia. Jest
szansa, Īe dziĊki swojej otwartoĞci
poznasz nowych, pozytywnych, choü
nieco dziwnych, ludzi, z którymi záapiesz dobry kontakt. MiáoĞü - odkrywanie siĊ na nowo. Finanse - wáaĞnie
Ğnie tak.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Twoje opowiadanie o sukcesach
i zawodowych podbojach jest trochĊ
mĊczące dla otoczenia, zwáaszcza
Īe czasami to, co mówisz, mija siĊ
z prawdą. Po co tak naginaü rzeczywistoĞü i udawaü kogoĞ innego,
karmiąc swoje ambicje? Czasem
warto porozmawiaü o prawdziwych
odczuciach, wszyscy jesteĞmy tylko
ludĨmi, a Ty zazwyczaj chcesz udawaü robota. Zastanów siĊ, jaki to ma
sens. W pracy nie podejmuj siĊ zadaĔ,
których nie jesteĞ w stanie wykonaü.
MiáoĞü - wiĊcej ciepáa, mniej popisów.
Finanse - ambicja nie zawsze jest
dobrą motywacją.

STRZELEC

plany, których nie podjąáeĞ siĊ wczeĞniej takĪe z obawy o niepowodzenie.
Odzyskasz spokój i dobrą energią,
warto ją wykorzystaü (domowe obowiązki nie uciekną). Zaplanuj jakiĞ
rodzinny wyjazd w czasie ferii. MoĪe
na narty? W pracy odciąĪy CiĊ trochĊ
nowy wspóápracownik, bĊdziesz miaá
wiĊcej czasu dla rodziny i... dla siebie!
MiáoĞü - dobra decyzja. Finanse - nie
bój siĊ.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
BĊdziesz peáen energii i dobrego
nastroju, wspóápracownicy i bliscy
od razu to „wykorzystają” i zechcą
przebywaü w Twoim towarzystwie.
BĊdziesz teĪ miaá okazjĊ, by wykazaü siĊ jako dobry przyjaciel. KtoĞ
bardzo liczy na Twoje wsparcie i radĊ,
przemyĞl sprawĊ i nie rób nic pochopnie. W sprawach sercowych samotne
Wodniki raczej powinny powstrzymaü
siĊ od wyznaĔ, lepiej najpierw „wybadaü grunt” i poznaü siĊ bliĪej. MiáoĞü ostroĪnie! Finanse - jest caákiem okej.

22 listopada - 21 grudnia

RYBY

W pracy pojawią siĊ maáe komplikacje,
ale spokojnie, wszystko szybko siĊ
wyjaĞni. Pod koniec tygodnia nadarzy siĊ idealna okazja, by podjąü siĊ
nowych, nawet nieco ryzykownych
dziaáaĔ. BĊdziesz miaá dobre wyczucie
co do spraw biznesowych, bĊdziesz
teĪ mógá wykazaü siĊ dyplomacją,
dziĊki czemu zapunktujesz i u szefa,
i u wspóápracowników. W weekend
koniecznie skup siĊ na tym, co lubisz,
ale staraj siĊ raczej aktywnie spĊdzaü
czas, unikaj leĪenia przed TV. MiáoĞü
- wiĊcej siĊ uĞmiechaj. Finanse - wykorzystaj okazje i moĪliwoĞci.

20 lutego - 20 marca

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
BĊdziesz spokojniejszy i bardziej opanowany. To pomoĪe Ci zrealizowaü

1.02.2017

„Pojawi siĊ” sporo zalegáoĞci, nagle
zaczną goniü CiĊ terminy i wszystko
bĊdzie musiaáo byü gotowe na juĪ.
Stworzy siĊ niemaáy chaos, ale poradzisz sobie z nim caákiem dobrze.
UwaĪaj, by waĪne informacje nie
umknĊáy Twojej uwadze, niektóre
mogą przesądzaü o powodzeniu zaáatwianych spraw. Dla bezpieczeĔstwa
ustaw sobie przypomnienia w telefonie, w natáoku spraw nie jesteĞ w stanie wszystkiego zapamiĊtaü. MiáoĞü
- brak czasu dla bliskich bĊdziesz miaá
okazjĊ nadrobiü - są ferie. Finanse dasz radĊ.

