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ŚMIERTELNE ZDERZENIE W CIELCZY

Nie żyje 57-letnia mieszkanka Ostrzeszowa

fot. jarocin112.pl

Kiedy słyszymy w mediach, że
w wypadku drogowym zginęli ludzie, zawsze robi to na nas wrażenie, budzi refleksje, przemyślenia.
Przychodzi wtedy zastanowienie
i pytanie: dlaczego? Złe warunki,
pośpiech, wina innego kierowcy,
awaria samochodu, błąd ludzki…
Potem wracamy do zwykłych obowiązków. Wsiadamy za kierownicę
swojego auta, załatwiamy codzienne

sprawy, spieszymy się, żyjemy… To
przecież nas nie dotyczy.
Kiedy jednak dowiadujemy się,
że w wypadku ginie ktoś znajomy,
sąsiad, kolega, wtedy ogarnia nas
przerażenie i poczucie żalu, niedowierzania - jak to, przecież wczoraj z nim rozmawiałem, spotkałem
w sklepie, przed domem, miał tyle
planów…

Gdy w piątkowy ranek dowiedzieliśmy się, że w Cielczy, niedaleko
Jarocina, w wypadku brał udział ktoś
z naszego powiatu, nie przypuszczaliśmy, że jest to ktoś, kogo znamy. A jednak... Prawda okazała się bezlitosna.
Komunikat policji, jak zwykle w takich razach, jest lakoniczny:
Ok. godz. 7.40, na krajowej „11” doszło do zderzenia dwóch samochodów
- peugeota 207, którym kierował 62-let-

PTASIA GRYPA W NATARCIU
Kolejne ogniska wirusa w powiecie

Ptasia grypa wciąż atakuje! W ostatnich dniach
w naszym powiecie wykryto dwa kolejne ogniska wirusa
H5N8. Pojawiły się one w Kaliszkowicach Kaliskich i w
miejscowości Chlewo.
2 stycznia było wiadomo, że śmiertelny dla ptaków wirus
znów zaatakował. Nieszczęście dosięgło hodowli państwa
Krawczyków - 11 tysięcy małych kaczek i 26,7 tys. kurcząt.
- We wtorek rano (31 stycznia) zauważyłem podczas
ścielenia padnięte kaczki, było ich kilkadziesiąt - mówi
Mateusz Krawczyk. - Czekałem, co będzie się działo.
Następnego dnia tych padnięć było około 400. Wtedy już
przypuszczałem, że to ptasia grypa. Nie wiem, jak to się
mogło stać - przestrzegałem wszelkich przepisów: były maty,

odzież ochronna, karma atestowana, słoma ze stodoły…
Wszystko było dezynfekowane, nawet siebie pryskałem.
To były pierwsze kaczki hodowane przeze mnie od 28
grudnia. Dotąd, tak jak ojciec, zajmowałem się hodowlą
kurczaków, teraz przerzuciłem się na kaczki, no i wyszło,
jak wyszło. Jest ciężko, a jeszcze bardziej przeżyły to nasze rodziny - ani mama, ani żona nawet nie są w stanie tu
przyjechać. Człowiek jest zżyty z tym drobiem, w kurniku
czułem się jak w domu. Kiedy przed rokiem spalił nam się
kurnik w Chynowej, mówiliśmy sobie, że już gorzej być
nie może, a tutaj kolejny cios. Ale ja się nie załamuję, jak
tylko dostanę pozwolenie, będę się starał dalej hodować.
Dokończenie na str. 4.

ni mieszkaniec powiatu
ostrzeszowskiego, oraz
samochodu ciężarowego
marki Daf - poinformowała
nas mł. asp. Agnieszka
Zaworska, rzecznik KPP
w Jarocinie. - W wyniku
tego zdarzenia obrażenia
odniósł kierowca peugeota i jego 30-letni pasażer,
również z powiatu ostrzeszowskiego. Obaj zostali
przewiezieni do szpitala.
57-letnia kobieta, która
z nimi podróżowała, zginęła na miejscu.
Dokończenie na str. 3.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawę, jesteś świadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoń!

Więcej chorych na grypę
- mniej odwiedzin w szpitalu

red. Anna Ławicka, tel. 693 413 356
(do końca tyg. na urlopie)

RODZICE NIE ZAPŁACĄ
Rodzice dzieci sześcioletnich nie będą płacić za ich pobyt
w przedszkolu.
Niezależnie od tego, czy dziecko skończyło sześć lat, czy też nie,
jego rodzic zapłaci tylko za wyżywienie. Taką decyzję podjął burmistrz Ostrzeszowa, po ukazaniu
się naszego artykułu pt. PRAWO
NIERÓWNE DLA WSZYSTKICH.

w życie pod koniec ubiegłego roku,
mieszkanka Ostrzeszowa powinna
płacić tylko za wyżywienie dziecka.
Nasza czytelniczka wyraziła ubolewanie nad chaosem, jaki panuje
w Ostrzeszowie, uznała, że władze
ustaliły sobie to, co chciały, a przecież prawo w Polsce powinno obowiązywać wszystkich tak samo.
Burmistrz M. Witek obiecał, że
pochyli się nad tym problemem.
W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy
dobrą informację od włodarza naszego miasta - od teraz rodzice dzieci
z rocznika 2011 będą płacić w przedszkolu tylko za ich wyżywienie.

Przypomnijmy. Jakiś czas temu
do redakcji zgłosiła się mama jednego z sześciolatków. Kobieta skarżyła
się, że choć jej dziecko skończyło
11 stycznia sześć lat, to ona nadal
musi płacić za jego pobyt w placówce. Zgodnie z ustawą, która weszła

Jak to często zimą bywa - panuje grypa i choroby grypopodobne.
Czasem jest to zwykłe przeziębienie - katar, kaszel, ale lepiej
dmuchać na zimne, bo z grypą
nie ma żartów, nieleczona może
doprowadzić do ciężkich powikłań,
a nawet śmierci. Zwiększona ilość
zachorowań na grypę stała się
powodem ograniczenia odwiedzin
w ostrzeszowskim szpitalu.
- Postanowiliśmy ograniczyć
liczbę odwiedzających. Obecnie

PEDAGOG,
TERAPEUTA

A. Ł.

SKAZANY
ZA PEDOFILIĘ
Trzy lata spędzi w więzieniu
mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego, który molestował swoją
pasierbicę. Taką decyzję wydał
kilka dni temu sąd. Mężczyzna
sam przyznał się do winy.
Dramat 14-letniej dziewczynki
trwał od 2008 roku do początku
września 2016.
Pokrzywdzona została przebadana przez lekarza, przesłuchana
w obecności biegłego psychologa,

który wykluczył skłonność małoletniej do konfabulacji. Pedofil trafił
do aresztu.
Śledczy przesłuchali świadków
oraz uzyskali opinię biegłych w dziedzinie psychiatrii oraz seksuologii
- było to możliwe po przeprowadzeniu specjalistycznych badań mężczyzny.
Mieszkaniec naszego powiatu
przyznał się do zarzucanych mu
czynów.
Pedofil wnioskował o dobrowolne poddanie się karze. Sąd skazał
go na 3 lata więzienia oraz wydał
5-letni zakaz zbliżania się do ofiary,
licząc od momentu, kiedy mężczyzna wyjdzie na wolność. 42-latek
odpowiadał również za znęcanie
się nad rodziną.
A. Ł.

Teresa Kubera

Pracuję z osobami
zmagającymi się:

ze śmiercią bliskiego,
ze zdradą, z chorobą,
z nieśmiałością, z lękiem,
z brakiem motywacji,
z nadmierną uległością,
z poczuciem osamotnienia,
itp. zgłoszenia po 18:00
tel. 661 423 221

■
■
■
■
■
■

STUDNIE

GŁĘBINOWE
• przydomowe
ujęcia wody
• odwierty
• pompy ciepła

przy łóżku chorego może w tym
samym czasie znajdować się tylko
jedna osoba - mówi prezes Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia
- Marek Nowiński. - W ten sposób
staramy się zminimalizować zagrożenie przenoszenia zarazków.
Tym bardziej że zdecydowanie
zwiększyła się liczba pacjentów
hospitalizowanych z powodu grypy
i chorób grypopodobnych. Szczególnie jest to widoczne na oddziale
dziecięcym. Mieliśmy takie sytu-

acje, że 14 łóżek znajdujących się
na tym oddziale nie starczało, bo
chorych było 19 dzieci. Musieliśmy
kilka łóżek ustawić na korytarzu.
Mam nadzieję, że grypa szybko
zacznie ustępować. Kiedy będziemy
widzieć, że kończy się fala zachorowań, zniesiemy wprowadzone obostrzenia.
Pozostaje dbać o zdrowie i czekać, aż zmieni się aura sprzyjająca przeziębieniom.
K.J.

Serdeczne podziękowania
panu doktorowi Jarosławowi Dutkiewiczowi z oddziału wewnętrznego,
pani doktor Alicji Gregorczyk-Bochyńskiej
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
oraz personelowi ostrzeszowskiego szpitala
za troskliwą opiekę nad moją mamą

śp. Urszulą Kozińską
Koziń

składa
córka

Serdeczne podziękowanie
księdzu proboszczowi Krzysztofowi Ordziniakowi,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz wszystkim,
którzy zamówili msze św., złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli
w ostatnim pożegnaniu

śp. U
Urszuli
li K
Kozińskiej
iń

tel. 505 325 777

składa
córka z rodziną

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

od poniedziałku 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. Łąkowa 10

poniedziałek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. Wieluńska 42
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Szmatuła, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin Łagódka, Anna Ławicka, Maria Szmatuła, Włodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikołajczyk.
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APTEKI
Plan dyżurów
„Pod Wagą” od 6.02 do 12.02, tel. 730-32-23
„Drofarm 3” ul. Kolejowa 6 od 13.02 do 19.02, tel. 724-20-40
Dyżury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i święta 9 00 - 2200.

8.02.2016
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POLICJA
Na rondzie
31 stycznia, tuż po godz. 12.00 na
rondzie w Grabowie doszło do kolizji.
86-letni mieszkaniec Grabowa Wójtostwa, kierujący volkswagenem, nie ustąpił
pierwszeństwa znajdującemu się na rondzie
samochodowi marki Opel. Oplem kierował 53-letni mieszkaniec Kraszewic. Na
szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawcę
ukarano mandatem.

Poślizg i dachowanie
31 stycznia, wczesnym rankiem (krótko
po godz. 6.00) doszło do kolizji na drodze
krajowej nr 25 w miejscowości Kotowskie.
Kierujący BMW 320, 35-letni mieszkaniec Wrocławia, podczas wyprzedzania
wpadł w poślizg i wypadł z drogi, samochód

997

dachował. Mężczyzna odniósł obrażenia,
został przewieziony do szpitala w Ostrowie
Wielkopolskim.

Nie stosował się
do wyroku sądu
31 stycznia podczas patrolu w Kuźnicy
Grabowskiej policjanci zatrzymali do kontroli
mężczyznę jadącego na rowerze. Okazało
się, że 43-letni mieszkaniec tej miejscowości miał, orzeczony przez sąd, zakaz
kierowania pojazdami niemechanicznymi.
Za popełnione przestępstwo odpowie teraz
przed sądem.

Za szybko i bez uprawnień
1 lutego w Pisarzowicach policjanci
zatrzymali do kontroli 42-letniego miesz-

kańca Ostrzeszowa, który, kierując renault
megane, przekroczył dozwoloną prędkość
w terenie zabudowanym aż o 41km.
Podczas kontroli okazało się również,
że mężczyzna nie zastosował się do decyzji
starosty powiatowego o cofnięciu uprawnień
do kierowania pojazdami.
Za przekroczenie prędkości ostrzeszowianin dostał mandat, natomiast w kierunku
popełnionego przestępstwa prowadzone
jest postępowanie przygotowawcze.

Postawa obywatelska
2 lutego, ok. godz. 18.40 przypadkowy
przechodzień zauważył w lesie w Komorowie leżącego nietrzeźwego mężczyznę.
O fakcie tym niezwłocznie powiadomił policję.
Dzięki szybkiej reakcji mężczyźnie
nic się nie stało. Skierowany na miejsce
patrol doprowadził nietrzeźwego do miejsca

zamieszkania i przekazał pod opiekę współlokatorowi.
Policja zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu - nie pozostawajcie obojętni
na widok osób bezdomnych lub nietrzeźwych długo przebywających na dworze
(ewentualnie w pustostanach), zwłaszcza
w okresie zimowym. Gdy zauważymy takie
osoby, dzwońmy do dzielnicowego lub pod
numer alarmowy: 997.

Awanturnik na dyskotece
W minioną niedzielę (5 lutego),
o godz. 1.25 policjanci zostali wezwani do awanturującego się uczestnika
dyskoteki „Epoka” w Kobylej Górze.

Nietrzeźwy (0,79 mg/l) 26-latek z gm.
Galewice wszczął awanturę na parkingu
przed dyskoteką. Mężczyzna był agresywny i nie stosował się do poleceń interweniujących funkcjonariuszy. Ostatecznie
awanturnik trafił do policyjnego aresztu.
Ponieważ mężczyzna po wytrzeźwieniu nie czuł się winny i odmówił przyjęcia mandatu karnego za popełnione
wykroczenia (tj. zakłócenie ładu i porządku
oraz używanie słów wulgarnych w miejscu
publicznym), policjanci skierowali do sądu
wniosek o ukaranie go.

Na zakręcie

ŚMIERTELNE ZDERZENIE W CIELCZY
Nie żyje 57-letnia mieszkanka Ostrzeszowa

Dokończenie ze str. 1.
Jak ustalili policjanci, za łukiem
drogi 62-latek próbował wyprzedzić
„Dafa” - niestety podczas tego manewru
uderzył przodem samochodu w bok
kabiny ciężarówki.
Oba auta jechały w kierunku Jarocina. Obecnie policjanci, pod nadzorem
prokuratury, ustalają przyczyny i okoliczności wypadku.
Ciężarówka miała ostrzeszowskie
numery rejestracyjne - dodaje rzecznik. Należała do jednej z firm w gminie Mikstat.
Więcej szczegółów portalowi jarocin112.pl podają strażacy.
Tuż po 7.30 do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku na drodze
krajowej nr 11 w miejscowości Cielcza. Niezwłocznie udały się tam dwa
zastępy straży pożarnej, policja oraz
pogotowie ratunkowe. Strażacy zastali
na jezdni rozbity samochód z trzema
osobami. Podróżujący na przednich
fotelach - kierowca wraz z pasażerem
- wydostali się z auta o własnych siłach.
Wymagali opatrzenia ran, zapewnienia

komfortu termicznego oraz wsparcia
psychicznego. Kobieta, która siedziała
na tylnym fotelu, siłą uderzenia została
wyrzucona z samochodu. Strażacy
natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową wraz z defibrylacją.
Następnie czynności ratownicze przejął
zespół karetki. Niestety, lekarz stwierdził
zgon - poinformował portal jarocin112.pl

mł. ogn. Hubert Kanafa, dyżurny PSP
w Jarocinie.
Teraz już wiemy na pewno - peugeotem jechała rodzina z Ostrzeszowa - mąż, żona i syn, nasi znajomi.
Ta tragicznie zakończona podróż na
zawsze i nieodwracalnie zmieniła ich
dotychczasowe życie.
red.

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
 Obustronny wzór drewna
 Nie wymagają
malowania
 Nie gniją
 Łatwe w obróbce

Nasze sztachety są Eco !!!

Zawisł
na barierce

fot. KPP Jarocin

Nowy samochód dla OSP w Siedlikowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlikowie wzbogaciła się o nowy pojazd.
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
„Peugeot Boxer” z napędem 4x2 i zabudową kontenerową to duży krok
w kierunku unowocześnienia oraz
podniesienia gotowości bojowej tej jednostki.

W piątek (3 lutego) na łuku drogi w Czarnymlesie doszło do kolizji fiata bravo
na ostrowskich numerach i scanii z powiatu wieluńskiego. Osobówka uległa
poważnym uszkodzeniom. Obecni na miejscu policjanci ustalili, że przyczyną
zdarzenia było niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków przez
kierowcę fiata - ukarano go mandatem.

Pojazd trafił do garażu siedlikowskiej OSP 1 lutego. Jego wartość wynosi 172 tys. zł.
„Peugeot Boxer” z silnikiem 2.0 BlueHDI (163 KM), z podwójną, sześcioosobową kabiną, został przygotowany
przez firmę Iuvo Cars z Częstochowy,
która wykonała jego zabudowę. Nowy
nabytek posiada zbiornik wodny o pojemności 200l oraz zbiornik środka
pianotwórczego
20l, automatycznie wysuwany
maszt oświetleniowy, wyciągarkę, pompę
o wydajności 50
l/min, pracującą
przy ciśnieniu 40
barów, sygnały
świetlno-dźwiękowe. Oczywiście wymaga on
jeszcze doposażenia w nie-

zbędne urządzenia związane m.in.
z ratownictwem.
W siedlikowskiej remizie „Peugeot”
zaparkował obok strażackiego weterana - średniego samochodu „Star”.
Oficjalne poświęcenie samochodu ma
nastąpić przy okazji majowych obchodów Dnia Strażaka.
Wojciech Bąk
www.ostrzeszow.pl

W miniony piątek, 3 lutego, około godz. 10.40 doszło do kolizji w Ostrzeszowie Pustkowiu.
23-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując seatem leonem, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad autem i uderzył
w bariery ochronne, a nawet na nich zawisł. W samochodzie, oprócz kierującego,
znajdował się również pasażer - na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
Sprawcę oczywiście ukarano mandatem.
fot. OSP Doruchów

Hyundaiem
w volkswagena

W poniedziałek, 30
stycznia, w Doruchowie na ul. Kępińskiej
doszło do stłuczki hyundaia i volkswagena.
33-letni mieszkaniec Doruchowa,
kierujący hyundaiem,
podczas wyprzedzania
volkswagena golfa nie
uważał i uderzył prawą
stroną swojego auta
w lewą stronę zderzaka golfa. Volkswagenem kierował 54-letni
mieszkaniec Mikorzyna. Sprawcę ukarano mandatem.

