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ZATAēCZYLI DLA KRZYSZTOFA

CZY LEKARKA STANIE
PRZED SĄDEM?
Byáa Ğwiadkiem, jest podejrzaną

Jest przeáom w sprawie nagáej
Ğmierci máodej kobiety, do której
doszáo w drugi dzieĔ Ğwiąt BoĪego Narodzenia 2014 roku. Zdaniem
Prokuratury OkrĊgowej w Ostrowie
Wlkp., lekarka pracująca wówczas
w ostrzeszowskim szpitalu popeániáa
báąd w sztuce lekarskiej, co w konsekwencji doprowadziáo do Ğmierci
27-letniej mieszkanki Ostrzeszowa.
O tym tragicznym zdarzeniu pisaliĞmy w numerze 53/2014 „Czasu Ostrzeszowskiego”.
Przypomnijmy. Kobieta, uskarĪająca siĊ na ostry ból brzucha, tra¿áa
na izbĊ przyjĊü szpitala w Ostrzeszowie okoáo póánocy z 25 na 26 grudnia
2014 r. Zostaáa skierowana na oddziaá
wewnĊtrzny - lekarze stwierdzili, Īe
dziewczyna ma podwyĪszony cukier,
zasugerowano równieĪ, Īe byü moĪe
jest w ciąĪy pozamacicznej. W poáudnie kobieta juĪ nie Īyáa - sekcja zwáok,
przeprowadzona w Katedrze Medycyny
Sądowej Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu, wykazaáa, Īe przyczyną

zgonu byá masywny wstrząs krwotoczny.
Dáugo ciągnĊáo siĊ dochodzenie
prokuratury w tej sprawie, ale wygląda
na to, Īe coĞ drgnĊáo. Potwierdza to
w swojej wypowiedzi z-ca Prokuratora
OkrĊgowego w Ostrowie - Cecylia Majchrzak.
- Przez jakiĞ czas sprawa byáa
zawieszona w oczekiwaniu na opinie
biegáych. Po ich uzyskaniu lekarzowi
zostaáy przedstawione zarzuty. Dotyczą
one popeánienia przestĊpstwa z art.
160 paragraf 2, który mówi: JeĪeli na
sprawcy ciąĪy obowiązek opieki nad
osobą naraĪoną na niebezpieczeĔstwo,

podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 3
miesiĊcy do lat 5. W tej
chwili zasiĊgnĊliĞmy
uzupeániającej opinii
biegáych, a to dlatego, Īe poprzednia byáa
oparta o relacje lekarza jako Ğwiadka, co
w sytuacji, gdy zmienia siĊ status Ğwiadka,
jest niedopuszczalne.
Opinia powinna tra¿ü
do nas gdzieĞ pod
koniec marca, wiĊc
w tym póároczu planujĊ zakoĔczyü postĊpowanie, moĪe da
siĊ to zrobiü jeszcze
w kwietniu - wyjaĞnia
pani prokurator.
Zdaniem Ğledczych, lekarka z izby
przyjĊü powinna zleciü
badanie USG, a tego
nie zrobiáa. Opinia biegáych zmierza ku
tezie, Īe skoro do szpitala zgáasza siĊ
kobieta w tzw. wieku rozrodczym z bólem brzucha, powinna równieĪ przejĞü
badania ginekologiczne, czego równieĪ
nie zrobiono. Czy byáo to jedyne zaniechanie i czy winna jest podejrzana
lekarka (wczeĞniej Ğwiadek w tej sprawie), wykaĪe dochodzenie Prokuratury
OkrĊgowej, a zdecyduje sąd.
Byáej lekarce szpitala w Ostrzeszowie za zaniechanie i báĊdy w sztuce
lekarskiej grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolnoĞci.
K.J.

Kilkadziesiąt dziewcząt, a takĪe kilkoro
cháopców wziĊáo udziaá
w „maratonie” zumby,
który odbyá siĊ w niedzielne poáudnie, 12 lutego
w hali sportowej Gimnazjum nr 2. Nie taĔczyli dla
samej przyjemnoĞci, taĔczyli dla Krzysia i osób,
które wáaĞnie dla niego
tam przyszáy.
Krzysztof Nowak,
37-letni mieszkaniec
Rojowa - byá wĞród nich- czĊĞciowo sparaliĪowany, poruszający siĊ na
wózku inwalidzkim, ale,
pomimo cierpieĔ, uĞmiechający siĊ do wszystkich wokóá. Towarzyszyáy
mu Īona Agnieszka i ich
5-letnia córka Nadia. Byli
teĪ z Krzysztofem krewni
i przyjaciele.
DokoĔczenie
na str. 12.

Wandale usáyszeli
zarzuty
Do 5 lat wiĊzienia grozi dwóm
24-latkom, którzy umyĞlnie uszkodzili dwa zaparkowane samochody
osobowe. Wieczorem na ulicy Sienkiewicza w Ostrzeszowie mĊĪczyĨni, bez wyraĨnego powodu, podeszli
do samochodów i zniszczyli boczne
lusterka. Wandale usáyszeli juĪ zarzuty zniszczenia mienia, do których
siĊ przyznali.
4 lutego do KPP w Ostrzeszowie
zgáosiá siĊ wáaĞciciel samochodu marki
Chrysler Voyager, który poinformowaá,
Īe ktoĞ urwaá dwa boczne lusterka przy
jego samochodzie. WáaĞciciel wyceniá
straty na 3500 zá.
Ostrzeszowskim kryminalnym udaáo
siĊ ustaliü, Īe lusterka zniszczyá 24-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa, który nagle
odáączyá siĊ od grupy kolegów, podszedá
do osobówki, a nastĊpnie celowo zacząá
kopaü lusterka. Policjanci ustalili równieĪ,
Īe kilka minut póĨniej od tej samej grupy
odáączyá siĊ inny 24-latek. On równieĪ
umyĞlnie zniszczyá lusterko zaparkowanego auta (bmw). WartoĞü szkody
zostaáa wyceniona na 600 zá.