áagodnoğci w sercu i przyzwoitoğci,
równieī wtedy, gdy nikt nas nie widzi
Wasza wróīka

Z NARĉCZEM MELODII I ĩYCZEē
W miniony
wtorek sala sesyjna starostwa
rozbrzmiewaáa Ğpiewem.
Tu bowiem, po
raz pierwszy
w nowym roku,
spotkaáy siĊ
ostrzeszowskie
seniorki, by przypomnieü o sobie
Ğpiewem kolĊd
i biesiadnych
piosenek. W muzykowaniu prym
wiedli „Rogaszanie”, juĪ tradycyjnie goszczący
na seniorskich
spotkaniach. RozpoczĊli kolĊdami
- wszak to ostatnie dni, kiedy jeszcze
sáychaü boĪonarodzeniowe melodie.
Tu teĪ ich nie zabrakáo - od najbardziej
popularnych kolĊd
po maáo znane, choü
równie piĊkne pastoraáki. A Īe to wciąĪ
jeszcze początek
roku, to i Īyczenia
na 2017 rok páynĊáy
ku paniom. Pierwsza, wszelkiego
dobra, zdrowia i spokoju, Īyczyáa przewodnicząca Klubu
Seniorek - p. Wanda
Dubis. Z Īyczeniami
dla paĔ poĞpieszyli
teĪ, goszczący na
spotkaniu, burmistrz,
starosta i sekretarz
gminy. Starosta ponadto poinformowaá
o tym, co dzieje siĊ
w powiecie. - DwadzieĞcia lat spotykam siĊ z wami,
wystarczy spojrzeü

jak mi przybyáo lat, a wy panie ciągle
jesteĞcie takie same i za to wam bardzo dziĊkujĊ - zwróciá siĊ do seniorek
przewodniczący Dzielnicy nr 1, M. Matyszkiewicz. To pod egidą tej dzielnicy
odbywają siĊ spotkania.
Ale nie skoĔczyáo siĊ na sáowach,
bo - jak zawsze - sáodkich upominków
zabraknąü nie mogáo. Peáne sáodyczy,
miáoĞci, ale i humoru byáy równieĪ pio-

senki, którymi „Rogaszanie” poĪegnali
goĞcinne seniorki.
Niechaj speánią siĊ wszystkie, z serca páynące noworoczne Īyczenia, choü
trudno nie przyznaü racji sáowom starego przeboju, przypomnianego podczas
spotkania: Que sera, sera, co bĊdzie
pokaĪe czas…
K. Juszczak
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
FERIE ZIMOWE Z OSiR-em
NAZWA

KOSZT

MIEJSCE

DATA

Wyjazd na lodowisko

19,00

Kalisz

2.02.2017
godz. 10-14.30

Kulig z kwaĞnicą

4,00
+ wáasne sanie

OSiR i okolice
Baáczyny

08.02.2017
godz. 11-13.00

BieĪące informacje dotyczące poszczególnych imprez dostĊpne są na
stronie internetowej www.osir-ostrzeszow.pl
Zgáoszenia na kaĪdą z imprez przyjmowane są pod nr. tel. 728-454-709
lub na osirostrzeszow@wp.pl
Serdecznie zapraszamy!

FERIE w BIBLIOTECE 2017

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW
(PL. BOREK 17), godz. 10:00 - 12:00
czwartek - 02.02.2017r. spektakl teatralny "SKRADZIONE MĄDROĝCI"
wtorek - 07.02.2017r. zajĊcia muzyczne MUZYCZNY BAàWANEK
Dzieci w wieku przedszkolnym mogą braü udziaá w zajĊciach pod opieką
starszego rodzeĔstwa lub dorosáego opiekuna.
KaĪde dziecko powinno mieü przy sobie numer telefonu do rodzica/opiekuna.
W programie: czytanie ksiąĪek, prace plastyczne, gry, zabawy, sáodkie co nieco, upominki i wiele innych atrakcji...
tel. 62/ 730 33 89, www.bp.ostrzeszow.pl

1976 - 2016
40 LAT
JACHT KLUBU „ORION”
W OSTRZESZOWIE
UTW w Ostrzeszowie
organizuje

TURNUS
REHABILITACYJNY
W DARàÓWKU
- MIEJSCE PIRAMIDA 1
(termin 24 maja - 2 czerwca)
10 dni - 1030 zá
Wpisowe - 200 zá (wpáata
obowiązkowa) - bĊdzie
przyjmowane do 10 lutego.
Są jeszcze wolne miejsca - zapraszamy sáuchaczy i sympatyków UTW.
Prezes Zarządu UTW
Maágorzata Staniszewska
(tel. 513 061 716)

Jach Klub „Orion”
w Ostrzeszowie

ZAPRASZA NA
Jubileuszowy
BAL POD ĩAGLAMI
11.02.2017 r., godz. 19.00
w OĞrodku Cegieáki
w Szklarce MyĞlniewskiej
WstĊp 100 zá od osoby.
Kontakt: 607 168 501
e-mail: gudrys@o2.pl

GORĄCO
ZAPRASZAMY!