Niegroźna kolizja
W środę, 1 lutego na drodze między Siedlikowem a Zajączkami doszło do
kolizji samochodów osobowych - suzuki i rovera. Nikomu z uczestników zdarzenia nic się nie stało.
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Masz sprawę, jesteś świadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoń!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

PTASIA GRYPA
W NATARCIU

Kolejne ogniska wirusa w powiecie
Dokończenie ze str. 1.
- Można powiedzieć, że jest to
dla nas „szkoła Rocha” - dodaje Jan
Krawczyk. - Czegoś takiego jeszcze
nie widziałem, choć od 25 lat hoduję
kurczaki. Nie życzyłbym tego najgorszemu wrogowi. Skąd się to wzięło?
Nie potrafię odpowiedzieć.
Rzeczywiście, trudno odpowiedzieć
na to pytanie, zważywszy, że kurniki
w Kaliszkowicach to najnowocześniejsze obiekty.
*
W piątek, 3 lutego kolejny sygnał,
tym razem u hodowcy w miejscowości
Chlewo są zwiększone ilości padniętych kaczek. Objawy kliniczne podobne
do poprzednich przypadków. Dzień
później znamy już wyniki badań z instytutu w Puławach - mamy w powiecie
trzecie ognisko ptasiej grypy. Znajduje
się ono w gospodarstwie, w którym
prowadzona jest hodowla kaczek ponad 9,2 tys. kaczuszek dwutygodniowych i 10 tys. nieco starszych,
pięciotygodniowych. Najwidoczniej
wirus upodobał sobie, przynajmniej
w naszym powiecie, kaczki. Czyżby to
właśnie one były najbardziej wrażliwe

na ptasią grypę? Może dlatego, że
hodowla kaczek w zasadzie nie wymaga spełnienia takich warunków jak
hodowla kurczaków. Można je trzymać
w pomieszczeniach przystosowanych
po innej hodowli, oczywiście spełniających wszystkie wymogi weterynaryjno-sanitarne.
**
Po tym, jak przed dwoma tygodniami pojawiło się pierwsze w naszym powiecie ognisko ptasiej grypy
w gospodarstwie w Bierzowie, wszyscy mieliśmy nadzieję, że groźny dla
ptaków wirus już na naszym terenie
nie zaatakuje. Niestety, ptasia grypa
zjawiła się ponownie, siejąc jeszcze
większe spustoszenie: w Kaliszkowicach Kaliskich musiało zostać zutylizowanych około 38 tysięcy sztuk
drobiu - dziesięciokrotnie więcej niż
u hodowcy w Bierzowie, natomiast
w miejscowości Chlewo wirus ptasiej
grypy spowodował likwidację blisko 20
tys. kaczek. Liczby porażające.
Największe straty, rzecz jasna,
ponoszą hodowcy, których gospodarstwa dotknęła ptasia grypa. To prawda, że otrzymują pełną rekompensatę

28. sesja Rady Powiatu

POD ZNAKIEM SPRAWOZDAŃ
Ostatnia, odbywająca się 3 lutego,
sesja Rady Powiatu stała pod znakiem
sprawozdań. Dotyczyły one działalności Rady, Komisji Rewizyjnej czy
też Komisji Bezpieczeństwa. Przyjęto
również kilka uchwał, zgłoszono kilkanaście interpelacji.
Rozpoczęło się od podziękowań
i dyplomów dla gminnych sztabów
WOŚP - zasłużonych, bo w sumie wo-

lontariusze Orkiestry zebrali w naszym
powiecie ponad 150 tys. zł.
Wnioski dotyczące zmian w budżecie zgłosił S. Hemmerling. Chodziło o postulowane przez radnego
już wcześniej środki na remont drogi
Kobyla Góra-Parzynów i na nauczanie
wyrównawcze w szkołach ponadgimnazjalnych. Wniosek radnego jednak
nie wszedł do porządku obrad.
Sprawozdanie z działalności Rady
Powiatu w 2016 roku przedstawiła
przewodnicząca Marianna Powązka.
Podczas 11 sesji (w tym jednej uroczystej) przyjęto 66 uchwał (w tym
9 dotyczących zmian w budżecie).
- Jako radni biorący udział w posiedzeniach zarządu, komisji, sesjach
Rady, otrzymujemy diety - mówił K.
Obsadny. - Społeczeństwo winno znać
aktywność radnych.
Proponował zmiany w podejściu
do wypłacania diet, aby czynić to tylko wówczas, gdy radni uczestniczą
w określonych gremiach. Jeśli ktoś jest
nieobecny, nawet usprawiedliwiony,
powinien mieć potrącane pieniądze
z diety. Dieta to nie pensja - argumentował Obsadny.

Z kolei wg S. Hemmerlinga najważniejsze jest to, jak poszczególne
komisje pracują, jak rozpatrują wnioski
obywateli, czy uczciwie podchodzą do
swych obowiązków względem społeczeństwa.
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wyjaśniał starosta, a to
w kontekście pytań o sens istnienia tej
komisji, skoro działa też stowarzysze-

nie Bezpieczny Powiat. Rykoszetem
oberwało się policji, bo przy okazji
K. Obsadny skrytykował zasadzanie
się policjantów na przechodniów nie
zawsze przechodzących przez jezdnię
we właściwym miejscu. Policjanci, zdaniem radnego, powinni być pomocni
dla społeczeństwa i zachowywać się
z klasą.
Nie obyło się bez dyskusji po sprawozdaniu z ubiegłorocznej działalności
Komisji Rewizyjnej, które przedstawił
jej przewodniczący R. Pustkowski.
Zaangażowanie przewodniczącego
pozytywnie ocenił K. Obsadny. Postulował jednak, aby zapisać w statucie,
że przewodniczącym tej komisji ma być
zawsze ktoś spoza koalicji rządzącej
w powiecie.
Z kolei S. Hemmerling nie aprobował bardzo pozytywnej oceny działalności Wydziału Budownictwa i Ochrony
Środowiska. Zdaniem radnego pracownicy, którzy nie potrafią dokonać
badań czystości środowiska, na to
nie zasługują.
Dość zgodnie i bez długich dyskusji przyjęto zestaw uchwał. Dotyczyły
one m.in.: ustalenia planu pracy Rady

za utylizowany
drób, lecz reżimy sanitarne
nie pozwalają
od razu zagospodarować
kurników, więc
straty rosną. Ale
skutki tej choroby mogą odczuć
również inni
hodowcy i producenci drobiu,
których wielu
jest w naszym
powiecie, nie
od dziś nazywanym drobiowym zagłębiem.
- Jest to grypa ptaków - przekonuje
starosta L. Janicki. - Mówię w ten sposób, bo chcę podkreślić, że wirus ten
nie ma wpływu na ludzi, mimo to stosuje się daleko idące zabiegi sanitarne.
Przez wojewodę i jego służby bardzo
wysoko zostały ocenione podejmowane u nas działania. Na pewno przy
skali hodowli, jaka prowadzona jest
w naszym powiecie, która idzie w setki
tysięcy, jeśli nie w miliony, sztuk drobiu,
istnieje obawa, że te przypadki będą
miały daleko idące skutki, które trudno
dziś przewidzieć.
***
Kolejne ogniska ptasiej grypy w powiecie ostrzeszowskim są smutnym
faktem. Szybkie działania służb weterynaryjnych i nawet przestrzeganie
reżimów sanitarnych, jak widać, nie
dają spodziewanych rezultatów. Wykrycie w krótkich odstępach czasu trzech
ognisk ptasiej grypy, nie napawa optymizmem, choć chciałbym się łudzić,
że i tu sprawdzi się porzekadło - „do
trzech razy sztuka”.
K. Juszczak
Powiatu, a także Komisji Rewizyjnej.
Radni wyrazili też zamiar likwidacji
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzącej w skład ZS nr 1.
Na koniec, przy jednym radnym wstrzymującym się od głosu, przyjęto plan
pracy stałych komisji Rady.
Nietrudno było zgadnąć, że wiodącym tematem w sprawozdaniu starosty
będzie ptasia grypa. Trzy ogniska wirusa w naszym powiecie nic dobrego
nie zwiastują, co podkreślał L. Janicki. Dziękował wszystkim służbom za
wielkie zaangażowanie w zwalczaniu
tej choroby.
Innym poruszonym przez starostę
tematem była konieczność zwiększenia dopłat do oświaty. Wydaje się, że
zarezerwowane na ten cel 700 tys. nie
wystarczy - samorząd będzie musiał
dołożyć jeszcze 300 tys. zł.
Odnosząc się do sprawozdania,
S. Hemmerling upominał się o większe pieniądze na SZS, porównując to
z kwotami, jakie na swą działalność
otrzymały LZS.
Wiele tematów dotyczących
mieszkańców powiatu, w tym głównie
bezpieczeństwa drogowego i służby
zdrowia, poruszyli radni w interpelacjach i zapytaniach. Zgłaszali je:
S. Hebisz, J. Mucha, S. Hemmerling
i Adam Grzyb, zaś starosta starał się
odpowiedzieć na te pytania.
K. Juszczak
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UPORAĆ SIĘ Z EPIDEMIĄ
Ptasia grypa wywołuje obawy,
ale też rodzi pytania. O odpowiedź
na niektóre z nich poprosiłem Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Lamka.
Jakie są przyczyny pojawienia
się wirusa H5N8 na naszym terenie?
- Może za wcześnie o tym mówić,
ale przypuszczamy, że przyczyną powstania tych ognisk ptasiej grypy mogła
być słoma. Nawet jeśli słoma jest pod
plandeką, to może się zdarzyć, że przy
większym wietrze pewne miejsca się
odsłonią i właśnie tam mogą siąść chore ptaki - w ten sposób zarazki trafiają
do kurników.
A czy przyczyną padania kaczek
nie mogła być pasza?
- Pasza to jest granulat po obróbce
termicznej, więc nie ma możliwości
zakażenia w ten sposób. Uważam, że
przyczyną jest głównie słoma - każdy
z tych stogów mógł zostać zabrudzony
ptasim kałem i w ten sposób wirus mógł
się przedostać do kurnika.
Mamy już trzy ogniska w powiecie. Czy z tego tytułu nie zostaną
wprowadzone większe obostrzenia, mówi się nawet o likwidowaniu
wszystkich hodowli drobiu na naszym terenie?
- Nie, takiej decyzji nie będzie,
po prostu jest wysoki reżim i będą
szczegółowe kontrole pod tym kątem.
Nieważne, czy ktoś ma jedną kurę,
piętnaście czy sto tysięcy, reżim bioasekuracji musi być zachowany: rozłożenie mat, dezynfekcja przed wejściem
do obiektu, przebranie się w odzież
ochronną, niewpuszczanie postronnych
osób. Jeśli ktoś tego nie będzie przestrzegał, będą kary. Natomiast gdyby
w obiekcie, w którym nie przestrzegano
tych zasad, wybuchło ognisko ptasiej
grypy, to gospodarstwo nie otrzyma
odszkodowania od państwa. Jak zawinisz i zostanie to udowodnione - nie
dostaniesz pieniędzy. Jest to logiczne.
Czy istnieją jakieś powiązania
między tymi trzema ogniskami ptasiej grypy w naszym powiecie?
- Za wcześnie jeszcze, by to kategorycznie stwierdzić, choć mamy
swoje podejrzenia. Będą również
wyniki badań z instytutu w Puławach,
prowadzone pod kątem powiązania
filogenetycznego wirusa, bo o takie
wyniki poprosiłem. Na spokojnie będzie
można zrobić analizę tych badań. To są

choroby zakaźne i niczego nie można
wykluczyć.
Dlaczego likwiduje się hodowle,
w których nie stwierdzono wirusa,
a jedynie miały pecha znajdować
się w tym samym gospodarstwie,
w którym wykryto ptasią grypę? Wymowny jest tu przykład z Kaliszkowic, gdzie wykryto wirus w hodowli
kaczek, a będące w całkiem oddzielnym pomieszczeniu kurczaki, choć
zdrowe, także musiały zostać zlikwidowane.
- Odnosząc się do tego przypadku, pamiętajmy, że likwidacja fermy
kaczek to potężny wysiłek wszystkich
służb. Istnieje obawa, że pozostały
drób może być nosicielem wirusa, więc
jeśli podejmuje się jakieś działania, nie
można pozostawić kurnika, znajdującego się 30m obok, w którym w tym
momencie klinicznie się nic nie dzieje,
bo nikt nie da gwarancji, że za 3-4 dni
nie dojdzie do pogromu tych kurcząt,
bowiem są nosicielami. Nie nakazujemy
likwidacji drobiu z kurników znajdujących się kilometr dalej. Trzeba uporać
się z epidemią, ale nie niszczyć całej
produkcji. Polska należy do czołowych
producentów drobiu.
A powiat ostrzeszowski jest
pewnie w czołówce krajowej, z tym
większym niepokojem obserwujemy
kolejne ogniska choroby. Jak Pan
sądzi, czy powstaną następne, czy
to już dość?
- Ja biologią nie steruję. Naukowcy
uważają, że ten wirus nie przenosi się
powietrzem. Stąd bardzo duży wysiłek
ze strony hodowców, producentów,
zakładów ubojowych, a także inspekcji
weterynaryjnej, by go skutecznie wytępić.
K.J.
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyńskiego 5

62 730-12-00
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

DZIEŃ PIZZY - 9 lutego

DZIEŃ NALEŚNIKA - 28 lutego
Wprawdzie Dzień Naleśnika przypada w tym roku 28 lutego (zawsze
dzień przed Środą Popielcową), a nie jak było w roku ub. - 9 lutego,
którą to datę przez pomyłkę podaliśmy w poprzednim numerze (Dni
lutego), nie zmienia to jednak faktu, że naleśniki lubimy i to w wielu
postaciach. Proponujemy przepis na

NALEŚNIKI Z SERKIEM MASCARPONE
Z NUTĄ POMARAŃCZY
Czas: ok. 30 minut; ilość porcji:
12 szt.; koszt: ok. 20 zł.









Składniki:
Ciasto naleśnikowe:
2 jajka
1 szklanka mąki
2 szklanki mleka
szczypta soli
łyżka oliwy lub oleju
2 łyżki cukru
cukier waniliowy






Masa serowa:
150g cukru pudru
500g serka mascarpone
200 ml śmietanki 36%
starta skórka pomarańczy

Przygotowanie:
Naleśniki: do miski wlewamy
mleko, wbijamy jajka, dodajemy
cukier i cukier waniliowy, na koniec
sól, wszystko dokładnie mieszamy na jednolitą, gładką masę.
Rozgrzewamy patelnię wysmarowaną lekko tłuszczem i smażymy
naleśniki.
Masa: ubijamy śmietankę z cukrem pudrem, dodajemy serek
oraz startą skórkę z pomarańczy
i mieszamy.
Na każdy naleśnik nakładamy
masę serową, składamy. Przed
podaniem można udekorować
konfiturą z pomarańczy.
Smacznego!

Może dla „uczczenia” tego dnia warto zrobić pizzę domową?








Ciasto
Składniki:
1 czubata szkl. mąki pszennej
10 g świeżych drożdży
1/2 szkl. ciepłej wody
1 łyżka oliwy
1 płaska łyżeczka soli
szczypta cukru

Przygotowanie:
Z drożdży, 2 łyżek mąki, szczypty
cukru i ciepłej wody zrobić rozczyn

(konsystencję gęstej śmietany).
Przykryć ściereczką i pozostawić
do wyrośnięcia.
Do miski przesiać mąkę, dodać
sól, pozostałą wodę, wyrośnięty
rozczyn i oliwę. Wyrobić ciasto.
Przykryć ściereczką i pozostawić
w ciepłym miejscu do podwojenia
objętości. Kiedy ciasto wyrośnie,
uderzyć je kilka razy pięścią. Ciasto przełożyć do formy (średnica

ok. 30cm), posmarować sosem
pomidorowym, nałożyć ulubione
dodatki. Piec w temp. 230st. C
przez ok. 15 minut.
Dodatki do pizzy wiejskiej: boczek, jajko gotowane, pieczarki,
cebula, ser żółty, oregano.
Dodatki do pizzy gyros: kurczak w przyprawie gyros, cebula,
pieczarki, ogórek konserwowy, ser
żółty, oregano.
Smacznego!
TONERY - KASY FISKALNE
♦ Profesjonalny serwis laptopów,
komputerów i drukarek.
♦ Odzyskiwanie danych z uszkodzonych
komórek, dysków twardych, pendrive’ów.

PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH
♦ nowoczesne ♦ czytelne ♦ eleganckie
F.H.U. REMBIT Sławomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów, tel. 730-09-90;
www.rembit.eu

ŚWIAT OGRODZEŃ
Zapewniamy transport i montaż

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 sprzedaż)
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Aurelia Jankowska
uczennica ZS nr 1

Zdecydowanie pizza - za naleśnikami nie przepadam. Lubię
pizzę na słodko, np. z ananasem,
trochę mniej smakuje mi z kiełbasą, nie znoszę ze szpinakiem.
Do pizzy, która musi być
koniecznie na grubym spodzie,
używam zazwyczaj sosu czosnkowego i keczupu. Najczęściej
jadam ją w lokalu, w domu raczej
nie robię.
Na naleśnika „muszę mieć
dzień”. Jedyne, które lubię, to
z serem.
Staram się unikać jedzenia
typu fast food - wiadomo, że nie
jest zbyt zdrowe, dlatego pizzę,
frytki, hot-dogi itp. jadam tylko
od czasu do czasu.
Przyznam, że nie przykładam
wagi do kalorii, jednak staram
się, by w mojej diecie znajdowały
się również warzywa i owoce. Nie
lubię tzw. nowości, co prawda
nigdy nie próbowałam „oryginalnych potraw”, ale jakoś nie
ciągnie mnie do tego.