FERIE ZIMOWE
z OCK
1 II (Ğroda)
10.00 - Gliniane zabawy - pracownia
ceramiczna OCK
12.00 - Zuchowe gry i zabawy - sala
klubowa OCK
12.00 -13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajĊcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)
2 II (czwartek)
10.00 - „Ferie z Antonim SerbeĔskim” - puzzle dla dzieci i dorosáych
- Muzeum Regionalne
12.00 - Zuchowe gry i zabawy - sala
klubowa OCK
3 II (piątek)
10.00 - Zuchowe gry i zabawy - sala
klubowa OCK
12.00 - 13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajĊcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)
14.00 - „TROPEM RYCERSKIEJ
PRZYGODY” - Teatr edukacyjny
„Maska” - animacja dla dzieci od
4 do 12 lat
4 II (sobota)
14.30 - „KRÓLOWA ĝNIEGU” - sala
klubowa OCK
5 II (niedziela)
15.00 - „KUBUĝ I PRZYJACIELE”
- studio teatralne Krak-art - sala
klubowa OCK
8 II (Ğroda)
12.00 - 13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajĊcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)
Na powyĪsze zajĊcia
- wstĊp wolny!
Od poniedziaáku do piątku - godz.
11.00 - seanse ¿lmowe dla dzieci
(szczegóáy na plakatac

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną zaprasza

FERIE 2017
31.01. (wtorek) - sala Centrum Kultury - godz. 11.00 - 14.00
Wehikuá czasu - zabawy, zajĊcia kulinarne

Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce
- widowisko teatralne oraz zajĊcia
plastyczne i kulinarne

01.02. (Ğroda) - sala Centrum Kultury
- godz. 11.00 - 14.00
W Ğwiecie olbrzymów - gry, zabawy,
zajĊcia plasty.

04 - 06. 02. - Zimowy Plac Zabaw
w godz. 10.00 - 18.00 - hala sportowa
w Grabowie

02.02. (czwartek) - Dwa szkieáka wycieczka do àodzi
- Planetarium oraz Muzeum Animacji
Se-ma-for;
koszt wycieczki - 25.00 zá
03.02. (piątek) - sala Centrum Kultury
- godz. 11.00 - 14.00

07.02. (wtorek) - sala Centrum Kultury - godz. 11.00 - 14.00
Zabawa w teatr - gry, zabawy, zajĊcia
artystyczne
08.02. (Ğroda) - Ostatni smok Ğwiata
- wycieczka do Kalisza
- kino, spacer po starówce. Koszt
- 15.00 zá

Informacje dodatkowe: 62 730-53-46
ZajĊcia organizowane przy wspóápracy 15. DruĪyny Harcerskiej ZHP
przy Gimnazjum w Grabowie nad Prosną

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

ZABAWA
WALENTYNKOWOKARNAWAàOWA

Inf. i rezerwacja miejsc:
tel. 693 124 225 - Anna Pawlak; tel. 660 728 195 - Marta Bartczak
Liczba miejsc ograniczona!
Serdecznie zapraszamy

Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
zaprasza 15 lutego 2017 r.,
o godz. 17.00
do sali „StraĪak”
na zabawĊ

Rada Rodziców Zespoáu Szkóá nr 1
im. PowstaĔców Wielkopolskich w Ostrzeszowie
zaprasza na:

WIECZOREK KARNAWAàOWY!
1
18 lutego 2017r. o godz. 19.00

WALENTYNKOWOKARNAWAàOWĄ

w sali restauracji
„Zajazd" Ostrzeszów (za Statoil, kierunek KĊpno)

odpáatnoĞü: 45 zá - czáonkowie
50 zá - sympatycy
WpáatĊ przyjmujemy do
13.02.2017 r. w UMiG (ul. Zamkowa 31, pok. nr 14 - I piĊtro).

ImprezĊ umila: D.J. DAMIAN
Cena 180 zá od pary
Zapisy przyjmuje w godzinach 8.00 - 15.00 sekretariat
Z
szkoáy. tel. (62) 732-07-80
Zapisy i wpáaty przyjmujemy do 8 lutego 2017r.
ĝroda 8 - II, godz. 20.00
Czwartek - 9 II, godz. 17.45

Ostatni smok Ğwiata

Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisáockiej
Polska, biogra¿czny, dramat, 117 minut.
Wtorek - 31 I, godz. 17.15, 19.30
ĝroda - 1 II, godz. 19.30
Czwartek - 2 II, godz. 17.15, 19.30
Piątek - 3 II, godz. 17.45
Sobota - 4 II, godz. 20.00
Niedziela - 5 II, godz. 18.30
Wtorek - 7 II, godz. 17.45

Ukraina, animacja, familijny, przygodowy, 85 minut.
Wtorek - 31 I, godz. 11.00 i 15.30
ĝroda - 1 II, godz. 11.00 i 16.00
Czwartek - 2 II, godz. 11:00

Za niebieskimi drzwiami
Polska, ¿lm dla máodzieĪy, 90 minut.
ĝroda - 1 II, godz. 17.45
Czwartek - 2 II, godz. 15.30

Sing
USA, animacja, komedia, familijny,
110 minut.

Piątek - 3 II, godz. 11.00, 15.30 (3D)
Sobota - 4 II, godz. 15.30 (3D)
Niedziela - 5 II, godz. 16.30 (3D)
Poniedziaáek - 6 II, godz. 11.00
Wtorek - 7 II, godz. 11.00, 15.30 (3D)
ĝroda 8 - II, godz. 11.00 (3D), 15.30

La La Land
Polska, biogra¿czny, dramat, 117 minut.
Piątek - 3 II, godz. 20.00
Sobota - 4 II, godz. 17.45
Niedziela - 5 II, godz. 20.30
Wtorek - 7 II, godz. 20.00
ĝroda - 8 II, godz. 17.45
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

Ochotnicza StraĪ PoĪarna w Tokarzewie,
zespóá muzyczny „Comandor”
zapraszają w dniu 18 lutego 2017r.
o godz. 19.00 na

SzampaĔski Wieczorek
Karnawaáowy
Koszt: 140 zá od pary

WyĞmienita konsumpcja, moc atrakcji.
p
Nie przegap
okazji! IloĞü miejsc
ograniczona.
Z
Zapisy
z wpáatami do dnia
10 lutego 2017r. przyjmują:
H
p. Hieronim
Fras, tel. 62/731-56-05
p. Wincenty Mazur,
tel. 62/731-51-57
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OSTRZESZOWSKIE „SZUWARY” - CORAZ LEPIEJ!

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

W miĊdzynarodowym turnieju hokeja podwodnego „Gorączka Sobotniej Nocy”, który odbyá
siĊ w sobotĊ w GdaĔsku, zespóá
z Ostrzeszowa zająá 10. miejsce
na 12 druĪyn. Na pierwszy rzut oka
nie wygląda to imponująco, ale ten
wynik to nasz spory sukces.
Hokej podwodny to dyscyplina,
która rozwija siĊ takĪe w Polsce.
Uprawia go tu ledwie 400 osób.
Ostrzeszowskie „Szuwary” są najmáodszym klubem w kraju - istnieje-

my mniej niĪ póátora roku.
Przed rokiem pojechaliĞmy (niektórzy raptem po
trzech treningach) na nasz
pierwszy turniej - wáaĞnie
na „GorączkĊ Sobotniej
Nocy”. Bilans nie pozostawaá záudzeĔ: 8 meczów,
8 poraĪek, 0 strzelonych
bramek i 45 straconych.
Zapewne po tak „imponującym” wyniku wiele
klubów przestaáoby istnieü. U nas
jednak duch
nie zaginąá.
Ba! On caáy
czas roĞnie!
W kolejnych
turniejach
udaáo nam
siĊ strzelaü

PO JOD
NA BASEN
ZAMIAST
NAD MORZE

Nie musimy juĪ wyjeĪdĪaü nad morze, by zaczerpnąü tzw. jodu. Od kilku dni na ostrzeszowskim
basenie dziaáa bowiem tĊĪnia solankowa, która
peáni rolĊ naturalnego inhalatorium jodowego. 45
minut w tĊĪni przynosi taki sam efekt jak trzydniowy
wypoczynek w nadmorskiej miejscowoĞci.
TĊĪnia zbudowana jest z drewna iglastego, gaáązek tarniny i urządzeĔ do pompowania solanki.
W pomieszczeniu, znajdującym siĊ przy recepcji,
wytwarza siĊ aerozol bogaty w caáą gamĊ cennych
mikroelementów, takich jak - jod, brom, wapĔ, magnez,
potas, Īelazo, sód.
MieszkaĔcy Ostrzeszowa (oczywiĞcie nie tylko oni)
mogą korzystaü z inhalacji solankowych na „Oceaniku”
przez caáy tydzieĔ. WaĪne jednak, aby przestrzegaü
pewnych zasad - jeĪeli zdecydujemy siĊ na siedmiodniową kuracjĊ, potem naleĪy zrobiü dwutygodniową
przerwĊ. Inhalacji nie trzeba stosowaü codziennie.
45-minutowa kuracja kosztuje tylko piĊü záotych.
Korzystanie z tĊĪni wskazane jest w przewlekáych i nawracających stanach zapalnych ukáadu
oddechowego, alergiach, w tym takĪe alergiach skóry
i chorobach tarczycy.
Z tĊĪni powinny korzystaü równieĪ osoby w czasie
rekonwalescencji po ostrej chorobie, osoby pracujące
w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze, palacze
tytoniu. JuĪ po kilku seansach wzrasta odpornoĞü,
dając czĊĞciowe zabezpieczenie przed zachorowaniem
zarówno dzieciom, jak i dorosáym.
A. à.