Pizza czy naleśnik?
(9 lutego - Międzynarodowy Dzień Pizzy, 28 lutego - Dzień Naleśnika)

Maria Łysak
emerytka

Wolę naleśniki, wydaje mi się, że
są zdrowsze. Do naleśnika można
włożyć coś konkretnego - mięso czy
jakąś jarzynkę. Owszem, do pizzy też,
ale żółty ser, który tak wszyscy lubią,
idzie w biodra, szkodzi też na wątrobę.
Naleśniki robię sama, uwielbiam
takie na słodko, moja rodzina woli
zaś te bardziej konkretne.
Staram się uważać na to, co jem,
i zdrowo się odżywiać - gotuję nie
tylko dla siebie, ale i dla wnuczki,
dla jej rodziców również. Chcę, żeby
przygotowane przeze mnie dania były
i zdrowe, i smaczne. Zazwyczaj jest to
jednodaniowy posiłek - lepiej się nie
przejadać. Lubię gotować zupy, ale
też takie konkretne. Nie przepadam
za nowościami, za to moja córka lubi
przyrządzić coś nowego, wypraktykować jakiś przepis z Internetu, gazety. Nie mogę powiedzieć, że mi to
nie smakuje, jednak wolę tradycyjną
kuchnię.
Zazwyczaj kupuję polskie produkty i takie, które już znam, jeżeli czegoś
nie znam, a mnie zainteresuje, to sięgam do torebki po okulary i czytam,
co jest napisane na etykiecie.

Jan Mielnik

mechanik maszyn rolniczych

Bardziej smakuje mi pizza. Ostatnio jadłem z serem mozarella i muszę przyznać, że była pyszna. Jeżeli
chodzi o dodatki, to lubię, gdy na
pizzy znajduje się dodatkowa porcja
serca. Wolę te na cienkim spodzie.
Żona często robi pizzę w domu - te
domowej roboty są chyba najlepsze,
chociaż nie mogę powiedzieć, by
te z lokalu nie były dobre, je także
przecież jadamy. Nie lubię pizzy na
słodko ani mrożonej, takiej z marketu.
Naleśniki też czasami jem, ale
tylko w domu. Lubię naleśniki z dżemem.
Moja żona stara się, abyśmy
jadali zdrowo, dlatego nie przesadzamy z fast foodami. Unikamy
chemii, chociaż nie zawsze się da,
bo w obecnych czasach, występuje
ona w większości produktów. Często sięgamy po owoce i warzywa.
Uczciwie powiem, że nie miałem
jeszcze okazji spróbować owoców
morza, ale chyba i tak bym się na
nie nie skusił. Słodycze? Oczywiście,
że lubię, ale również je ograniczam.

Edyta Puchała
zajmuje się domem

Lubię pizzę, ale rzadko przygotowuję ją w domu, wolę pójść do
lokalu. Najlepiej smakuje mi taka
tradycyjna - z pieczarkami, serem,
wędliną. Uwielbiam oliwki, ale moje
dzieci ich nie lubią, dlatego nigdy
nie zamawiamy pizzy z oliwkami.
Oczywiście do tego wszystkiego
musi być obowiązkowo sos czosnkowy.
W domu często robię dzieciom
naleśniki z owocami. Staram się,
aby zdrowo się odżywiały, ale też
bez przesady, czasami trochę im
„odpuszczam”. Ograniczamy słodycze, córka bardzo je lubi - i trzeba jej pilnować. Nigdy nie byłam
na jakiejś restrykcyjnej diecie, moja
rodzina też nie. Jemy raczej zdrowo - warzywa, owoce (mam swój
ogródek).
Gdy jesteśmy z mężem na
wczasach, zawsze próbujemy jakichś nowości, ale nie powiem, by
mi one jakoś wybitnie smakowały.
Chociaż ostatnio jadłam żabie udka
i były bardzo smaczne. Mimo to
uważam, że polska kuchnia jest
najlepsza.

Rozm. A. Ławicka
Fot. A. Pisula

Andrzej Trębacz
z córką Weroniką

kierowca międzynarodowy
Ogólnie to wolę naleśniki - z serem,
z dżemem, na słodko. Z mięsem bądź
na ostro - niekoniecznie. Pamiętam jeszcze czasy dzieciństwa i pyszne naleśniki,
które robiła mama czy babcia. Dawniej
robiło się też tzw. szybkie naleśniki - woda,
mąka, jakieś powidła i naleśnik był gotowy. Pochodzę z Dolnego Śląska, w domu
była nas siódemka - czasy były takie, jakie
były, nie zawsze starczało pieniędzy na
słodycze, dlatego naleśniki były świetnym
rozwiązaniem.
Za pizzą nie przepadam, jednak czasami chodzimy z córką „na pizzę”, ale tylko na
ostro. Żona z kolei lubi pizzę na słodko, mi
takie rzeczy nie podchodzą. Lubię mączne
dania typu pierogi, kopytka...
Jestem kierowcą, podróżuję po Francji, Hiszpanii, Portugalii i często mam okazję popróbować różnych rzeczy. Jadłem
hamburgera z kotletem ze szczura, nie
takiego biegającego po ulicy, lecz hodowlanego. W Barcelonie miałem z kolei okazję
spróbować pasikoników na patykach. Naprawdę były smaczne. Jeżeli kiedyś wygram w totolotka, to od razu przeprowadzę
się do Barcelony, jestem zakochany w tym
mieście. Mają pyszne jedzenie!
Gdy przyprowadziłem się do Wielkopolski nie znałem waszej kuchni. Po raz
pierwszy jadłem tu czerninę, uwielbiam
tę zupę.
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LICZBA MIESZKAŃCÓW

DORUCHÓW
ROŚNIE W SIŁĘ
Może trudno w to uwierzyć, ale to wieś
Doruchów jest największą pod względem liczby ludności miejscowością w powiecie ostrzeszowskim, oczywiście po samym Ostrzeszowie.
Podkreślam słowo „wieś”, bo właśnie taki status
Doruchów posiada, co w niczym nie przeszkadza
tej miejscowości, by w ostatnich latach mieć
większą liczbą mieszkańców niż miasta: Grabów
i Mikstat. Gdy tamte nieco się kurczą, Doruchów
z roku na rok rośnie w siłę. Na koniec 2016
roku Doruchów I liczył 2056 mieszkańców,
o 15 więcej niż rok wcześniej. Równomiernie
też wzrost ten rozkłada się na mężczyzn (+8)
i kobiety (+7). W całej gminie odnotowano bardzo podobny przyrost ludności (o 14 osób).
Mogłoby to oznaczać, że właściwie niewiele
się zmieniło i tak jest w większości wiosek,
choć np. w Torzeńcu znacząco zmniejszyła
się liczba mieszkańców (o 14). Mieszkańców
ubyło też sołectwu Plugawice (-7), za to nieco
powiększyły się sołectwa: Doruchów II (+9),
Tokarzew (+7) i Przytocznica (+4).

URODZENIA

Lp.

Jeśli chodzi o płeć mieszkańców gminy,
to drugi rok z rzędu odnotowujemy znaczący
przyrost pań (o 19), za to panów ubyło 5. Mimo
to gmina Doruchów należy do tych nielicznych,
w której wciąż obserwujemy niewielką przewagą
mężczyzn. Na koniec 2016 r. zameldowanych tu
było 2738 mężczyzn, zaś kobiet 2714. Jednakże
ta przewaga może w najbliższych latach zostać
zniwelowana, co potwierdza statystyka urodzeń
i zgonów. W ubiegłym roku w gminie przyszło
na świat o 11 więcej dziewczynek niż chłopców,
a jeśli chodzi o zgony, to mężczyzn zmarło o 11
więcej niż kobiet. Ot, taki przewrotny los.
Jako ciekawostkę warto dodać, że dokładnie
dziesięć lat temu, w 2006 r., odnotowano tyle
samo co w minionym roku zgonów (53) i urodzeń
(63), z tym że wówczas to chłopców przyszło na
świat zdecydowanie więcej, bo aż 38. Dodajmy
jeszcze, że wtedy, przed dziesięciu laty, na
ślubnym kobiercu stanęły 44 pary, zaś w 2016 r.
tylko 29. Ale może to tylko przejściowy „kryzys”?
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Rok
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stałych
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1.

Doruchów I

2014
2015
2016

2019
2041
2056 (+15)

1003
1006
1014 (+8)

1016
1035
1042 (+7)

1984
1995
2014

35
46
42

2.

Doruchów II
(Zalesie, Wrzosy,
Gruszków)

2014
2015
2016

585
575
584 (+9)

282
284
281 (-3)

303
291
303 (+12)

569
568
575

16
7
9

3.

Godziętowy
(Godziętowy, Pieczyska)

2014
2015
2016

406
412
415 (+3)

216
219
220 (+1)

190
193
195 (+2)

405
409
413

1
3
2

4.

Plugawice
(Plugawice, Oświęcim,
Tonia)

2014
2015
2016

245
235
228 (-7)

113
111
108 (-3)

132
124
120 (-4)

243
232
226

2
3
2

5.

Przytocznica

2014
2015
2016

361
364
368 (+4)

190
190
193 (+3)

171
174
175 (+1)

355
356
361

6
8
7

6.

Skarydzew
(Skarydzew, Wyg. Plug.,
Morawin, Mieleszówka)

2014
2015
2016

435
441
436 (-5)

224
229
224 (-5)

211
212
212 (0)

431
433
429

4
8
7

7.

Stara Kuźnica

2014
2015
2016

391
397
399 (+2)

200
202
201 (-1)

191
195
198 (+3)

389
395
396

2
2
3

8.

Tokarzew
(Tokarzew, Wygoda
Tokarska)

2014
2015
2016

297
300
307 (+7)

153
154
158 (+4)

144
146
149 (+3)

292
299
301

5
1
6

9.

Torzeniec
(Torzeniec, Rudniczysko)

2014
2015
2016

653
673
659 (-14)

346
348
339 (-9)

307
325
320 (-5)

642
659
647

11
14
12

2014
2015
2016

5392
5438
5452 (+14)

2727
2743
2738 (-5)

2665
2695
2714 (+19)

5310
5346
5362

82
92
90

K. Juszczak

ZGONY

8.02.2017
17.11.2010

RAZEM

Tabelę sporządził: Zbigniew Malinowski - podinspektor ds. ewidencji ludności w UG Doruchów.

BĘDĄ WALCZYĆ ZE SMOGIEM
Władze Ostrzeszowa postanowiły walczyć ze smogiem. Niedługo
w naszym mieście pojawią się czujniki, informujące o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy
Ostrzeszowa będą mogli także liczyć
na dofinansowanie, jeśli zdecydują
się wymienić swoje piece na te bardziej ekologiczne.
Smog stał się bardzo poważnym
ogólnopolskim problemem. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę,
jak wpływa na nasze zdrowie. Narażeni
na smog są wszyscy. Przede wszystkim zagraża on osobom z chorobami
układu oddechowego, osób z astmą,
alergikom, a także kobietom w ciąży,
dzieciom oraz starszym. Wzrost zanie-

czyszczenia powietrza pyłami zwiększa
ilość przypadków chronicznego kaszlu,
przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolności płuc, astmy i innych schorzeń.
Niestety, Ostrzeszów również znalazł się na tzw. „czarnej liście”, którego
dotknął smogowy problem.
- Wszyscy wiemy, że ten problem
nie dotyczy tylko nas, ale całego kraju.
W uzgodnieniu z osobami, które
zaproponowały umieszczenie na własny
koszt czujnika, który już działa (przyp.
red. na ul. Ziemowita), zdecydowałem,
że dołożymy jeszcze trzy takie czujniki
- mówi burmistrz Mariusz Witek. - Pani,
która zajmuje się ochroną środowiska, wybiera miejsce, jest w kontakcie
z firmą, która ma nam je dostarczyć.

Czujniki prawdopodobnie pojawią się
w okolicach ronda Ofiar Katyńskich, na
osiedlu Pisarzy i Zamkowym. Chciałbym, żeby jak najszybciej zaczęły działać. Ich pracę, wyniki będzie można
podglądać przez Internet.
Jak zapowiada burmistrz, niewykluczone, że już niebawem mieszkańcy
będą mogli składać wnioski na dofinansowanie pieców.
- Jeżeli chodzi o dofinansowanie
do pieców, to w momencie, kiedy Rada
Miejska podejmowała uchwałę budżetową na 2017 r., informowałem, żeby
w budżecie zabezpieczyć środki na
dopłaty do wymiany tzw. źródeł ogrzewania, czyli wymiany pieców tradycyjnych na ekologiczne. Chodzi o kwotę 60

JEDENASTE - NIE PAL ŚMIECI!
Według WHO Polska to jeden
z najbardziej zanieczyszczonych
krajów w Europie. Aż 33 polskich
miejscowości jest na czarnej liście
50 miast-trucicieli. Na obecny stan nie
wpływa wyłącznie działalność dużych
zakładów przemysłowych czy elektrowni. To mieszkańcy ponoszą odpowiedzialność za to, jakim powietrzem
oddychają. Spalają w starych piecach
śmieci, plastik, ubrania i stare meble
z płyt, które zawierają szkodliwy klej.
Wszystko to trafia do atmosfery. Lekarze zwracają uwagę, że kobiety
w ciąży, dzieci oraz pacjenci z chorobami układu oddechowego i krążenia
powinni absolutnie pozostać w domu
w czasie występowania wysokiego
stężenia zanieczyszczeń.
12 grudnia 2016 roku na terenie naszego powiatu Nowoczesna
Ostrzeszów ruszyła z akcją „Jedenaste. Nie pal śmieci”. Członkowie koła
spotkali się z burmistrzami, wójtami
gmin i przekazali im materiały edukacyjne informujące o szkodliwości
używania do palenia w piecach śmieci
oraz słabej jakości opału. Włodarze
kolportowali je wśród mieszkańców.
Kolejnym działaniem koła było
zamontowanie w drugiej połowie stycznia na jednym z osiedli
w Ostrzeszowie czujnika jakości powietrza. Odczyty z niego są dostępne w Internecie. Dane zatrważają!
Zanieczyszczenie powietrza pyłami

PM2,5 i PM10 jest bardzo wysokie. 23
stycznia pomiary wykazały średnią
dobową 262,42 μg/m3 PM 10, a w
godzinach wieczornych stężenie
tych pyłów wyniosło prawie 900
μg/m3c.
25 stycznia spotkaliśmy się z burmistrzem M. Witkiem, który obiecał
zakupić kilka czujników i rozmieścić
je w różnych częściach miasta.
Nowoczesna Ostrzeszów apeluje
do wszystkich mieszkańców powiatu: Nie bądźmy obojętni na to, jakim
powietrzem oddychamy. Zadbajmy
o nie tu i teraz. Nie palmy szkodliwych
materiałów. Zwróćmy uwagę na to,
czym palą nasi sąsiedzi. Nie trujmy
siebie nawzajem!
Nowoczesna Ostrzeszów

NORMY
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
• poziom dopuszczalny 50 μg/m3
(dobowy)
• poziom informowania 200 μg/m3
(dobowy)
• poziom alarmowy 300 μg/m3
(dobowy)
Poziom dopuszczalny - 50 μg/m3,
mówi o tym, że jakość powietrza nie
jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich
skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania - 200 μg/
m3, oznacza, że jest źle i trzeba ogra-

niczyć aktywności na powietrzu, bo
norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy - 300 μg/m3,
oznacza, że jest bardzo źle, norma
przekroczona jest sześciokrotnie
i należy bezwzględnie ograniczyć
przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie
osoby chore.
Poziomy alarmowe zdarzają się
w Polsce dość rzadko. Natomiast poziomy informowania są przekraczane
kilkadziesiąt razy w roku na różnych
obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 μg/
m3 na dobę.
Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie
poziom dopuszczalny, odpowiednio
dla PM10 - 50 μg/m3 (dobowy) i 40
μg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu
PM2,5 - 25 μg/m3 (średni-roczny).
w w w. g i o s . g o v. p l / p l /
aktualnosci/294-normy-dla-pylowdrobnych-w-polsce

PYŁ ZAWIESZONY PM10
Pył przedostaje się do organizmu
przede wszystkim przez drogi oddechowe lub pośrednio przez układ
pokarmowy, kiedy spożywana jest
skażona żywność (szczególnie dotyczy to metali ciężkich). Stwierdzono,
że cząstki o średnicach większych
od 10μm zatrzymują się w górnych
odcinkach dróg oddechowych, skąd

tysięcy. Uchwała jest przygotowywana,
jeszcze w lutym albo w marcu Rada ją
rozpatrzy, mam nadzieję, że zostanie
przyjęta. Jeżeli nie zakwestionuje jej
wojewoda, to rozpoczniemy przyjmowanie wniosków i ewentualne dofinansowanie na kotły ekologiczne - gazowe,

olejowe, eko-groszek, ale spełniający
normy euro 5 czy 4.
Od 1 stycznia br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przyjmuje
także wnioski na tzw. program „Piecyk”
- zakłada on formę pożyczki na nowe
piece z możliwością umorzenia 40%.
A. Ł.

STRAŻ
Ptasia grypa,
nadłamane konary...
Działania związane z ptasią grypą
zdominowały w tym tygodniu strażackie wyjazdy. W związku z tą niebezpieczną dla ptaków chorobą strażacy
interweniowali ponad 140 razy. Ich
działania polegały przede wszystkim
na pomocy służbom gminnym i weterynaryjnym w dostarczaniu środka
dezynfekującego na drogowe maty.
1 lutego strażaków wezwano na
ul. św. Rocha w Mikstacie - wskutek

są wydalane. Pył zawieszony PM10
przenika do płuc, ale się tam nie akumuluje, może akumulować się w górnych odcinkach dróg oddechowych.
Grupą szczególnie narażoną na
negatywne oddziaływanie pyłów są
osoby starsze, dzieci i osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych
i układu krwionośnego.

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5
PM2,5 - aerozole atmosferyczne
(pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5μm jest, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, najbardziej
szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych Pył zawieszony PM2,5
przenika do najgłębszych partii płuc,

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAŻ,
SPRZEDAŻ.
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

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

998

uszkodzenia sieci wodociągowej została
tam zalana piwnica budynku mieszkalnego. Strażacy oczywiście wypompowali wodę.
Dzień później konieczne było usunięcie nadłamanych konarów w Parzynowie.
Natomiast 3 lutego wezwano ich do
pożaru sadzy w kominie - Ostrzeszów,
ul. Wieluńska.
Jak zawsze, strażacy obecni byli
też przy zdarzeniach drogowych (30
I - Doruchów, 3 II - Ostrzeszów, ul.
Grabowska).

gdzie jest akumulowany, stanowiąc
poważny czynnik chorobotwórczy,
osiada na ściankach pęcherzyków
płucnych, utrudniając wymianę gazową, powodujący podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych
dróg oddechowych oraz wywołując
choroby alergiczne, astmę, nowotwory
płuc, gardła i krtani.
Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej
jest krótsze z tego powodu o ponad
8 miesięcy, a życie przeciętnego Polaka, w stosunku do mieszkańca UE,
jest krótsze o kolejne 1-2 miesiące
z uwagi na występujące w naszym
kraju większe zanieczyszczenie pyłem
aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii.

Naprawa sprzętu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769
USŁUGI REMONTOWE
malowanie (tradycyjne lub agregatem), szpachlowanie, regipsy (nietypowe zabudowy),
docieplenia i adaptacja poddaszy, panele
ścienne i podłogowe, płytki (glazura i terakota), biały montaż, drobne przeróbki instalacji
elektrycznej i hydraulicznej
WYCENA GRATIS
tel. 785 230 412
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SLD - wszystkie ręce na pokład!

Na, odbywające się przed tygodniem, noworoczne spotkanie, zorganizowane przez Radę Powiatową SLD, do
sali sesyjnej starostwa przybyło około
150 osób. Można sądzić, że głównym
powodem tak dobrej frekwencji był
przyjazd do Ostrzeszowa Włodzimierza Czarzastego - przewodniczącego
Rady Krajowej SLD. Towarzyszyła mu
Karolina Pawliczak - wiceprzewodnicząca RK SLD, oraz Wiesław Stefański
- przewodniczący Rady Wojewódzkiej.
Na sali znalazło się wielu burmistrzów,
wójtów, sołtysów… Wśród gości pojawili
się też dwaj byli posłowie: G. Woźny
i L. Aleksandrzak. Wszystkich zaś witali
gospodarze imprezy: przewodnicząca
Powiatowej Rady SLD - Zofia Witkowska, i prowadzący Marek Szulczyński.
Sukcesów i powodów do zadowolenia w 2017 r. życzyła goszcząca na
spotkaniu prezydent Ostrowa Wlkp. Beata Klimek. Z życzeniami wystąpiło
jeszcze kilku gości, wśród nich starosta
L. Janicki. Jednak przybyli na spotkanie
oczekiwali wystąpienia obecnego lidera
polskiej lewicy - W. Czarzastego.
Zaczął od przyczyn upadku SLD,
którymi wg niego są: postawienie na
niewłaściwego kandydata w kampanii prezydenckiej, kłótnie na partyjnej
„górze”, wyrzucanie z partii i przyjęcie
8-procentowego progu wyborczego (dla

koalicji), którego nie udało się przekroczyć. Trzeba przyznać, że szef SLD bił
się we własne piersi, nie wymieniając
nikogo z działaczy partii. Mówił też o sile
SLD (21 tys. członków i struktury niemal
w każdym powiecie). Nawoływał do
zasypywania dawnych podziałów, bo
jakie to ma znaczenie w obliczu wroga,
jakim jest PiS.
- Wszystkie ręce na pokład! - nawoływał Czarzasty.
Odniósł się też do proponowanej
kadencyjności burmistrzów i wójtów.
SLD nie jest przeciwko wprowadzeniu dwóch kadencji, ale dopiero od
kolejnych, a nie najbliższych wyborów
samorządowych. Czarzasty jest również
przeciw zmniejszaniu emerytur SB-kom,
twierdząc, że chodzi o deprecjonowanie wszystkich, którzy byli aktywni
przed 1990 r. Ale, w odróżnieniu od
tzw. twardej opozycji sejmowej, szef
SLD dostrzega też pozytywne punkty
programu PiS. Za taki uważa program
Rodzina 500+, wyrażając nawet żal,
że kiedy lewica była u władzy, czegoś
takiego nie wprowadziła. SLD jest też
za obniżeniem progu emerytalnego i za
płacą minimalną, które wprowadził rząd.
Dobre życzenia na nowy rok przekazała uczestnikom spotkania Z. Witkowska. Ich uzupełnieniem był występ
zespołu „Rogaszanie”.
*
W drugiej części spotkania odbyła
się konferencja prasowa kierownictwa
SLD. Oto niektóre z pytań i odpowiedzi:
Czy będzie się pan starał odwiedzić wszystkie powiaty w kraju?
- Chcemy odwiedzić wszystkie powiaty i zrobić to do końca tego roku.
W 70 powiatach już byliśmy, a Wielkopolska jest mi bliska, bo moja żona
jest z Poznania.
Co SLD oferuje ludziom w małych miejscowościach jak Ostrzeszów?
- My, samorządowcy mamy wiele
do powiedzenia, jeśli chodzi o nasze
lokalne społeczności - mówiła wiceprzewodnicząca SLD, zarazem wiceprezydent Kalisza, Karolina Pawliczak.
Każde miasto, każdy powiat ma swoje
problemy, niemniej musimy być z ludźmi

Janosiki ino inacy!!!
No i stało się, nasi „umiłowani” rajcy
(oby żyli wiecznie!) podnieśli nam opłaty
za wywóz nieczystości. Nasi, jak ich
nazwałem, „umiłowani” rajcy niczym Janosikowi zbójnicy po raz kolejny sięgnęli
do kieszeni, tylko w przeciwieństwie do
tych Janosikowych sięgnęli do kieszeni
ludu, ot, taka zwykła pomyłka, rzec
by można, wypadek przy pracy, nic
nieznacząca wpadka. Zauważyć jednak należy, że w przypadku niektórych
opłat podwyżka sięga 25%, bo jeśli
dotychczas ktoś płacił 20 zł, a teraz
będzie musiał płacić 25, to właśnie o te
25% w jego przypadku wzrosła opłata.
Chciałbym tym naszym antyzbójnikom
zaproponować salomonowe rozwiązanie tej, moim skromnym zdaniem,
kompromitującej ich sytuacji, by w ramach solidarności z łupionym ludem
podjęli uchwałę, w której, począwszy
od burmistrza, na szeregowym radnym
kończąc, obniżyli o 25% swoje „wypasłe” diety i uposażenia. W ten sposób
okazaliby, że wspólnie z łupionym ludem gotowi są ponosić koszty wzrostu
wywozu nieczystości. Oczekuję takiej
inicjatywy szczególnie od tych radnych,
którzy ochoczo podnieśli swoje łapki
za podwyżką - skoro byliście za tym,
by odebrać ludowi, to odbierzcie też
sobie, w ten sposób przyczynicie się
do rozwoju „wiecznej chwały i potęgi” naszej umiłowanej gminy. W tym
miejscu sparafrazuję pewnego klasyka
polityki i zapytam „no to co, towarzysze, odbierzecie”? Tylko coś mi się
wydaje, że taki odważny w tym gronie się nie znajdzie, dlatego sądzę,
że my, jako łupiony lud, zmuszeni będziemy do wystąpienia z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą, w której
zaproponujemy takie rozwiązanie,
myślę, że zebranie 200 podpisów nie
będzie wielkim wyczynem. Jeśli łatwo
jest sięgać do cudzej kieszeni, to tym
bardziej łatwo jest sięgnąć do swojej,
chociażby dlatego, że jest znacznie
bliżej. Myślę, a wręcz jestem przekonany, że pazerność naszych włodarzy
takich Janosików inaczej, nie pozwoli
im przegłosować takiej uchwały, wtedy
może zawalczymy o referendum. W tym
miejscu chciałbym podziękować tym
radnym, którzy odważyli się nie brać

udziału w tym powszechnym łupieniu
wyborców, a są to, by nie wyróżniać
podam ich nazwiska w kolejności alfabetycznej: Patryk Jędrowiak, Zbigniew
Nycz, Marcin Świtoń, radzę zapamiętać
ich nazwiska, gdyż, jeśli nic się nie
zmieni, następne wybory samorządowe
odbędą się już za półtora roku. Tym,
którzy się wstrzymali, nie dziękuję, gdyż
wstrzymując się, przyczynili się do tego,
że uchwała została przyjęta.
Jest jeszcze jedna sprawa, która
mnie intryguje, a mianowicie sprawa
kondycji finansowej Spółki Eko-Region,
która zajmuje się wywozem nieczystości
na terenie gminy, a w której, jak powszechnie wiadomo, nasza gmina ma
udziały, gmina to znaczy każdy z nas,
dlatego chciałbym, a myślę, że wszyscy
mieszkańcy gminy również chcieliby
poznać sytuację finansową spółki na
naszym terenie, chciałbym wiedzieć,
czy podwyżka jest uzasadniona sytuacją finansową, czy zwykłą fanaberią
skierowaną na złupienie mieszkańców
gminy. Dlatego wzywam władze gminy do przedstawienia sprawozdania
finansowego spółki. Czytając sprawozdanie z sesji, nie doszukałem
się takiej informacji.
A tak na marginesie, chciałbym
zapytać rajców naszych, umiłowanych
inaczej, co kierowało nimi, że złupili jednych o 10%, innych o 25% i jak
to się ma do równości konstytucyjnej
wszystkich ze wszystkimi, zwłaszcza
że rada złożona jest w dużej mierze
z przedstawicieli PSL, partii, której naczelne władze od ostatnich wyborów
parlamentarnych wykazują tak wielkie umiłowanie zapisów Konstytucji,
że aż miło słuchać, a tu partyjne doły
wykazują się taką niekonsekwencją
w realizacji idei głoszonych przez ich
wierchuszkę. Koniecznie chciałbym
wiedzieć, dlaczego jednym podniesiono
opłaty o złotówkę, drugim o złotych
pięć, skąd ta rozbieżność? Chciałbym
usłyszeć logiczne wytłumaczenie, przecież opłaty wnosimy od pojemników,
a nie od znajdującej się w nich ilości
nieczystości. Popatrz, ludu złupiony, na
koniec jeszcze mi się rymnęło.
Złupiony mieszkaniec gminy
(nazwisko do wiadomości redakcji)

i blisko ludzi. Stąd
stawiamy przede
wszystkim na sprawy społeczne - na
zdrowie, na budownictwo komunalne,
również 500+, które
przecież realizowały
samorządy.
Czy oświata także?
- Świństwo Warszawy w stosunku
do powiatów i gmin
polega na tym, że
z powodów ideologicznych robi się reformę, a dyrektorzy
z powodów pragmatycznych będą musieli zwalniać ludzi.
Miller odszedł, ale nadal rządzi
- tak mówi się, widząc jego częste
występy w telewizji. Dlaczego nie
widać tam pana?
- Pan Miller był premierem naszego
kraju, wprowadził Polskę do UE. Mnie
serce rośnie, jeśli w TV pojawia się

Miller, Belka, Cimoszewicz, Kwaśniewski… Poza tym często zaprasza się
byłych premierów, ja premierem jeszcze
nie byłem. Do wszystkich odnoszę się
z szacunkiem. Pan Kwaśniewski był
dobrym prezydentem, a potem zaczął
tworzyć projekt o nazwie Europa+ i nic
z tego nie wyszło. W końcu doprowa-

dziliśmy do tego, że Olejniczak i Kalisz
walczyli w stolicy o to samo miejsce.
Część ludzi odeszła, część wróciła.
Jestem o SLD spokojny, dopóki szefami powiatów będą takie osoby jak
koleżanka Witkowska. To właśnie oni
są ostatnią siłą, która została SLD.
K. Juszczak
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BUTIKI NA BORKU
KOŃCZĄ SWÓJ ŻYWOT

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

KOBYLA GÓRA

RUSZA PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA
Najmłodsi mieszkańcy Kobylej Góry od września rozpoczną
swoją przygodę z przedszkolem
w nowym miejscu. Już niebawem rusza przebudowa tamtejszej placówki. Na ten czas
dzieci przeniosą się do budynku szkoły podstawowej. Warto
czekać, przedszkole od dawna
wymagało remontu. Całkowity
koszt tego przedsięwzięcia to
1.657.855 zł, milion - to dofinansowanie z Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Przedszkole nie spełniało
obowiązujących wymogów, dlatego
stwierdziliśmy, że warto postarać
się o środki i poprawić warunki
dla dzieci. Będą nowe, większe
sale, nowe łazienki i ubikacje, nowa
kuchnia, nowe wyposażenie, większe
szatnie - mówi wójt Wiesław Berski.
Prace mają się rozpocząć w połowie marca. Po feriach przedszkole
przeniesie się do budynku szkoły podstawowej, a od 1 września, jak zapowia-

Kto uprzątnie
martwego psa?
W Doruchowie, na ul Powstańców
Wlkp., prowadzącej w kierunku poczty,
nieopodal krzyża leży martwy pies.

da wójt, mali mieszkańcy Kobylej Góry
rozpoczną zajęcia w nowej placówce.
A. Ł.
Gmina Kobyla Góra znalazła się
w gronie 30 projektodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na dwa projekty - tzw.

Ani duży, ani mały - ot, średniej wielkości kundel. Nie byłoby może w tym
nic dziwnego, gdyby leżał tak dzień,
dwa, góra kilka dni. Tymczasem, jak
informuje nas mieszkanka Doruchowa,
po raz pierwszy zobaczyła martwego
psiaka na początku stycznia. Prawdopodobnie zginął pod kołami. Kobieta
rozmawiała na ten temat z jednym
z urzędników gminnych, ale, jak widać,
bez rezultatu. Pies leży tuż przy jezdni, a ponieważ nie ma tam chodnika,

miękki i twardy. W tym pierwszym chodzi
o wsparcie z działania 8.1.1 Edukacja
przedszkolna na realizację projektu „miękkiego”, finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, zaś projekt „twardy” obejmuje działania 9.3.1 - Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

wszyscy zmuszeni są przechodzić obok
martwego zwierzęcia.
- Małe dzieci idące tamtędy do
szkoły najzwyczajniej boją się - mówi
doruchowianka. - Za chwilę,gdy zrobi
się cieplej, pies zacznie się rozkładać
i śmierdzieć, może dopiero wtedy ktoś
się tym zainteresuje?
Pies ma obrożę, więc całkiem bezpański raczej nie jest - najwidoczniej
właścicielowi też za bardzo nie zależy
na odnalezieniu zaginionego zwierzęcia. Cóż, taki psi żywot, a nasz stosunek do zwierząt, także tych martwych,
świadczy o naszym człowieczeństwie.
Zaś uprzątnięcie psów, leżących na
poboczach dróg, jest dla urzędników
i służb do tego powołanych, po prostu
„psim obowiązkiem”.
K.J.

Nie od dziś mówi się o likwidacji części butików zlokalizowanych
przy pl. Borek w Ostrzeszowie.
Teraz zamierzenie to stało się
faktem - butiki przy galerii zaczynają powoli... znikać. Zburzone
zostały dwa lokale.
- Te lokale miały tak naprawdę
zakończyć swój żywot już rok temu
- mówi burmistrz M. Witek. - Jednak
umówiliśmy się wtedy z najemcami, właścicielami tych sklepów, że
jeszcze poczekamy. Chodzi o sześć,

siedem butików. Z tego, co się orientuję, dwie osoby będą chciały nadal
prowadzić swoją działalność, jednak
już w innym miejscu. Niektórzy całkowicie zakończyli handel. Trzeba
przyznać, że te obiekty trochę się już
zamortyzowały. Będziemy czekać do
wiosny, aż najemcy zabiorą wszystkie
swoje rzeczy.
Gmina zamierza w tym miejscu
wybudować parking.
A. Ł.

Bałwan jak się patrzy

Światełka pora zwinąć

SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500
Ostrzeszów

Firma SFB POLSKA Sp. z o.o. istnieje na rynku od
2008 r. Specjalizujemy się w montażu outsourcingowym dla przemysłu motoryzacyjnego.

W związku z dynamicznym rozwojem
firmy poszukujemy pracowników do:

• DZIAŁU TECHNOLOGII
• DZIAŁU ZAKUPÓW
• DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI
Jeżeli chcesz pracować w młodym, dynamicznym zespole, wyślij
swoje CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl
w temacie wpisując nazwę działu, do którego aplikujesz.
Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy,
że odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

Okres świąteczny już za nami - z Rynku zniknęła
choinka, a i inne ozdoby, rozświetlające niektóre ulice
Ostrzeszowa, zostały uprzątnięte.
Dzieciakom pewnie trochę smutno, ale już za
10 miesięcy na ulicach, placach i choinkach znów
rozbłysną świąteczne światełka.
Na zdjęciu woźny ze Szkoły Podstawowej nr 3
zwija sznur lampek z efektownego świerka, rosnącego
przed „Trójką”.