1.02.2017

pierwsze gole, remisowaü, ale i wygrywaü. W tym roku na gdaĔskim turnieju
nasz bilans wygląda o niebo lepiej
niĪ 12 miesiĊcy temu: 8 meczów, 2
zwyciĊstwa, 2 remisy, 4 poraĪki, 7
strzelonych bramek i 14 straconych.
W zawodach zajĊliĞmy 10. miejsce,
wyprzedzając damską druĪynĊ „Walenie Frele” oraz reprezentacjĊ juniorów mistrza Polski - klubu „Hydra”
Trzebnica.
Trzeba dodaü, Īe otrzymaliĞmy
teĪ jedno indywidualne wyróĪnienie.
Nasz najmáodszy zawodnik - Kacper
Bąk - dostaá nagrodĊ w kategorii
Máode Objawienie Turnieju.
Bartek Borowicz,
ostatni rezerwowy Szuwarów
Warto sprawdziü: www.facebook.
com/SzuwaryOstrzeszow (trenujemy
na páywalni Oceanik w kaĪdy poniedziaáek o 20.30).

Fotogra¿a z archiwum zespoáu Baátyckie Foki
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Ostrzeszowska Liga
Halowa w Piáce NoĪnej
Wyniki 5. kolejki
(28 stycznia)

ĩóáta kartka - Kinastowski - Arka NiedĨwiedĨ

Victoria Junior - Ciemna Strefa 3:15
Bramki:
Victoria Junior - Obalski - 2, Roszak;
Ciemna Strefa - Wojcieszak - 3, Grzywacz - 3, Misterek - 3, Dawid Przybyá
II - 2, Maciaczyk, Szargan, Nyguen.
ĩóáta kartka - Ciemna Strefa - Nyguen.
Klub àysego - Nankatsu 4:2
Bramki:
Klub àysego - Balcerzak, Guzenda
Marcin, Góra, Pinkiewicz;
Nankatsu - Szajdak, Wysocki.
KS Rogaszyce - Small Boys 14:0
Bramki
KS Rogaszyce - Piotr Nasiadek - 6,
DuryĔ - 3, JĊdrecki - 3, Gawáowski,
Gáowiak.
Arka NiedĨwiedĨ - Euros 1:6
Bramki:
Arka - JastrzĊbski
Euros - Puchaáa - 2, Robert Skrobacz 2, Dawid Przybyá I - 1, KaĨmierczak - 1

SUKCESY SPORTOWCÓW ZS NR 1
NA MISTRZOSTWACH
WIELKOPOLSKI W LA

Tabela po 5 kolejkach
Euros
p. 15
30: 9
Klub àysego
p. 12
30:13
Ciemna Strefa
p. 10
33:19
Arka NiedĨwiedĨ
p. 10
26:22
KS Rogaszyce
p. 7
28:19
Small Boys
p. 3
18:38
Victoria Jr Ostrz.
p. 1
12:46
Nankatsu
p. 0
17:28
Tabela strzelców
Robert Skrobacz
Tomasz Balcerzak
Miáosz JĊdrzejewski

Euros
Klub àysego
Arka

11
10
8

Kolejka 6. (4 lutego)
godz.15.00 - Small Boys - Nankatsu
godz.16.00 - Arka NiedĨwiedĨ - Ciemna
Strefa
godz.17.00 - Klub àysego - Euros zmiana godz
godz.18.00 - Victoria Junior - KS Rogaszyce -zmiana godz.

Sáaby wynik Victorii
w meczu kontrolnym
W sobotĊ - 28 stycznia - na boisku w Jarocinie Victoria przegraáa mecz
sparingowy z Ostrovią Ostrów 0:8. Takie poraĪki mogą tylko wzmocniü!