Własnoręczna robota Mai, Magdy, Daniela i Dawida
- Bałczyna ferie 2017.
Gratulujemy tego dzieła, szkoda tylko, że nadchodzi odwilż.
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fot. Dariusz Wrzalski
Co pewien czas spotkania plenarne
-europejska, ale też i amerykańska była
Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyw Polsce zakazana. Można było tylko
jaciół Ziemi Ostrzeszowskiej poświęcagrać i śpiewać piosenki o budowie somy muzyce. Tak było np. w 2003 roku,
cjalizmu w Polsce np. „Na prawo most,
kiedy to do Poznania zawitał ostrzeszona lewo most...”, ewentualnie słuchać
wianin, zamieszkały obecnie we Wrosentymentalnych utworów Mieczysłacławiu - Jan Ślęk, dyrygent i pedagog,
wa Fogga. Tolerowana była też przez
kierownik artystyczny Międzynarodowładze muzyka ludowa. Kiedy nastał
wych Festiwali Muzyki Wiedeńskiej,
okres rządów Władysława Gomułki
dobrze znany ostrzeszowianom z liczi dokonano istotnych przemian w kraju,
nych koncertów poświęconych muzyce zezwolono na częściową emancypację
wiedeńskiej, posiadający od 2013 roku
kultury i sztuki. Co prawda, dzięki autytuł Honorowego Obywatela Ostrzedycjom radiowym, piosenki zagraniczne
szowa. Prelegent przedstawił wówczas docierały do Polski wcześniej (Radio
swoją drogę artystyczną, popartą wspoLuksemburg i Głos Ameryki), jednak
mnieniami i anegdotami o zawodzie
dopiero w tych latach nabrały one na
dyrygenckim. Spotkanie było przeplaznaczeniu. Pojawiły się też festiwale
tane przez artystę muzyką pod hasłem muzyczne. Przedostał się do Polski rock
„Cafe Musik”.
and roll, a dużą popularnością cieszył
Z kolei w 2005 roku gościliśmy Jasię jazz. W sierpniu 1957 roku odbył się
pierwszy festiwal jazzowy w Sopocie,
rosława Zawartkę, byłego mieszkańca
grodu ostrzeszowskiego, obecnie także
gdzie grane były utwory, które nie były
dotąd nigdzie oficjalnie wykonywane.
mieszkającego we Wrocławiu. Wystąpił
on na scenie Domu Polonii w Poznaniu
PRL nie był jednak w stanie zaz recitalem piosenkarskim, prezentując trzymać muzyki dopływającej do nas
piosenki z musicali i filmów dwudziestoz Zachodu. Z dnia na dzień nowe nurty
lecia międzywojennego.
W tym roku
postanowiliśmy
przypomnieć sobie i innym kultowe
zespoły muzyczne, które powstały
w Ostrzeszowie po
tzw. „odwilży politycznej roku 1956”.
Zapewne młodzi
czytelnicy gazety
nie zrozumieją,
dlaczego muzyka
miała wówczas
związek z polityką,
a zatem kilka słów
„ŻYMPAŁY”. Od lewej: Filip Górski, Tomasz Makieła,
na ten temat.
Karol Górski, Roman Dziergwa, Marek Makieła.
Do tego czasu
fot. Dariusz Wrzalski
muzyka zachodnio-

muzyczne opanowywały nasz kraj.
Co więcej, zaczęły
powstawać nowe
zespoły specjalizujące się w nowym
stylu. Był nim np.
zespół Czerwono-Czarni, który grał
głównie rockandrollowe przeboje
zagraniczne, ale
w latach 60. muzycy z zespołu zaczęli
tworzyć własne
kompozycje. Grupa była też pomysłodawcą konkursu
Szukamy Młodych
Talentów. Na scenę
muzyczną wkroczyli
wówczas tacy artyści jak: Czesław
Niemen-Wydrzycki,
Wojciech Gąsowski, Karin Stanek,
Kasia Sobczyk,
Helena Majdaniec.
Na tej fali powstawały w Ostrzeszowie zespoły muzyczne, które grały
„zakazaną” dotąd muzykę. Historię powstania tych zespołów zaprezentował
na zebraniu Poznańskiego Klubu TPZO
Stanisław Bojszczak, perkusista zespołów „Cac-Bo-Je”, „R+3”, „R+4”, „Żympa”
i inne. Uzupełnił ten wywód Włodzimierz
Śliwiński, który pod koniec lat 60. też
grał w zespole „Żympa”, a później w „A-TO-MY”. Otrzymaliśmy także list od
pani Anny Życkiej z Kalisza, której śp.
mąż Zbigniew Życki był twórcą zespołu
„Cac-Bo-Je”, a jego siostra Kazimiera
Życka-Olejniczak często wspomagała
muzycznie zespół. Jak pisze p. Anna:
„Muzyka zawsze grała w sercu Zbyszka
i mimo że nie zdobył muzycznego wykształcenia, miał talent i ogromne wyczucie aranżacji muzycznej... Wspomnę
także salon w domu rodzinnym Zbyszka,
gdzie stało pianino, które wielokrotnie
służyło zespołowi do prób z aranżowaniem i ogrywaniem nowych utworów”.
Pani Anna przypomniała też o kryzysowej sytuacji w innym zespole, który

nazywał się „R+3”. Ten
tajemniczy skrót oznaczał
nazwisko nowego klawiszowca - Włodzimierza
Rejmoniaka (R), który
powrócił do Ostrzeszowa po ukończeniu studiów
towaroznawczych w Wyższej Szkole Ekonomicznej
w Poznaniu. Utworzył on
zespół muzyczny o zacięciu jazzowym. Cyfra
+ 3 oznaczała natomiast
trzech pozostałych muzyków, członków tej grupy:
Zbyszka Życkiego (akordeon), Czesława Bojszczaka (gitara) i Stanisława
Bojszczaka (perkusja).
Otóż Włodek Rejmoniak
zachorował pod koniec
roku 1960, a zespół miał
kontrakt na obsługę
muzyczną w sylwestra
1960/1961. Uratowała ten
występ siostra Zbyszka
Życkiego - Kazimiera,
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BURZLIWY FINAŁ STRAŻACKIEGO ZEBRANIA
Jednostka
OSP
w Ostrzeszowie jest największą z działających
w naszym powiecie. Liczy
77 członków zwyczajnych,
w tym 22 panie, 44 członków wspierających, 5 honorowych i 34 przedstawicieli
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Stąd też nie
dziwi fakt, że w dorocznym
zebraniu sprawozdawczym
jednostki, które odbyło się
29 stycznia, uczestniczyła
spora grupa gości z burmistrzem i przewodniczącym
Rady Miejskiej włącznie. Za
to wielu mogło być zaskoczonych finałem tego spotkania. Ale po kolei…

Gratulacje dla młodych plastyków

Na początku chwilą ciszy uczczono
pamięć druhów, którzy w minionym roku
odeszli na wieczną wartę.
Doroczne zebranie sprawozdawcze
jest przede wszystkim dobrą okazją do
odznaczeń i wyróżnień. Rozpoczęto
nietypowo - od kosza kwiatów, którymi
druhowie obdarowali „strażacką parę”
- państwa Urszulę i Czesława Górów,
którzy w 2016 r. obchodzili 50-lecie
małżeństwa. Prócz kwiatów były życzenia od prezesa i odśpiewane przez
wszystkich „Sto lat”.
Potem przyszła pora na odznaczenia. Pierwsze dotyczyły „wysługi lat”
w OSP. Otrzymali je druhowie: Paulina
Zielińska i Dobromir Jeżewski (10 lat),
Tadeusz Niełacny (25 lat), Bogusław
Krawczyk (30 lat), Krzysztof Jeżewski
(35 lat).
Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Włodzimierz
Karasiński, dh Dariusz Nowak i dh
Edmund Caliński, zaś medal brązowy:
dh Mirosław Kempa i dh Marek Bacik.

niował napięcie i na kulminację „uraczył”
uczestników anonimem. Autor odczytanego „listu” stawia M. Czwordonowi
zarzuty o złe prowadzenie jednostki,
apodyktyczny styl rządzenia, kolesiostwo i czerpanie prywatnych korzyści.
Z tymi zarzutami druh prezes wnikliwie
polemizował. W konkluzji usłyszeliśmy:
- Chciałem powiedzieć dzisiaj dziękuję, ale postanowiłem, że nie
dam satysfakcji osobie, która to pisała.
Chyba że zarząd zdecyduje o moim
odwołaniu albo sam dojrzeję do decyzji
o rezygnacji.
Na sali trochę zawrzało, przy stołach zaczęły się ożywione dyskusje
i padały słowa krytyki, mówione już
teraz nie za plecami prezesa. Pierwsza
odważyła się druhna Paulina.
- Parę lat temu była całkiem inna
atmosfera w naszej jednostce. Prezes
dużo robi dla jednostki, ale jak ktoś ma
inne zdanie, to dostaje ochrzan. Od jakiegoś czasu już nie przychodzę, bo nie
chcę być „ochrzaniana” przez prezesa.

Taki sam medal brązowy „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” przypadł także firmie
MAYR Polska oraz ostrzeszowskiemu
kołu PZW.
Sprawozdanie z działań podejmowanych w ubiegłym roku złożył prezes
OSP Ostrzeszów, dh Marek Czwordon.
Był to ważny, bogaty w wydarzenia rok.
Te najważniejsze to IX Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Pożarnicze Drużyn
Młodzieżowych, rozgrywane u nas. Sukcesów sportowych nie było, ale uznanie
gości - owszem. Rok 2016 był również
rokiem jubileuszu jednostki, która obchodziła swoje 140-lecie. Nie obyło
się bez uroczystej gali i jubileuszowej
wystawy poświęconej historii OSP.
Jednakże codziennością jednostki
jest udział w gaszeniu pożarów i zabezpieczaniu zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku druhowie OSP uczestniczyli
w 139 wyjazdach i akcjach pożarniczo-gaśniczych, w tym: gaszenie pożaru
- 10 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń - 38 razy, zaś 53 razy zabezpieczali rejon zdarzenia drogowego
współpracując z jednostką PSP. Tak
wiele wyjazdów to też zasługa poszczególnych strażaków. Największy udział
w akcjach mieli: Łukasz Sierocki (105
wyjazdów) i Mirosław Kempa (99).
W 2016 r. rozpoczęły się również
ważne dla jednostki prace przy rozbudowie swojej bazy. Oczyszczono
teren, wylano fundamenty pod nowe
pomieszczenia… I choć aura nieco
przystopowała prace, to padły obietnice,
że z wiosną będą kontynuowane. Zaś
obecni na zebraniu przedstawiciele
władz zapewniali o wsparciu inwestycji.
Absolutorium dla zarządu przyjęto
(kilka osób wstrzymało się od głosu).
Gdy wydawało się, że zebranie
spokojnie zmierza ku końcowi - wybuchła afera, której „prowodyrem” był sam
prezes M. Czwordon. Zaczął opowiadać
o niesnaskach przy rozbudowie remizy,
o kierowanych pod jego adresem zarzutach, o pomówieniach krążących „za
plecami”. Żale dotknęły też komendanta
powiatowego PSP - Tomasza Maka,
który na zebraniu chwalił współpracę
z OSP, a nie mówił tego na niedawnym
spotkaniu z dowództwem. Prezes stop-

Wtórowała jej inna druhna.
- Prezes działa w jednostce dobrze,
ale że jest nerwowy i nadpobudliwy,
tego nie da się ukryć. Najważniejsze,
by mówić sobie prawdę.
W myśl tej dewizy usłyszeliśmy:
- Ptaszki ćwierkają na mieście, że
często u nas kierowca jedzie do pożaru
„na bani”. Skąd to wiem? - od tych, co
jeżdżą do pożarów.
Zarzut był na tyle ważki i konkretny,
że głos postanowił zabrać burmistrz
M. Witek.
- My, jako MiG Ostrzeszów również firmujemy to, co tu się dzieje. Już
w przeszłości musiałem podjąć niepopularną decyzję w stosunku do pewnej osoby. Jeżeli taka sytuacja miała
miejsce, to ci, którzy byli świadkami,
powinni wezwać policję. Ta historia
utwierdza mnie w przekonaniu, by zwrócić baczniejszą uwagę na to, co się
dzieje. Druha Marka znam kilkadziesiąt
lat - może rzeczywiście jest trochę nerwowy i wybuchowy. Trochę spokoju się
wszystkim przyda, troszeczkę popiołu
na głowę - również.
Nieco inne spojrzenia miał na całe
zajście przewodniczący Rady, E. Skrzypek.
- Czy dobrze, żeśmy to wszystko
powiedzieli? Tak i nie. Jako wieloletni
nauczyciel nie wiem, jak to wszystko
ocenią obecni na sali młodzi ludzie.
Poza tym wydaje mi się, że byłoby
dobrze takie rzeczy załatwiać we własnym gronie.
Ostatnie słowo należało do prezesa:
- Zawsze byłem zaangażowany,
lubiłem działać. I nie zgodzę się z tym,
by swoją niechęć i nieróbstwo zganiać
na to, że Czwordon powiedział… Koniec
tych żalów i dyskusji.
Na pewno prezesowi OSP Ostrzeszów udało się zainteresować problemami jednostki władze miasta
i pozostałych uczestników spotkania.
Inna sprawa, że z tego, co zostało powiedziane, rysuje się obraz niezbyt harmonijny, lecz może ta mała strażacka
burza, której błyskawice towarzyszyły
zebraniu, wpłynie na oczyszczenie atmosfery.
K. Juszczak

Plansza ze zbiorów Stanisława Bojszczaka
grając z zespołem przez całą noc bez
wcześniejszego przygotowania.
Po opuszczeniu Ostrzeszowa
przez Zbyszka Życkiego, ale na bazie
wcześniejszych składów muzycznych,
powstał kultowy zespół „Żympa”, który
przez 10 lat grał na dancingach i fivach
w restauracji „Pod Basztą”. W weryfikacji
zespołów muzycznych Ostrzeszowa, do
której w 1970 r. stanęło sześć zespołów muzyczno-rozrywkowych, „Żympa”
uzyskała I kategorię, z czym wiązała się
najwyższa stawka pieniężna za występ.
W drugiej części spotkania przygotowano miłą niespodziankę dla obecnych
na zebraniu członków Klubu i gości.
Otóż na tę okoliczność powstał zespół
muzyczny, który przez dwa miesiące
przygotował koncert nawiązujący do
granych w tamtych czasach utworów.
Sygnałem muzycznym z kultowej audycji
radiowej „Podwieczorek przy mikrofonie”
rozpoczął się występ tego zespołu, który
zagrał 12 utworów, m.in. klasyczną „La
Palomę”, meksykańskie „Besame, besame mucho”, włoskie „Quando, quando...”
aż po amerykańskie standardy „Only
You” i „Love me tender”, a także polskie
„Serduszko puka w rytmie cza-cza”.
Zespół nie miał swojej nazwy, więc ogłoszono na spotkaniu konkurs, a wybrane
z sali jury - pod przewodnictwem znanego dziennikarza muzycznego Krzysztofa
Wodniczaka - zasugerowało nazwać
zespół „ŻYMPAŁY”. Autorem nazwy
okazał się być Kazimierz Krawiarz - rodem z Lasek k. Kępna, obecnie prezes
Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół
Książki, a wybrana przez jury nazwa nawiązywała do byłego zespołu „Żympa”.
„Żympały” tworzyło czterech muzyków, których rodzinne geny mają związek z Ostrzeszowem - na fortepianie
grał pełnej rasy ostrzeszowianin Roman
Dziergwa, na perkusji jazzowej Karol
Górski, którego teść, Bronisław Chowański, pochodzi z Olszyny, na basie
klawiszowym Filip Górski, syn Karola,
wnuk Bronisława, a prawnuk Mikołaja
Chowańskiego - sołtysa z Mostek, na
gitarze Tomasz Makieła, syn Marka,
a wnuk Teodora Makieły z Ostrzeszowa.
Konferansjerem na koncercie był
Marek Makieła.
Czarne spodnie i czarne koszule, białe muszki i białe kapelusze - to
strój koncertowy zespołu „Żympały”.

W swojej stylistyce nawiązywał on trochę
do zespołu „Żympa”, którego muzycy
występowali w białych kapeluszach
i koszulach w czerwono-czarne paski.
Tematyka - „Zespoły muzyczne
Ostrzeszowa lat 60. i 70.” - winna mieć
swoją kontynuację, gdyż na tym spotkaniu tylko zamarkowano pewną część
historii muzycznej Ostrzeszowa tamtych
lat. Być może centrala naszego Towarzystwa zorganizuje większą konferencję
na ten temat, obejmując wspomnieniem
jeszcze inne zespoły muzyczne niż tylko
te, o których wspominał nasz prelegent
Stanisław Bojszczak.
Marek Makieła

Z uzdolnionymi plastykami - uczestnikami zajęć w pracowni plastycznej Ostrzeszowskiego Centrum Kultury spotkał
się starosta, by osobiście pogratulować im ubiegłorocznych osiągnięć.
Listy gratulacyjne otrzymały:
- Sylwia Miner za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie „Dzika przyroda wokół nas”, III miejsca w Konkursie „Skrzydlaty świat” oraz wyróżnienie w konkursie
„Kwiaty w ogrodzie”,
- Wiktoria Antoniewicz za zdobycie nagród oraz wyróżnień
w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Darujmy
światu pokój”, w konkursie „Życie oceanów” oraz „Kwiaty
w ogrodzie”,
- Małgorzata Pilarczyk za zajęcie I miejsca w konkursie
„Obrazki z dawnej wsi” oraz wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Barwy niepodległości”,

- Amelia Skiba za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim
konkursie „Skrzydlaty świat” oraz wyróżnień w konkursach
„Dzika przyroda wokół nas” i „Kwiaty w ogrodzie”,
- Radika Łepska za zajęcie I miejsca w konkursie „Skrzydlaty świat” oraz wyróżnienie w konkursie „Barwy niepodległości”,
- Zuzanna Stanisławska za zajęcie drugich miejsc w konkursach: „Skrzydlaty świat” i „Życie oceanów”, V miejsca
w konkursie „Dzika przyroda wokół nas” oraz wyróżnienie
w konkursie ogólnopolskim „Piękno i brzydota w szarości”.
Za zaangażowanie w rozwój artystyczny młodzieży
i szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej
oraz upowszechniania kultury i przygotowanie uczniów do
konkursów, starosta złożył serdeczne podziękowania Elżbiecie
Lubińskiej, która prowadzi pracownię plastyczną w OCK.
www.powiatostrzeszowski.pl

STANISŁAW KULAWIAK - FOTOGRAF AUTENTYCZNY
27 stycznia gościem Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie był znany w naszym mieście fotograf - dokumentalista
Stanisław Kulawiak. Jemu bowiem poświęcona jest książka z cyklu „Fotografia
w Wielkopolsce” - Stanisław Kulawiak fotograf autentyczny”, opracowana przez
Władysława Nielipińskiego i Mateusza
Kiszkę, wydana przez WBPiCAK. Spotkanie było doskonałą okazją do promocji
publikacji z archiwaliami Kulawiaka.