Dwa tytuáy mistrzowskie i szeĞü
medali przywieĨli sportowcy Zespoáu

Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie z Mistrzostw
Wielkopolski Juniorów i Juniorów Máod-

szych w Lekkoatletyce, które odbyáy siĊ
21 stycznia w Kaliszu.
AĪ trzy medale wywalczyáa na tych
zawodach uczennica klasy I Technikum
Obsáugi Turystycznej - oddziaá sportowy,
Martyna Wróbel: záoto w biegu na 60m
p.pá., srebro w biegu na 300m i brąz
w biegu na 600m (kat. jun. má.).
Mistrzynią Wielkopolski zostaáa
takĪe Pamela Ramirez-Paszek (II klasa Technikum Obsáugi Turystycznej
- oddziaá sportowy), która w kat. junior
zwyciĊĪyáa w biegu na dystansie 300m.
Medale „dorzucili” równieĪ - drugi
w skoku w dal - Kacper ĝwitoĔ (junior, II
klasa) i trzeci w skoku wzwyĪ - Kacper
JastrzĊbski (jun. má., I klasa).
TuĪ za podium w biegu na dystansie 1km (jun. má., I klasa) uplasowaáa
siĊ Martyna LubojaĔska z Technikum
Obsáugi Turystycznej - oddziaá sportowy.
Gratulujemy zawodnikom oraz ich
trenerom: p. Annie JĊdrzejewskiej i p.
Dawidowi Sobierajowi.

ZGRUPOWANIE ZIMOWE - KS ZIĉTEK
TEAM 2017

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

Agromet Sp. z o.o. jest czoáowym na rynku polskim oraz liczącym siĊ
w Europie producentem przekáadni kątowych, walcowych, kątowo –
walcowych oraz detali przeznaczonych dla przemysáu motoryzacyjnego.
Agromet obecny jest na rynku od ponad 40 lat a od 19 lat funkcjonuje w
strukturach niemieckiej grupy SFB. Siedziba gáówna zlokalizowana jest
w Ostrzeszowie. W związku z dynamicznym rozwojem przedsiĊbiorstwa
poszukujemy kandydata na stanowisko:

INFORMATYK
Gáówne zadania:
• Pomoc i bieĪące wsparcie uĪytkowników
• Kon¿gurowanie sprzĊtu i oprogramowania
• Nadzorowanie pracy Ğrodowiska IT w ¿rmie
Wymagania:
• Wyksztaácenie informatyczne lub pokrewne
• Dobra znajomoĞü Microsoft Windows i Microsoft Of¿ce
• Podstawowa znajomoĞü zagadnieĔ sieciowych oraz baz danych
• UmiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia
• UmiejĊtnoĞü szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów
• ZaangaĪowanie, samodzielnoĞü, komunikatywnoĞü
Mile widziane:
• ZnajomoĞü SQL
• ZnajomoĞü systemów Windows Server (z AD) oraz Linux
• DoĞwiadczenie w pracy i/lub administrowaniu systemami klasy ERP
• Podstawy dziaáania Ğrodowisk zwirtualizowanych (WMware vSphere)
• ZnajomoĞü procesów zachodzących w ¿rmie (zakupy, magazyny,
planowanie, produkcja, kontrola jakoĞci, sprzedaĪ)
• DoĞwiadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracĊ
• Dodatkowe bene¿ty
• Ciekawą pracĊ w renomowanej, stabilnej miĊdzynarodowej ¿rmie

Od 21 do 28 stycznia zawodnicy Klubu Sportowego ZIĉTEK Team
w 15-osobowym skáadzie przebywali
na pierwszym w roku 2017 obozie zimowym w miejscowoĞci Górki Wielkie,
gmina Brema. Celem byáo przygotowanie specjalistyczne do najbliĪ-

szych imprez sportowych. Zawodnicy
z zaangaĪowaniem uczestniczyli we
wszystkich zaplanowanych treningach.
Korzystali teĪ z atrakcji aquaparku w hotelu GoáĊbiewski w WiĞle.
Kolejne zgrupowanie, równieĪ
w oĞrodku sportowym Sangos, odbĊ-

ZatrudniĊ

Fabryka Mebli ROPEZ
MroczeĔ 108 A zatrudni
• kontrolera jakoĞci do kontrolowania Mebli tapicerowanych,
wymagane doĞwiadczene,
• stolarzy montaĪystów do zbijania Mebli tapicerowanych.
tel. 607 037 742 lub 601 534 949