Ze Stanisławem Kulawiakiem rozmawiał Krzysztof Szymoniak, współautor
książek o fotografach wielkopolskich.
Ta publikacja jest niezwykłym zbiorem (...) Gromadzenie dokumentacji,
która się w niej znajduje, to robota na
kilka lat - zaczął Szymoniak.
Stanisław Kulawiak uczył się od najlepszych i miał szczęście współpracować
z najlepszymi. W latach 70. jako student AGH w Krakowie założył Studencką
Agencję Fotograficzną, a w 1980 roku

został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W stanie wojennym
wrócił do Ostrzeszowa, pracował jako
stolarz, potem był fotografem teatralnym.
Jestem takim kundlem znad Prosny
- mówi o sobie fotograf. - Mieszkałem 7
lat w Niemczech, trochę w Stanach i w
Hiszpanii. W swojej pracy twórczej cały
czas odwołuję się do poety Stanisława
Czernika, związanego przez lata także
z Ostrzeszowem, do poetów-autentystów.
Uważam, że trzeba być bezpośrednim
świadkiem tego, o czym się pisze, mówi,
co się pokazuje. A nie teoretyzować, nie
uciekać w wyobraźnię. Rolą fotografii
jest BYĆ ŚWIADKIEM HISTORII - to

jest moje przesłanie i zadanie dla młodych pokoleń fotografów.
Stanisław Kulawiak jest przykładem
twórcy zaangażowanego, romantyka
z pozytywistycznym systemem wartości. Z jednej strony jego twórczość jest
porównywana m.in. do Jindřicha Štreita,
który poprzez swoje fotografie opowiada
o zwykłym człowieku i o jego zwykłych
potrzebach, z drugiej strony jest animatorem podejmującym tytaniczną pracę
na rzecz swojego środowiska, głównie
w ramach Stowarzyszenia Regionalny
Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916.
A. Ł.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SP ROJÓW
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rojowie
doskonale wiedzą, jak ważnymi osobami w życiu
każdego człowieka są dziadkowie. Postanowili
więc zorganizować dla nich uroczystą akademię,
odbyła się ona 20 stycznia.
Szanowni goście przybyli do szkoły z wielką
radością, ponieważ każdy chciał zobaczyć na
scenie swojego wnuczka lub wnuczkę. Zebranych powitała i zaprosiła do obejrzenia akademii
dyrektor szkoły p. Sabina Józefiak.

Na scenie pojawili się mali artyści. Wszyscy
byli odświętnie ubrani i uśmiechnięci. Z zapałem
recytowali piękne i wzruszające wiersze, śpiewali
piosenki i cały czas spoglądali w kierunku swoich
babć i dziadków.
Wiele emocji, ale i śmiechu, wzbudziło
przedstawienie pt. „Śnieżka”, podczas którego
uczniowie w humorystyczny sposób przypomnieli
dziadkom historię królewny i krasnoludków. Nie

NAGRODA
ROKU
DLA
OSKARA

mogło zabraknąć też występu wokalno-muzycznego szkolnego zespołu „Gawroszki”.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni. Uczniowie
cieszyli się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swój szacunek dla babć i dziadków, natomiast
goście z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które

tyle wysiłku włożyły w przygotowanie uroczystości.
Po występie uczniowie odśpiewali „Sto lat”, złożyli
życzenia babciom i dziadkom, wręczyli im laurki
oraz zaprosili na słodki poczęstunek.
Hanna Kempa

Choć okres bożonarodzeniowy definitywnie się zakończył, do redakcji ciągle
jeszcze napływają relacje ze świątecznych imprez.
Do takich niewątpliwie należały dwie, opisane niżej.

Wspólne kolędowanie łączy pokolenia
Co miesiąc wśród uczestników konkursów adresowanych do dzieci losowaliśmy nagrody
miesiąca - zestawy klocków lego. Przyszedł czas na nagrodę roku - los uśmiechnął się do Oskara
Dukiewicza z Kobylej Góry.
Jesteśmy przekonani, że klocki, które otrzymał, sprawią małemu konstruktorowi wiele radości.
red.
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Znajdź 16 szczegółów, którymi różnią się te dwa
obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kółeczkiem
miejsca, w których znalazłeś różnice, wytnij
go, naklej na kartkę i przynieś lub przyślij do
redakcji. Na rozwiązania czekamy do 17 lutego
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

J
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5 stycznia, wzorem lat
ubiegłych, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Morawinie ze
śpiewem i z kolędą odwiedzili
wiele rodzin z okolicznych wiosek. W każdym domu dzieci

przedstawiły jasełka, zaśpiewały kolędę i zostawiły drobny upominek. Mimo zimowej
aury, mrozu i śniegu, uśmiech
nie znikał z twarzy naszych
wychowanków. Z pewno-

ścią jest to doskonały sposób na integrację uczniów ze
środowiskiem lokalnym, ale
także na kultywowanie polskiej
tradycji wspólnego kolędowania.

Ź

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie różnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 3., nagrodę
otrzymuje Hanna Turek z Bledzianowa. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
W SZKOLE W TORZEŃCU

W I Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd
i Pastorałek „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”,
wzięło udział ośmioro dzieci z oddziałów przedszkolnych z Torzeńca, Przytocznicy, Wyszanowa
oraz Bobrownik.
Wszystkie dzieci, pod kierunkiem swych wychowawczyń, z dużym zaangażowaniem przygotowały
się do występu. Poziom konkursu, jak orzekło jury,
był bardzo wysoki i wyrównany, wszyscy uczestnicy zaśpiewali pięknie. Ostatecznie wyłoniono
trzech laureatów.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentantka
oddziału przedszkolnego w Bobrownikach Hania Wysota. Drugie - Marysia Wesołek z od-

działu przedszkolnego w Wyszanowie, a trzecie
- Magda Tomala z oddziału przedszkolnego
w Torzeńcu.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Wszystkie dzieci uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Chcielibyśmy, aby konkurs stał się tradycją
naszego przedszkola! Szczególnie dumni jesteśmy
z naszych przedszkolaków, które wzięły udział
w konkursie: Magdaleny Tomali i Mai Kuboszek.
Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
wychowawczyni Paulina

8.02.2017
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A W SZKOŁACH - FERIE

KOLEJNY SUKCES JULII KOŃCZAK GIMNAZJALISTKI Z SIEDLIKOWA

Julia Kończak, uczennica III klasy Gimnazjum im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Siedlikowie została
laureatką Wojewódzkiego Konkursu
z Języka Polskiego (op. p. Justyna

Krawczyńska). Jest to już kolejny sukces w tzw. kuratoryjnych konkursach, gdyż w roku
szkolnym 2015/2016 została
laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Chemicznego (wraz
z koleżanką, Izabelą Podjuk) do konkursu przygotowywała
je p. Paulina Wieczorek.
Julia swój czas dzieli
między kilka bardzo różnych
pasji. Jest to m.in. śpiew,
książki i chemia. Zainteresowania muzyką wykazywała
już w bardzo młodym wieku.
Od III klasy szkoły podstawowej kształciła swoje umiejętności w pracowni wokalnej
przy Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Obecnie śpiewa w zespole Joy i chórze
Joyful Gospel. Ciągle doskonali swój warsztat, biorąc
prywatne lekcje śpiewu oraz
uczestnicząc w Warsztatach
Gospel w Poznaniu. Owocuje
to wieloma sukcesami, jest
bowiem trzykrotną finalistką
„Ostrzeszowskiego Idola”, a w
Powiatowym Konkursie Kolęd
i Pastorałek, który odbywa się
co roku w Kobylej Górze, zajęła I miejsce w 2015, a II w 2017 roku.
Zainteresowania naukami przyrodniczymi, a w szczególności chemią

ujawniły się już w szkole podstawowej,
kiedy to Julia została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego
z Przyrody. W gimnazjum poszerza
swoją wiedzę chemiczną, biorąc udział
w konkursach, takich jak: Międzygimnazjalny Konkurs Chemiczny „Chemia
bez tajemnic”, czy konkurs biologiczno-chemiczny „Chemiczny Robaczek”,
organizowany przez III LO w Ostrowie
Wielkopolskim; w obu w roku szkolnym
2016/2017 zajęła I miejsca. Rok wcześniej wzięła również udział w projekcie
Politechniki Wrocławskiej pn. „Młody
chemik eksperymentuje”. Na zajęciach
warsztatowych miała okazję zetknąć się
z chemią analityczną i, jak się okazuje,
zadania z poziomu I roku studiów również nie były dla niej trudne.
Julia to nastolatka o szerokich
zainteresowaniach, zimowe wieczory
najchętniej spędza przy powieściach
fantasy Rafała Kosika czy J. K. Rowling
i nieśmiertelnym cyklu „Harry Potter”.
Co roku uzyskuje najwyższą średnią
w szkole (6,0) i otrzymuje nagrodę
dyrektora gimnazjum.
Śledząc sukcesy tej uczennicy,
śmiało można powiedzieć, że jest
,,człowiekiem renesansu”. Gratulujemy dotychczasowych i życzymy kolejnych sukcesów.
Paulina Wieczorek
nauczyciel chemii Gimnazjum
w Siedlikowie

X POWIATOWE ŚWIĘTO KOLĘD I PASTORAŁEK
4 stycznia w Gimnazjum w Kobylej Górze odbył się X Konkurs Kolęd
i Pastorałek. Przeprowadzony on został

w dwóch kategoriach: wokalista i zespół wokalny.
Bardzo różnorodny repertuar, ukazujący piękno kolęd i pastorałek, pre-

zentowało 39 uzdolnionych uczniów
z gimnazjów w: Siedlikowie, nr 2
w Ostrzeszowie, Perzowie, Brzezinach,
Kraszewicach i Kobylej Górze.
Po części konkursowej, oczekując
na wyniki, zaproszeni goście, m.in. starosta ostrzeszowski, wójt Kobylej Góry
oraz przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący Rady Rodziców, dyrektor
gimnazjum, emerytowani nauczyciele
szkoły, a także mieszkańcy gminy, wysłuchali kolęd i pastorałek przygotowanych
przez uczestników poza konkursem.
Komisja w składzie: Izabela Frankowska-Grabarczyk, Marlena Lubryka,
Grzegorz Golanowski, Amelia Hojczyk-Więcek, Anna Kupajczyk, Maciej Zadka, Rafał Hoja, przyznała następujące
miejsca w poszczególnych kategoriach:
wokalista
I miejsce - Dominika Jeziorna - Kraszewice
II miejsce - Julia Kończak - Siedlików
III miejsce - Martyna Mądra - Kobyla
Góra

Uczeń I LO w etapie centralnym
Olimpiady Języka Łacińskiego
Konrad Kordylasiński z III klasy I Liceum Ogólnokształcącego został
zakwalifikowany do etapu centralnego XXXV Olimpiady Języka Łacińskiego,
który odbędzie się 15 - 17 marca w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Sukces Konrada jest tym większy, że tegoroczny próg
punktowy był wyjątkowo wysoki - trzeba było uzyskać minimum 112 na 125
punktów możliwych do zdobycia. Konrad wywalczył 117 punktów, zostawiając
w tyle uczniów z prestiżowych szkół województwa wielkopolskiego, lubuskiego
i zachodniopomorskiego. Rangę sukcesu młodego latynisty podnosi fakt, że
tylko dwie osoby w finale będą reprezentować okręg poznański.
Konrada przygotowała do olimpiady łacinniczka I LO – Karolina Szybka-Kmiecik. Serdecznie gratulujemy!

DOBRE WYNIKI GASTRONOMIKÓW

Gastronomicy z Zespołu Szkół nr 1
po raz kolejny udowodnili, że należą do
najlepszych w swojej branży. Beata Duda
z klasy IV Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w rywalizacji z 51
konkurentami zajęła 6., a jej koleżanka
z klasy - Lorina Langner - 12. miejsce na
etapie okręgowym XXI Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności. Warto podkreślić,
że w tym konkursie startują uczniowie
ze wszystkich typów szkół ponadgim-

nazjalnych - liceów ogólnokształcących
i techników.
Temat tegorocznej edycji brzmiał:
„Produkty zbożowe - technologia i ich rola
w żywieniu człowieka”. Uczniowie musieli
wykazać się wiedzą z zakresu technologii
gastronomicznej z towaroznawstwem,
mikrobiologii, fizyki i biochemii.
Uczestniczki zostały przygotowane
przez p. Jolantę Szymańską.
Gratulujemy i życzymy sukcesów
w kolejnych konkursach.

zespół wokalny
I miejsce Gimnazjum w Brzezinach - opiekun Anna Kupajczyk
II miejsce Gimnazjum w Kobylej
Górze - opiekun Rafał Hoja
III miejsce Gimnazjum w Ostrzeszowie - opiekun Grzegorz Golanowski
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe, drobne upominki przekazał także Urząd
Gminy Kobyla Góra. Poczęstunek przygotowali uczniowie
szkoły oraz ich rodzice. Dziękujemy!
Uczestnikom, a w szczególności nagrodzonym, serdecznie
gratulujemy.
Organizator
Rafał Hoja

CIEKAWE PÓŁROCZE W „TRÓJCE”
Pierwsze
półrocze roku
szkolnego
2016/17 jest
już za nami.
Teraz myślimy tylko
o tym, by
odpocząć
i podczas ferii naładować
akumulatory na następne dni pracy.
W naszej szkole w minionych miesiącach wiele się działo, dzięki czemu
uczniowie odnosili sukcesy i uzyskiwali
wysokie wyniki w nauce. „Trójkowicze”
wzięli udział w szkolnych etapach wojewódzkich konkursów przedmiotowych
i dzięki swojej pracy, a także pracy nauczycieli, awansowali do rozgrywek rejonowych. Łukasz Janicki okazał się
najlepszy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i przyrody.
Weronika Ślak awansowała w konkursie z języka polskiego, a Katarzyna
Grzęda walczyć będzie w konkursie
wiedzy przyrodniczej.

We wrześniu klasy III-VI wzięły
udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, a już teraz ćwiczą układanie kostki
Rubika i uczą się ciągu liczb liczby Pi.
Dzięki żywej lekcji historii, współpracy z Muzeum Regionalnym, a także częstym odwiedzinom w muzeum u sióstr
nazaretanek uczniowie zapoznają się
z historią regionu i naszej Ojczyzny.
W minionym semestrze odbywały
się u nas konkursy z różnych dziedzin
i przedmiotów, a wysokie wyniki w nauce możemy zawdzięczać działającym
w szkole kołom przedmiotowym: matematycznemu, językowemu, teatralnemu,
gitarowemu, artystycznemu i przyrodniczemu.
Klasy I-VI chętnie brały udział w akademiach, wysoki poziom których zapewniały aktywnie działające koła teatralne
i artystyczne. Występy uświetniały popisy
chóru i gra na instrumentach muzycznych.
W szkole intensywnie działa Szkolny
Klub Sportowy „Trójka”. Już od klasy
pierwszej bierzemy udział w projekcie
sportowym „Mały Mistrz”, który rozwija
zamiłowanie do sportu. Ponownie je-

steśmy na pierwszym miejscu
w konkursie na najlepiej „pływającą” szkołę. „Trójkowicze” zajęli
I miejsce w pływaniu sztafetowym dziewcząt i chłopców. Stanęli także na najwyższym stopniu
podium w powiecie w szachach
drużynowych.
Świetlica szkolna realizuje
projekt „Zdrowo jem - więcej
wiem”. Dzięki tym zajęciom
nasze dzieci mają możliwość
spróbowania swoich sił, gotując
i przygotowując przeróżne potrawy. W minionych miesiącach
piekły chleb, pierniczki, robiły
sałatki, kanapki i soki owocowo- warzywne.
Kreatywność wykazuje się
u nas podczas przeróżnych
wesołych dni takich jak: Dzień
Chłopca, Dzień Pluszowego Misia, andrzejki, mikołajki, wigilie klasowe, jasełka, Miesiąc Czytelnictwa.
Najmłodsi chętnie uczestniczyli w wewnątrzszkolnych konkursach,
m.in.: „Zakładka do książki” czy „Ozdoba choinkowa”.

Wszystkie te osiągnięcia skrupulatnie opisują młodzi redaktorzy w szkolnej
gazecie „Vox Discipuli”.
W „Trójce” każda sala lekcyjna
wyposażona jest w projektor, a także
w tablicę multimedialną, co ułatwia
i uatrakcyjnia zdobywanie wiedzy
przez uczniów.

Pierwsze półrocze minęło w radosnej atmosferze. Mamy nadzieję,
że w następnych miesiącach nie zabraknie nam wszystkim pozytywnej
energii i kolejnych pomysłów do tworzenia pięknych chwil wspólnego życia
w naszej „Trójce”.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Horoskop
Motto na nadchodzący tydzień
M

Ekologia i ochrona środowiska to nie tylko wielki przemysł, kopalnie i huty.
Ekologia
E
To także Twoje i moje
m codzienne gesty, to Twoja i moja kuchnia, łazienka,
garaż, ogród. To wybór środków komunikacji, sposobu spędzania wolnego
czasu. Taka ochrona środowiska zaczyna się najbliżej: w tym pokoju,
mieszkaniu, domu. Eryk Mistewicz

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Na początku tygodnia będziesz miał
dużo spraw do załatwienia, a sił jakby
mniej, jednak już w środę - czwartek,
zacznie Ci wracać dobra energia i fizyczne siły. Pamiętaj, by nie oglądać
się na innych i nie przejmować się
opiniami ludzi, małymi krokami realizuj
swoje postanowienia i nie odpuszczaj
sobie, ale nie zmuszaj się do robienia
rzeczy, które nie sprawiają Ci przyjemności, by coś komuś udowodnić. To
nie ma najmniejszego sensu i nie daje
szczęścia. W weekend wybierz się na
spotkanie ze znajomymi lub koncert.
Miłość - nic na siłę. Finanse - przystopuj trochę z drobnymi zakupami.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
To będzie dobry czas na podjęcie
się zadań, których lekko się obawiałeś. Będziesz zdecydowany i pewny
swoich działań. Pamiętaj jednak, by
fizycznie się zbyt nie forsować. Twój

organizm potrzebuje snu i zbilansowanej diety. Pod koniec tygodnia
będziesz bardzo otwarty na ludzi,
być może uda Ci się poznać ciekawą
osobowość (spod znaku Wagi lub
Panny), która pomoże Ci przy realizacji Twoich najbliższych planów. Miłość
- nie bój się szaleństwa. Finanse - to
dobry znak.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Tydzień zdecydowanie lepszy od
poprzedniego. Będziesz dużo spokojniejszy, ale mogą i teraz pojawić się
sprawy, które nieco Cię zdenerwują,
a nawet zmartwią. Zanim jednak pozwolisz sobie popsuć humor, zastanów się nad źródłem złych informacji,
czy aby na pewno jest wiarygodne.
Pod koniec tygodnia znajdzie się
też doskonała okazja i sposobność,
by wyjaśnić z kimś pewne sprawy
- nie unikaj tej rozmowy, by Wasza
relacja nie przerodziła się w regularny konflikt. Miłość - zapytaj wprost.
Finanse - z górki.