BLACHARZA-IZOLERA
lub osobĊ do przyuczenia,
praca w Niemczech,

tel. 603 976 603

KRETYTY

Spóádzielnia
Kóáek Rolniczych
w Doruchowie

UBEZPIECZENIA
EUROAgencja

prowadzi zapisy
na sprzedaĪ:

CHWILÓWKI

SERWIS FINANSOWY
Ostrzeszów, ul. Sportowa 2A

62 508 79 20,
603 783 540

PISKLćT KUREK,
INDYKÓW,
INDYCZEK
I BROJLERÓW
Kontakt
tel: 62 731 51 89

dzie siĊ juĪ na początku lutego. Z doĞwiadczenia wiadomo, Īe zawodnicy
biorący udziaá obozach treningowych
mają duĪo wiĊksze szanse na dobre
przygotowanie siĊ do rywalizacji i osiąganie wysokich wyników sportowych,
co udowodnili podopieczni KS ZIĉTEK
Team w roku 2016 r., zdobywając 6
medali Mistrzostw Polski w boksie, aĪ
18 w Mistrzostwach Polski w kickboxingu (w tym 7 záotych), a takĪe medale
w rywalizacji miĊdzynarodowej - srebrny
medal Mistrzostw Europy seniorów zdobyty przez Aleksandra Stawireja oraz
Puchar Europy i Puchar ĝwiata wywalczone przez Roberta NiedĨwiedzkiego.

Usáugi
ogólnobudowlane
tynkowanie, malowanie,
szpachlowanie, páytki
tel. 601 472 104

PROFESJONALNE
OBCINANIE DRZEWEK
OWOCOWYCH

PHU ART-OGRÓD-DOM
Artur Kondziołka
tel. 697 872 815
e-mail: ogrod-dom.arturkondziolka@poczta.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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RAZEM NA DOBRE I ZàE
Przetrwali maáĪeĔskie wichury i zawieje, lepsze i gorsze momenty. Budowali teraĨniejszoĞü
i przyszáoĞü swoich rodzin, Īeby
po przeĪytych wspólnie 25, 50, 55
i 60 latach móc powiedzieü: serdecznie dziĊkujĊ za okazaną mi
miáoĞü, przywiązanie i opiekĊ oraz
przyrzekam, Īe uczyniĊ wszystko,
aby nasze maáĪeĔstwo byáo nadal
zgodne, szczĊĞliwe i trwaáe. Z okazji obchodzonych Záotych Godów
dziewiĊü par z miasta i gminy Mikstat odebraáo medal za dáugoletnie
poĪycie maáĪeĔskie, przyznany przez
Prezydenta RP.

Jak co roku burmistrz Mikstatu
zaprosiá na uroczyste spotkania pary
maáĪeĔskie, które w 2016 r. obchodziáy
okrągáe, maáĪeĔskie rocznice. W samo
poáudnie, w ĞrodĊ - 25 stycznia, ks.
dziekan Krzysztof Ordziniak odprawiá
w koĞciele para¿alnym mszĊ ĞwiĊtą
w intencji jubilatów, którzy przed oátarzem mieli okazjĊ odnowiü przysiĊgĊ
maáĪeĔską. Po naboĪeĔstwie wszystkie
pary i zaproszeni goĞcie spotkali siĊ
w restauracji „Zielone Wzgórze”, gdzie
obejrzeli boĪonarodzeniowy program
artystyczny w wykonaniu uczniów mikstackich szkóá, przygotowany przez p.
MaágorzatĊ Stachurską i p. Stanisáawa
Sztukowskiego.
MaáĪonkowie mogli takĪe podziĊkowaü sobie za wspólnie spĊdzone lata.
- MinĊáo juĪ wiele lat, odkąd ĞlubowaliĞcie sobie miáoĞü, wiernoĞü
i uczciwoĞü maáĪeĔską oraz wspólne
Īycie aĪ do Ğmierci. Przyrzeczenie to
skáadaliĞcie peáni wiary w to, Īe nie
zawiedziecie siĊ na sobie, Īe bĊdziecie
ze sobą zawsze, w chwilach dobrych
i záych, w czasie radoĞci, w czasie
smutku. W ciągu wspólnie przeĪytych
lat byáo wiele dni pogodnych, radosnych
i piĊknych. Z pewnoĞcią doĞwiadczyliĞcie równieĪ chwil smutnych, bolesnych
i przykrych. Wasza dzisiejsza obecnoĞü
w tym miejscu wskazuje jednak, Īe
wszystkie te przeĪycia nie oddaliáy
Was od siebie, ale jeszcze bardziej