RAK

WAGA

KOZIOROŻEC

22 czerwca - 22 lipca

23 września - 23 października
ik

22 grudnia - 20 stycznia

Będziesz miał dużo energii, by wprowadzić w życie niektóre ze swoich
postanowień. Uważaj jednak, aby
nie pochłonęły Cię tak bardzo, że
zaniedbasz obowiązki zawodowe
i najbliższych. W pracy będziesz
miał wyjątkowy dar przekonywania, jeśli uda Ci się go odpowiednio wykorzystać, współpracownicy,
ale i szef, będą z Ciebie naprawdę
zadowoleni. Nie bądź jednak zbyt
uparty, na wszystko musi przyjść
najodpowiedniejszy moment. Miłość - i tutaj upieranie się niewiele
zdziała. Finanse - wykorzystaj którąś
z szans.

Pod koniec tygodnia pojawi się
dziwna sprawa, w której rozwiązaniu pomoże Ci po prostu... Twoja
intuicja. Będziesz zmuszona zadziałać na wyczucie, z dużą dyplomacją i naturalnym dla Wag
urokiem osobistym. W weekend
odpoczniesz, a zakończenie dziwnej sprawy i przemyślenia nad nią
wprowadzą Cię wręcz w błogi
i beztroski nastrój. Wagi w związkach w weekend powinny wybrać
się na egzotyczną kolację z partnerem, a poszukujące niech nie
boją się zrobić pierwszego kroku.
Miłość - dobry moment. Finanse nie oszczędzaj.

Pewne sprawy lepiej zrozumiesz i zaczniesz dostrzegać w nich pozytywy.
Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości w relacjach międzyludzkich, po
prostu, zwyczajnie zapytaj, porozmawiaj. Unoszenie się ambicją czy
honorem w mało ważnych sprawach
nie prowadzi do niczego dobrego, a,
co gorsza, buduje dystans i frustracje.
Do zabawnej sytuacji, która przydarzy się pod koniec tygodnia, podejdź
z uśmiechem i dystansem i... po prostu machnij ręką. Miłość - niczego nie
żałuj. Finanse - coraz lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Zdecydowanie się wyciszysz. Znajdziesz zajęcie, które pochłonie Cię
tak, że nie będziesz miał ani czasu,
ani ochoty, ani nawet energii, żeby
myśleć o tym, co było, i rozpamiętywać (do czego masz skłonności).
Pojawi się także szansa na zmiany
w sferze emocjonalnej, która mocno
Cię zaskoczy. Jednak nie nastawiaj
się na nic i niczego nie wymuszaj.
Być może będzie chodziło o zalążek dobrego koleżeństwa lub nawet
przyjaźni. Miłość - nie bój się mówić,
co myślisz. Finanse - próbuj, ale ze
spokojem.

PANNA
24 sierpnia - 22 września

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

UWAGA!
NOWY ADRES
Wieluńska 1B

Więcej szczegółów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

spójrz w przyszłość

SPÓJRZ!
NA KORZYŚCI
www.oknoplast.com.pl

Promocją objęte są wybrane produkty.
Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.

Partner Handlowy:

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

Pomoc Drogowa LUKAS
Łukasz Nowacki
tel. 667 590 898
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Znajdziesz się w dość kłopotliwej
sytuacji - będziesz musiała podjąć
szybką i w miarę mało inwazyjną decyzję. Twoi współpracownicy zdadzą
się całkowicie na Ciebie, na Twoje
opanowanie i zimną krew. Podejmij
się zadania, ale nie daj zrzucić na
siebie całej odpowiedzialności i,
w żadnym wypadku - konsekwencji. W razie wątpliwości, koniecznie
skonsultuj się z kimś, komu ufasz.
Być może dobrym doradcą będzie
doświadczony Koziorożec. Miłość być może uda się postawić mocny
fundament. Finanse - nie mieszaj
się w nie swoje sprawy.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Twoja wrodzona zaborczość przysłoni Ci obiektywizm w pewnych
sprawach, co może skomplikować
relacje z nowym współpracownikiem. Uważaj, by niepotrzebnie
nie narobić sobie wrogów. Podczas konfliktu, do którego dojdzie
w pracy, staraj się nie opowiadać
po jednej ze stron. Zwłaszcza jeśli
nie jesteś zbyt dobrze zorientowany
w sytuacji. Uważaj, by miłe słówka
i ładny wygląd osoby spod znaku
Bliźniąt nie wpłynęły na Twoją decyzję w ważnej kwestii. Miłość - to
chyba nie tak... Finanse - postaraj
się być mniej impulsywny.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Będziesz mocno pochłonięty przez
obmyślanie dobrego planu działania. Uważaj jednak, by się zbyt
mocno nie rozproszyć podczas
wykonywania podjętych wcześniej
zadań. Postaraj się panować nad
emocjami. Nie pomijaj poszczególnych etapów działania. Droga na
skróty jest szybsza, ale często bardziej ryzykowna. To nie jest dobry
moment, by takie ryzyko podejmować. Miłość - postaraj się poprawić
jakość życia uczuciowego. Finanse
- bez pośpiechu.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Zdystansujesz się i nabierzesz pewności co do swoich decyzji. Będziesz
bardziej opanowany. To da Ci przewagę w pewnej dziwnej relacji. Nie
wykorzystuj jej jednak do budowania
swojego ego, to bardzo nie fair i zwyczajnie dziecinne. Sprawy zawodowe
nabiorą większego rozpędu, będziesz
czuł się zmęczony, ale i spełniony.
W diecie nie zapominaj o witaminach,
bez nich dotkliwiej odczujesz zmęczenie i stres. Miłość - więcej powagi.
Finanse - coś się szykuje.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Będzie to dobry, „energetyczny” tydzień i nic nie powinno tego zmienić.
Nie zabraknie Ci ani motywacji, ani
pomysłowości. Wykorzystaj to. Jeśli uda Ci się dobrze przeprowadzić
pewną rozmowę, już niedługo możesz
spodziewać się zastrzyku gotówki,
uważaj jednak, by nie przesadzić
z pochlebstwami i spoufalaniem się,
rozmówca będzie na to bardzo wyczulony. W domu też wykaż się inwencją
i podziel się swoją pozytywną energią
Miłość - tylko bez paniki. Finanse Twój ruch.

Byśmy wspólnie podjęli walkę o czystą
wodę, czyste powietrze i „czyste”
jedzenie. Dajmy szansę ziemi i ludziom,
nie zatruwajmy jej i siebie.
Wasza wróżka

STRES W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Jak co miesiąc, tak i w styczniu
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Ostrzeszowie wysłuchali
wykładu, tym razem o stresie w życiu człowieka.
To zapewne nie nowość, że
w życiu nie da się uniknąć stresu.
Jest on wszechobecny: ten, który
aktywizuje, i ten negatywny. Tak się
składa, że sami często zapraszamy
go do siebie i gościmy go w gonitwie
dnia codziennego, np. będąc w samotności, niespełnieniu czy zagubieni
w pędzącym współczesnym świecie.
Stres to przecież nic innego jak
strach, np. przed utratą informacji
z otoczenia, komórki czy Internetu.
Do nas należy praca nad stresem, nad jego osłabieniem, bo wyeliminować się go całkiem nie da.

Harmonia z otoczeniem, wybaczanie
sobie i innym, to droga do unikania
stresu. Zawsze staraj się myśleć
pozytywnie - to czynnik osłabiający
stres.
Jest wiele sposobów, które wesprą cię w walce ze stresem.
Nieoceniona jest helioterapia, tj.
leczenie kąpielami słonecznymi, czy
litoterapia bądź ziołolecznictwo
i homeopatia, a także hydroterapia, muzykoterapia, hipoterapia
i dogoterapia. Nie bójmy się też
psychoterapii czy klimatoterapii
(jaskinie, kopalnie soli).
- Porzućmy też pesymizm - zachęcał nas wykładowca prof. Maciej
ADAMSKI z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, i nie nakręcajmy spirali stresu. Jaki sposób

zastosujemy, to już zależy od nas,
byle pomógł nam w walce.
Stres i czynniki, które go wywołują, to temat bardzo obszerny, my
zaledwie otarliśmy się o problem. Ale
to w nas siła i chęć, by przejść obok
stresu, czy fizycznego, czy psychicznego, w możliwie łagodny sposób.
Pozbycie się stresu to też spotkanie z samym sobą, ze szczerością
i miłością do innych.
- Nie czyń drugiemu, co tobie
niemiłe, oddal zwątpienie i niech nadzieja umiera ostatnia - przekonywał
i uczulał nas prof. Maciej Adamski.
Dziękujemy za piękny i ciekawy wykład.
Teresa Wojtasik
wiceprezes UTW
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UROCZYSTOŚCI ♦ IMPREZY ♦ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
FERIE Z OSiR-em
NAZWA

KOSZT

MIEJSCE

DATA

Kulig z kwaśnicą

4,00
+ własne sanie

OSiR i okolice
Bałczyny

08.02.2017
godz. 11-13.00

Wyjazd na narty

52,00

Czarna Góra
(Stronie Śląskie)

11.02.2017 oraz
25.02.2017
zbiórka o 6.00

Zgłoszenia na każdą 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
 wtorek - 07.02.2017r. zajęcia muzyczne MUZYCZNY BAŁWANEK
 czwartek - 9.02.2017r. Walentynki
Dzieci w wieku przedszkolnym mogą brać udział w zajęciach pod opieką
starszego rodzeństwa lub dorosłego opiekuna.
Każde dziecko powinno mieć przy sobie numer telefonu do rodzica/opiekuna.
W programie: czytanie książek, prace plastyczne, gry, zabawy, słodkie co nieco, upominki i wiele innych atrakcji...
tel. 62/ 730 33 89, www.bp.ostrzeszow.pl

Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną zaprasza

FERIE 2017
07.02. (wtorek) - sala Centrum Kultury - godz. 11.00 - 14.00
Zabawa w teatr - gry, zabawy, zajęcia
artystyczne

09.02. (czwartek) - sala Centrum
Kultury - godz. 11.00 – 14.00
Podróże z książką - gry, zabawy, zajęcia artystyczne

08.02. (środa) - Ostatni smok świata
- wycieczka do Kalisza
- kino, spacer po Starówce. Koszt
- 15.00 zł

10.02. (piątek) - sala Centrum Kultury
- godz. 11.00 - 14.00
Pączkowy zawrót głowy - gry, zabawy,
zajęcia kulinarne

Informacje dodatkowe: 62 730-53-46
Zajęcia organizowane przy współpracy 15. Drużyny Harcerskiej ZHP
przy Gimnazjum w Grabowie nad Prosną

FERIE z OCK
10 II (piątek)
12.00 - 13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajęcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)

9 II (czwartek)
10.00 - „Ferie z Antonim Serbeńskim” puzzle dla dzieci i dorosłych - Muzeum
Regionalne

11 II (sobota)
16.00 - 18.00 - „BAL U BAŁWANKA”
- zabawa kostiumowa dla dzieci od 3
do 7 lat - sala klubowa OCK

Na powyższe zajęcia - wstęp wolny!
Od poniedziałku do piątku - godz. 11.00 - seanse filmowe dla dzieci

Sing
USA, animacja, komedia, familijny,
110 minut.
Wtorek - 7 II, godz. 11.00, 15.30 (3D)
Środa 8 - II, godz. 11.00 (3D), 15.30
Czwartek - 9 II, godz. 11.00, 15.30 (3D)
Piątek - 10 II, godz. 11.00
Sobota - 11 II, godz. 13.45
Niedziela - 12 II, godz. 13.45

WYKŁAD
OTWARTY

pt. „Aspekt
bezpieczeństwa
seniorów w świecie
realnym i wirtualnym”,
na który zarząd UTW serdecznie
zaprasza słuchaczy oraz mieszkańców Ostrzeszowa i okolic.

Wykładowca - senator RP
Łukasz Mikołajczyk
Prezes Zarządu UTW
Małgorzata Staniszewska
(tel. 513 061 716)

WIECZOREK
KARNAWAŁOWY
W KORPYSACH

Chór Stacja Bukownica

Dyrygent Mirosław Borkowski
10 lutego 2017, godz. 17.00
Sala Rolnika w Bukownicy

WSTĘP WOLNY
Serdecznie zaprasza Stowarzyszenie
Kulturalno-edukacyjne „Stacja Bukownica”

ZABAWA
WALENTYNKOWOKARNAWAŁOWA
Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie
zaprasza 15 lutego 2017 r.,
o godz. 17.00
do sali „Strażak”
na zabawę

WALENTYNKOWOKARNAWAŁOWĄ
odpłatność: 45 zł - członkowie,
50 zł - sympatycy.
Wpłatę przyjmujemy do
13.02.2017 r. w UMiG (ul. Zamkowa 31, pok. nr 14 - I piętro).

Mieszkańcy Korpys zapraszają na
wieczorek karnawałowy,
który odbędzie się

18 lutego, o godz. 19.00,
na sali OSP.

Numery kontaktowe:
Zdzisława Łopata,
tel. 62 730-75-69
Zofia Kubczak,
tel. 62 730-75-63

24 lutego 2017 r.,
godz. 19.30

Sala widowiskowa OCK.
Bilety 25 zł i 30 zł w dniu koncertu
do nabycia w OCK.
tel. 730-25-76
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1
w Ostrzeszowie
zaprasza na:

WIECZOREK KARNAWAŁOWY!
18
1 lutego 2017r., o godz. 19.00

La La Land

Polska, biograficzny, dramat, 117 minut.
Wtorek - 7 II, godz. 17.45
Środa 8 - II, godz. 20.00
Czwartek - 9 II, godz. 17.45

ZAPROSZENIE
17 lutego, godz. 17.00
w sali Starostwa
odbędzie się

Do tańca przygrywał będzie
zespół Trans
Bilet wstępu - 170 zł od pary

8 II (środa)
12.00 - 13.00 - „Rysujemy i malujemy” - zajęcia plastyczne (pracownia
plastyczna w bibliotece publ.)

Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisłockiej

UTW w Ostrzeszowie

KONCERT
OPERETKOWY

Polska, biograficzny, dramat, 117 minut.
Wtorek - 7 II, godz. 20.00
Środa - 8 II, godz. 17.45
Czwartek 9 II, godz. 20.00

Ciemniejsza strona Greya
USA, melodramat, 115 minut.
Piątek - 10 II, godz. 16.00, 18.15, 20.30
Sobota - 11 II, godz. 16.00, 18.15, 20.30
Niedziela - 12 II, godz.
16.00, 18.15, 20.30
Wtorek - 14 II, godz.
16.00, 18.15, 20.30

w sali restauracji
„Zajazd" Ostrzeszów (za Statoil, kierunek Kępno)
Imprezę umila: D.J. DAMIAN
Cena 180 zł od pary
Zapisy
przyjmuje sekretariat szkoły, tel. (62) 732-07-80,
Z
w godzinach 8.00 - 15.00.
Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 8 lutego 2017r.

Ceny biletów:
www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line:
www.bilety24.pl

Serdecznie zapraszamy na
58. Koncert z cyklu „Perły w Koronie”
pt. „Przeszłość dźwiękiem wskrzeszona”.
Wystąpią: Zespół „AMICORUM” oraz „CANTUS
MARIAE” - występ w ramach Festiwalu Kaliskiego
Schola Cantorum.
Niedziela, 10 lutego 2017 roku, o godzinie 18:00,
w kościele klasztornym.

Wstęp wolny!
Siostry nazaretanki
z Ostrzeszowa
i organizatorzy

KONCERT ZESPOŁU AKCENT - ZENEK MARTYNIUK - Grabów nad Prosną, 18 lutego 2017 r., godz. 19.30 - Hala sportowa,
ul. Przemysłowa 1A.
Bilety do nabycia: Hala sportowa, tel. 790 315 371, Gminna
Biblioteka Publiczna w Grabowie, ul. Kaliska 22 oraz na www.
kupbilecik.pl
Cena biletu - 50zł. Organizator - tel. 695 010 673

Wesoło…
baw się emerycie.
Rozwesel swą duszę
i nieciekawe życie.
PZERiI Koło nr 2 w Ostrzeszowie
organizuje

WIECZOREK
TANECZNY
„ZAJAZD” Ostrzeszów
(przy stacji Statoil)
28 luty 2017 r., godz. 18.00
Chętnych serdecznie
zapraszamy.
Wstęp:
- od osoby zrzeszonej - 50zł
- od osoby niezrzeszonej - 60zł
Zapisy oraz wpłatę przyjmujemy
w Klubie „Madera”:
- w każdy wtorek, w godz. 10.00
-12.00 i w środę, w godz. 17.00
-19.00
Zarząd Koła nr 2

1976 - 2016
40 LAT
JACHT KLUBU „ORION”
W OSTRZESZOWIE

Jach Klub „Orion”
w Ostrzeszowie

ZAPRASZA NA
Jubileuszowy
BAL POD ŻAGLAMI
11.02.2017 r., godz. 19.00
w Ośrodku Cegiełki
w Szklarce Myślniewskiej
Wstęp 100 zł od osoby.
Kontakt: 607 168 501
e-mail: gudrys@o2.pl

GORĄCO
ZAPRASZAMY!
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

O Puchar Starosty

PELIKAN GRABÓW - NAJLEPSZY
Sześć drużyn walczyło o Puchar Starosty w XV Halowym Turnieju Piłki
Nożnej. Trofeum zdobył LZS Pelikan Grabów. Najlepszym strzelcem okazał się
zawodnik KS Rogaszyce - Paweł Drobczyński, który strzelił 10 goli. Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Tobiasza Misterka z LZS Pelikan Grabów.
Wyniki meczów
Pelikan Grabów - Zefka Kobyla Góra
Victoria Ostrzeszów - LZS Czajków
LZS Doruchów - KS Rogaszyce
Pelikan Grabów - LZS Czajków
Victoria Ostrzeszów - KS Rogaszyce
Zefka Kobyla Góra - LZS Czajków
Victoria Ostrzeszów - LZS Doruchów
Pelikan Grabów - KS Rogaszyce
Zefka Kobyla Góra - KP Victoria
LZS Czajków - LZS Doruchów
Pelikan Grabów - KP Victoria
Zefka Kobyla Góra - KS Rogaszyce
Pelikan Grabów - LZS Doruchów
LZS Czajków - KS Rogaszyce
Zefka Kobyla Góra - LZS Doruchów

2:1
5:0
0:1
2:1
2:1
2:0
2:2
3:3
1:3
0:3
3:1
1:2
2:0
2:3
3:0

Tabela końcowa
Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drużyna
LZS Pelikan Grabów
KP Victoria Ostrzeszów
KS Rogaszyce
KLKS Zefka Kobyla Góra
LZS Doruchów
LZS Czajków

M
5
5
5
5
5
5

Gole
12 - 6
13 - 7
10 - 8
8-7
5-8
3 - 15

Pkt
13
10
10
6
4
0

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAŃSKI
adwokat EDYTA BUKCZYŃSKA

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

ul. Pr zemysłowa 9 (par ter), 63 - 500 Ostr zeszów

Terapia falą uderzeniową
Dodatkowy zakres wskazań:
• punkty spustowe
• przewlekłe zapalenie
przyczepów
• spazm mięśniowy

Ból w odcinku
szyjnym
kręgosłupa
Bóle barku,
zapalenie stożka
rotatorów

Ból nadgarstka
Łokieć golfisty,
łokieć tenisisty

Ból w odcinku
lędźwiowym
kręgosłupa

Kolano skoczka
Zespół mięśnia
piszczelowego
przedniego
Korzyści dla pacjenta:
• szerokie
zastosowanie
• wysoka
skuteczność
potwierdzona
klinicznie
• nieinwazyjny
charakter
zabiegu
• krótkie sesje
lecznicze
• szybki powrót do
zdrowia

Zapalenie
okołokrętażowe

Zapalenie
ścięgna
Achillesa

50 CzłENA

Ostroga
piętowa

REJESTRACJA tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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Ostrzeszowska Liga Halowa
Wyniki 6. kolejki (4.02.)
Small Boys - Nankatsu 5 :10
Bramki:
Small Boys - Dymała, Dłubek, Wróbel - 3;
Nankatsu - Stawiński - 5, Jarczak - 4,
Szajdak.
Żółta kartka: Jarczak - Nankatsu.
Arka Niedźwiedź - Ciemna Strefa 8 :13
Bramki:
Arka Niedźwiedź - Jędrzejewski - 3,
Bruder - 2, Jastrzębski - 2, Jurków;
Ciemna Strefa - Wojcieszak - 4, Dawid
Przybył II - 3, Grzywacz - 2, Nyguen - 2,
Domagalski, Misterek.
Czerwona kartka: Grzywacz - Ciemna
Strefa (2x żółta) - pauza w VII rundzie.
Klub Łysego - Euros 4 :4
Bramki:
Klub Łysego - Guzenda Tomasz, Góra,
Frączek, Świerad;
Euros - Augustyniak, Dawid Przybył I,
Kaźmierczak, Adrian Skrobacz.
Żółta kartka:
Klub Łysego - Balcerzak, Marcin Guzenda, Bartłomiej Guzenda;
Euros - Kaźmierczak, Adrian Skrobacz.
Czerwona kartka: Marcin Guzenda
- Klub Łysego; decyzją organizatora
zakaz gry w kolejnym meczu.

SPRZEDAŻ
SOKÓW

NATURALNYCH:

ŚWIEŻE JABŁKA
W CIĄGŁEJ
SPRZEDAŻY!
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Książenice, ul. Wiejska 29,
tel. 600 202 306

O
R
T
O
P
E
D
A

Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narządu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dziecięcej
i dorosłych
Ostrzeszów, al. Wolności 1a
rejestracja 882-042-111

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GŁADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usługi budowlane
Możliwość obejrzenia wykonanych zleceń

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

WAKACJE NAD
BAŁTYKIEM

Victoria Junior - KS Rogaszyce 3:12
Bramki:
Victoria - Młoczyński, Roszak, Pułkownik;
KS Rogaszyce - Piotr Nasiadek - 3,
Jędrecki - 3, Głowiak - 3, Betka - 2,
Przerwa - 1.
Żółta kartka:
Victoria - Monieta;
KS Rogaszyce - Głowiak, Jędrecki.
Tabela po 6 kolejkach:
Euros
16 p.
Klub Łysego
13 p.
Ciemna Strefa
13 p.

34:13
34:17
46:27

Arka Niedźwiedź
KS Rogaszyce
Nankatsu
Small Boys
Victoria Jr

10 p.
10 p.
3 p.
3 p.
1 p.

Najlepsi strzelcy
(wszyscy po 11 goli):
Robert Skrobacz - Euros, Maciej Stawiński - Nankatsu, Robert Wojcieszak
- Ciemna Strefa, Miłosz Jędrzejewski
- Arka.
Kolejka 7. (11.02.)
15.00 - Arka - Rogaszyce
16.00 - Ciemna Strefa - Euros
17.00 - Small Boys - Klub Łysego
18.00 - Nankatsu - Victoria

Kolejny mecz kontrolny Victorii
W sobotę, 4 lutego, Victoria, po bardzo dobrym meczu, rozegranym na
sztucznej nawierzchni w Ostrowie, przegrała z III-ligową Polonią Środa 2 : 4.
Bramki dla Victorii zdobyli: Dolata, Mazurek.
Skład Victorii: Płaczek, Skorzybót, Kaźmierczak, Duczmal, Gandecki,
Pasiak, Dolata, Dubiel, Skrobacz, Mazurek, Gabiś; na zmianę wchodzili:
Barański, Sztukowski, Paroń.

Agromet Sp. z o.o. jest czołowym na rynku polskim oraz liczącym się
w Europie producentem przekładni kątowych, walcowych, kątowo walcowych oraz detali przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego.
Agromet obecny jest na rynku od ponad 40 lat a od 19 lat funkcjonuje w
strukturach niemieckiej grupy SFB. Siedziba główna zlokalizowana jest
w Ostrzeszowie. W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa
poszukujemy kandydata na stanowisko:

INFORMATYK

Firma Turystyczna P.H.U.
„GRZEŚ” Torzeniec

Główne zadania:
• Pomoc i bieżące wsparcie użytkowników
• Konfigurowanie sprzętu i oprogramowania
• Nadzorowanie pracy środowiska IT w firmie

Zapraszamy na wycieczki
krajoznawcze
w sezonie 2017

Wymagania:
• Wykształcenie informatyczne lub pokrewne
• Dobra znajomość Microsoft Windows i Microsoft Office
• Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych oraz baz danych
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność szybkiego i efektywnego rozwiązywania problemów
• Zaangażowanie, samodzielność, komunikatywność

Przewozy autokarowe & Biuro
Podróży

Wycieczka do teatru
z okazji Dnia Kobiet
Wycieczka
MAJÓWKA 2017
Warszawa, Sandomierz,
Mazury, Bieszczady,
Dolina Rospudy
Nowa oferta wczasowa
na 2017r.
Sarbinowo-DźwirzynoNiechorze-Świnoujście
BO PODRÓŻ Z „GRZESIEM”
CIĘ TANIO WYNIESIE
Szczegóły na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz Janicki,
tel. 601 581 165
Mirosława Janicka,
tel. 609 502 825

34:35
40:22
27:33
23:48
15:58

Mile widziane:
• Znajomość SQL
• Znajomość systemów Windows Server (z AD) oraz Linux
• Doświadczenie w pracy i/lub administrowaniu systemami klasy ERP
• Podstawy działania środowisk zwirtualizowanych (WMware vSphere)
• Znajomość procesów zachodzących w firmie (zakupy, magazyny, planowanie, produkcja, kontrola jakości, sprzedaż)
• Doświadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
• Dodatkowe benefity
• Ciekawą pracę w renomowanej, stabilnej międzynarodowej firmie
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:
Agromet Sp. z o.o., Al. Wolności 5/7, 63-500 Ostrzeszów
lub przesłanie e-mailem na adres praca@agromet.pl, wraz z dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

Tekst płatny

Zdrowie jest najważniejsze i my o tym wiemy!
emy!
Aleksandra Malińska - bioenergoterapeutka
tka

Czy to naprawdę pomaga?
Dlaczego trzeba wziąć aż 3 zabiegi ciągiem? - często zadawane są nam tego typu pytania.
Odpowiadając na nie, tłumaczę:
Bioenergoterapia działa
u wszystkich ludzi, jednak
nie każdy bioenergoterapeuta
może pomóc każdej osobie.
Dlaczego? Chociażby z powodu braku zgodności energetycznej, różnej polaryzacji czy
też barier psychologicznych.
Jeśli chodzi o cykl terapeutyczny, składający się z 3 zabiegów
dzień po dniu - odpowiedź jest
również prosta: w każdym dniu
terapii bioterapeutka może stosować różne techniki z zakresu
medycyny naturalnej. Należy
wziąć również pod uwagę fakt,
że każdego dnia nasz układ
energetyczny pracuje inaczej,
a przez 3-dniowe harmonizowanie tego układu doprowadzamy
organizm do swoistej równo-

wagi, przez co ułatwiamy mu
podjęcie działań naprawczych.
Pani Aleksandra ma za sobą
kilka lat doświadczenia w pracy z ludźmi i naprawdę sporo
osiągnięć, oto niektóre z nich.
Bronisław (lat 56) - Niestety, znalazłem się w grupie mężczyzn, którzy chorują na przerost
prostaty, a co za tym idzie, mają
trudności z oddawaniem moczu
i muszą często chodzić do toalety.
Przed wizytą u pani Malińskiej
wstawałem w nocy średnio 5 razy,
teraz udaje mi się dospać do 5
rano, bez nocnych wędrówek.
Po ostatnim USG okazało się
że gruczoł obkurczył się o całe
1,5cm. A od zabiegu minęły zaledwie 2 miesiące.
Paulina (lat 33) - Przez pół
roku nie wiedziałam, co się ze
mną dzieje, ciągłe wahania nastroju od śmiechu, przez płacz,
aż do potężnej agresji. Okazało
się, że wszystkiemu winna jest
tarczyca. Badania zrobiłam pry-

watnie, wyniki nie
e były ciekawe. Do endokrynologa
ynologa
miałam termin za
a 10
miesięcy (bo miejsc
sc
wcześniej nie
było), więc szukałam gdzie indziej.
Znalazłam ogłoszenie o pani
Malińskiej. Zadzwoniłam, do-wiedziałam się
wszystkiego, ale
wydawało mi się,
że wizyty są za
drogie. Odczekałam jeszcze
miesiąc, dłużej
nie wytrzymałam, i dobrze. Po
kilku zabiegach
u pani Aleksandry wszystko
wróciło do normy,
moje samopoczucie, jak i wynikii
tarczycy, żałuję,,

że tak długo tę wizytę odw
odwlekałam.
Rodzice Jakuba (lat
(l
6) - Nasz synek zaczął się
s
w nocy moczyć, choć wczewcz
śniej nie było tego problem
problemu.
Wypróbowaliśmy wszystwszys
kiego - nie mieliśmy n
nic
do stracenia, więc ud
udaliśmy s
się
z wiz
wizytą do
pani AlekAle
sandry. Jakież było
by
nasze zdziwienie,
zdziwien
kiedy po pierwpierw
szym zabieg
zabiegu
przesp
Kubuś przespał
ca
spokojnie całą
noc i rano wstał
ws
bez żadnej
„niespodzian„niespodzia
ki”. Od wiz
wizyty minął ro
rok,

dolegliwość nie wróciła, poprawiła się także odporność naszego
synka - przez rok nie miał nawet
kataru, kiedy wszystkie inne dzieci chorowały, on cieszył się jak
najlepszą formą.
Aleksandra (lat 26) - Moja
historia jest krótka i ma szczęśliwy finał. Przyszłam do pani
Aleksandry, bo miałam guzki na
piersiach, ok. 2cm mięśniaki, liczne torbiele. Terapeutka od razu
powiedziała, że to się nie skończy na jednym cyklu - no cóż,
jak trzeba, to trzeba. W sumie
wzięłam 9 zabiegów, czyli 3 cykle
po 3 zabiegi. Guzki się wchłonęły, torbiele również, mięśniak
obkurczył się do 0,5cm Jestem
bardzo wdzięczna za pomoc, wiarę i siłę, którą obdarowała mnie
pani Aleksandra.
Aleksandra Malińska będzie
przyjmować w Ostrzeszowie:
w dniach 20, 21 lutego 2017
roku.
Zapisy i informacje, wyłącznie telefoniczne, od poniedziałku do piątku, w godzinach
9.00-14.00 pod numerem: 791
120 11.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

8.02.2017

Ach, co to był za ślub!

SERWETKOWE FANTAZJE

Dorota Owczarczak
BPMiG Ostrzeszów

WALENTYNKOWY
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zbliża się Dzień Zakochanych - walentynki. Wszystkich czytelników
ów „Czasu
Ostrzeszowskiego”, tych zakochanych i niekoniecznie, zapraszamy do udziału
w konkursie fotograficznym dla amatorów.
Zróbmy zdjęcie, na którym utrwalimy sympatyczne chwile z naszego życia na
tle miejsc bliskich naszym sercom. Może to będzie ulica, przy której mieszkamy,
szkoła, ulubiony budynek, trasa spacerowa, ulubiona ławka w parku...
Na konkursowej fotografii muszą znajdować się dwie osoby (np. mama z córką,
dziadek z wnukiem, koleżanki, para zakochanych, małżonkowie…) - warunek przynajmniej jedna z tych osób musi być mieszkańcem naszego powiatu - a zdjęcie
zrobione na tle fragmentu miejscowości powiatu ostrzeszowskiego.
Mile widziane są wszelkie akcenty graficzne związane z walentynkami.
Zdjęcia można przynosić i przysyłać do redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
(ul. św. Mikołaja 16) lub przesyłać drogą e-mailową (poczta@czasostrzeszowski.
pl) do 28 lutego 2017 roku. Prosimy, by zdjęcia były jak najlepszej rozdzielczości.
Oprócz imienia i nazwiska autora, nadesłane zdjęcia muszą zawierać krótki opis
miejsca, które przedstawiają. Uwaga - jedna osoba może wysłać tylko jedną fotografię!
dą jest elega
Wybrane zdjęcia opublikujemy na naszych łamach. Nagrodą
elegancka
kolacja dla dwóch osób. Będą też nagrody pocieszenia.
zenia.

Zapraszamy do zabawy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem
m
zgody na publikację danych - i nadesłanego zdjęcia,
a,
i nazwiska autora.

Kochanej Mamie, Babci i Prababci

Czesławie Jakubczyk
z okazji 90. urodzin

dużo radości, siły
i doczekania w zdrowiu
kolejnych pięknych jubileuszy
życzą
dzieci, wnuki i prawnuki

fot. Studio 6x6 - Grzegorz Kosmala

Pod takim tytułem zorganizowano w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów wystawę
pięknych papierowych serwetek
wykonanych w czasie zimowych
wieczorów przez członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Ostrzeszowie.
1 lutego uczestnicy wystawy
otrzymali na pamiątkę dyplomy
i haftowane serwetki, a następnie, przy kawie i karnawałowych
przysmakach, w ramach karaoke,
śpiewali utwory biesiadne.
Wystawa twórczości członków
PZERiI pt. „Serwetkowe fantazje”,
zainicjowana przez Zarząd Oddziału Rejonowego w Ostrzeszowie,
jest kolejnym, po ubiegłorocznym
konkursie na wielkanocne stroiki
i ozdoby oraz wystawie fotografii
wnuków z okazji Dnia Dziecka,
wspólnym przedsięwzięciem wraz
z BPMiG Ostrzeszów.

Marlena i Leszek

Miło nam poinformować, że 15 października 2016 roku, w parafii
Świętej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie na ślubnym kobiercu stanęli
i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Marlena Kempa i Leszek Dembski
Kochanej Mamie, Teściowej i Babci

Helenie Ostrowicz
z okazji 70. urodzin

dużo radości, zdrowia i uśmiechu na co dzień
życzą
córki z mężami
syn z żoną
wnuki

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nie ustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach
„CzO”, przynieś lub przyślij swoją
ślubną fotografię do redakcji. Na
pewno ją opublikujemy. To nic nie
kosztuje. Zapraszamy!

Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki możemy dać dziecku, jest wykształcenie. Arystoteles

Nicolas
Nicola
Nic
olas
s - synek
synek
nek pańs
p
państwa
aństtwa
a An
Angel
Angeliki
geliki
iki i Pawła
Pa ła M
Mądrych
d hzO
Ostrzeszowa,
t
ur. 29.01.2017r., waga 3870g
Miłosz - synek państwa Marzeny i Mariusza Garncarków z Hanulina,
ur. 29.01.2017r., waga 4550g
Laura - córeczka państwa Katarzyny i Pawła Buszów z Ostrzeszowa,
ur. 30.01.2017r., waga 3450g
Maja córeczka państwa Marty i Mariusza Zawidzkich z Olszyny,
ur. 31.01.2017r., waga 3500g
Kornel - synek państwa Karoliny Przenicznej i Macieja Wencla z Ostrzeszowa,
ur. 31.01.2017r., waga 2970g
Szymon - synek państwa Beaty i Roberta Ziębów z Kobylej Góry,
ur. 1.02.2017r., waga 3400g
córeczka państwa Doroty i Roberta Biedów z Kobylej Góry,
ur. 2.04.2017r., waga 3300g

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