związaáy i pogáĊbiáy Wasze uczucia.
Pomimo róĪnych zdarzeĔ losowych,
przysiĊgi dotrzymaliĞcie; dzisiaj, w dniu
Waszego jubileuszu, moĪecie podsumowaü swoje dáugoletnie wysiáki
i stwierdziü, Īe nie poszáy one na marne. WciąĪ macie siebie, a w Waszych
oczach nadal widaü miáoĞü, oddanie
i gotowoĞü poĞwiĊcenia siĊ dla swej
Īony czy swojego mĊĪa - mówiáa do
jubilatów Halina Zadka, kierownik USC
w Mikstacie.
NastĊpnie burmistrz Henryk ZieliĔski, àukasz Dybul - przew. Rady
Miejskiej w Mikstacie, i Wojciech Bąk
- radny powiatu ostrzeszowskiego wrĊczyli jubilatom medale, pamiątkowe
dyplomy, wiązanki kwiatów i kubki z historyczną pieczĊcią 650-lecia Mikstatu.
Na koniec byáo wspólne zdjĊcie,
a potem zaproszono wszystkich na
smaczny obiad i jubileuszowy tort.
PK
PrzysiĊgĊ maáĪeĔską odnowiáo
31 par.
PaĔstwo Marta i Józef Owczarkowie ĞwiĊtowali Diamentowe Gody
(60-lecie).
Szmaragdowe Gody (55-lecie)
obchodzili paĔstwo:
Jadwiga i Zenon Heákowie
Zdzisáawa i Wacáaw Jaroszowie
Bogumiáa i Edward Mazurkiewiczowie
Janina i Edward Pacynowie
Teresa i Marian ĝwierczykowie

PaĔstwo Marta i Józef Owczarkowie obchodzili 60 lat maáĪeĔstwa.
Bernadetta i Stanisáaw Witkowscy
Záote Gody (50-lecie) - paĔstwo:
Janina i Kazimerz Bukowscy
Kazimiera i Czesáaw Cicharscy
Jadwiga i Józef GoliĔscy
BoĪena i Sylwester Kupcowie
Maágorzata i Stanisáaw LawĊdowscy
Urszula i Lech Mazurkiewiczowie
Stanisáawa i Józef Mrulowie
Janina i Stanisáaw Otwiaskowie
Marianna i Stanisáaw Wronkowie
Srebrne Gody (25-lecie)
- paĔstwo:
Ewa i Ryszard Babarowscy
Marzena i Paweá Braunowie
Anna i Marian Gomóákowie
GraĪyna i Dariusz Klarowie
Jolanta i Janusz Kryszakowie
Jolanta i Krzysztof Macholakowie
Dorota i Piotr Maurowie
Anna i Ryszard Piaskowscy
Brygida i Jan Piotrowie

Aleksandra i Henryk Roguszni
Marzena i Bernard Rokiccy
Ewa i Piotr Rybiccy
Maria i Adam ĝmiataczowie
ElĪbieta i Zbigniew Wieteccy
Katarzyna i Edward ĩoáądkowie

Redakcja „Czasu
Ostrzeszowskiego” składa
Państwu - Jubilatom
najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzy zdrowia, pogody
ducha, szczęścia oraz długich,
długich lat
życia, pełnych
wzajemnej
miłości, szacunku
i zrozumienia.

Nie wychowuj dziecka tak, aby było bogate. Wychowuj je tak, aby było szczęśliwe, po to, aby kiedy dorośnie, znało wartość rzeczy, a nie ich cenę. Autor nieznany

Wiktoria Karolina Marysia Aleksander Ewa -

córeczka paĕstwa Sylwii i Mateusza Wawrzyniaków z Ostrzeszowa,
ur. 20.01.2017r., waga 3630g
córeczka paĕstwa Joanny i Konrada Gajdów ze Sâupi pod Kċpnem, ur. 21.01.2017r., waga 3420g
córeczka paĕstwa Katarzyny i Wojciecha GĆszczaków z Rychtala,
ur. 22.01.2017r., waga 3550g
synek paĕstwa Marty i Piotra Jagieniaków ze Sâupi pod Kċpnem,
ur. 22.01.2017r., waga 3550g
córeczka paĕstwa Alicji i Michaâa Róīyckich z Kċpna,
ur. 23.01.2017r., waga 3640g
córeczka paĕstwa Katarzyny i Krzysztofa Nowickich z Kaliszkowic Kaliskich, ur. 23.01.2017r., waga 3340g
córeczka paĕstwa Maâgorzaty i Roberta Szczepaniaków z Ostrzeszowa, ur. 25.01.2017r., waga 3200g

Osoby urodzone między
21 stycznia a 19 lutego
to zodiakalne Wodniki.

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