Jeszcze w tym samym dniu sprawców zatrzymano w policyjnym areszcie
do dyspozycji prokuratora. MĊĪczyĨni
w chwili popeániania czynu byli pod wpáywem narkotyków.

ZatrudniĊ

TAPICERA
praca w Ostrzeszowie
Kontakt: Kinas Meble
ul. Norweska 74, Ostrzeszów
tel. 603 916 779

UWAGA
LOSOWANIE!

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

PAKIETY PROMOCYJNE
Przedborów 31, tel. 62 730 60 54, 731 94 58
Ostrzeszów, ul. Brzozowa 2, tel. 62 586 09 68

Pilarki
juē od

749,-
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

29. sesja w Kobylej Górze
3 lutego odbyáa siĊ 29. sesja Rady
Gminy Kobyla Góra. PrzyjĊto na niej
kilka uchwaá, począwszy od „Programu
opieki nad zwierzĊtami”, po zmiany

w budĪecie. Radni podjĊli teĪ „UchwaáĊ
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkóá podstawowych i gimnazjów do

nowego ustroju szkolnego” (piszemy
na ten temat poniĪej).
Dodatkowo, na wniosek wójta,
wáączono pod obrady dwie uchwaáy. Pierwsza dotyczyáa przekazania
powiatowi ostrzeszowskiemu 30 tys.
zá na kontynuacjĊ budowy chodnika
w Parzynowie, przy drodze powiatowej (w kierunku Rzetni), zaĞ druga
wprowadzaáa bieĪące zmiany w budĪecie gminy.
Z pytaĔ stawianych wójtowi jedno
dotyczyáo kolejnej sygnalizacji Ğwietlnej, która pojawiáa siĊ w Kobylej Górze.

KROK KU REFORMIE OĝWIATY
NajwiĊksze zainteresowanie na
ostatniej sesji Rady Gminy Kobyla Góra
wzbudziáa ustawa dotycząca projektu
dostosowania sieci szkóá do nowego
ustroju szkolnego. Uchwaáa nakreĞla
obwody szkolne, do których przynaleĪą
poszczególne wsie. Wszystkie z istniejących szkóá podstawowych (w Kobylej
Górze, w Parzynowie i Mąkoszycach)
zostaną przeksztaácone w 8-klasowe
szkoáy podstawowe. Z kolei gimnazjum
wáączone ma zostaü do SP w Kobylej
Górze. JuĪ z dniem 31 sierpnia 2017 r.

STUDNIE

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

gimnazjum jako osobny podmiot zakoĔczy swą dziaáalnoĞü.
- Jest to uchwaáa intencyjna, musi
zostaü zaopiniowana przez związki
zawodowe - mówi wójt W. Berski. - Wedáug tego projektu juĪ od wrzeĞnia chcemy do budynku gimnazjum wprowadziü
szkoáĊ podstawową, bĊdzie wiĊc szkoáa
podstawowa z dziaáem gimnazjalnym.
Na razie od wrzeĞnia bĊdą w budynku
obecnego gimnazjum uczyü siĊ dzieci
z klas IV-VI oraz drugie i trzecie klasy
gimnazjum. W 2018 r. ubĊdzie kolejny
rocznik gimnazjalistów, a do budynku
po gimnazjum bĊdziemy chcieli wprowadziü równieĪ te najmáodsze dzieci.
Trzeba bĊdzie dostosowaü do nich niektóre klasy i sanitariaty. Chcemy zrobiü
coĞ w tym kierunku, a nie czekaü dwa
lata z likwidacją gimnazjum.
Tyle wójt Kobylej Góry. Wydaje siĊ,
Īe przyjĊta przez wáadze gminy koncep-

cja jest interesująca i spójna. Poza tym
Ğmiaáa, bo, nie czekając na powolne
wygaszanie, chce siĊ juĪ od wrzeĞnia
stworzyü jedną placówkĊ oĞwiatową,
z jedną dyrekcją i wspólnym gronem
nauczycielskim - z gimnazjum i szkoáy
podstawowej. To ma sens. O opustoszaáe (z czasem) budynki po szkole
podstawowej teĪ raczej nie trzeba siĊ
martwiü - decyzja jeszcze nie zapadáa,
ale brane są pod uwagĊ dwie koncepcje
- wynajĊcie budynku po podstawówce
na biura lub urządzenie tam Ğrodowiskowego domu pomocy spoáecznej.
Jak widaü, wáadze oĞwiatowe i samorządowe w Kobylej Górze wychodzą
reformie naprzeciw. Dobry przykáad
do naĞladowania przez organy oĞwiaty w innych gminach, tudzieĪ wójtów
i burmistrzów.
K.J.

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

Sygnalizacja zostaáa zamontowana,
lecz nie dziaáa. Z odpowiedzi wynika, Īe na wáączenie tej sygnalizacji
zakáad energetyczny ma póá roku, to
znaczy, Īe pod koniec wiosny Ğwiatáa
pewnie zabáysną.
Miáym akcentem obrad byáy podziĊkowania. Pierwsze przekazano na
rĊce pani GraĪyny Kucz za 35 lat pracy
w sáuĪbie zdrowia. Przez ten czas p.
GraĪyna pracowaáa jako dentystka
w kobylogórskim oĞrodku zdrowia.
PodziĊkowania za dziaáania
podejmowane w celu zwalczania
ptasiej grypy, której ognisko znajdowaáo siĊ na terenie gminy, otrzymali:
Powiatowy Lekarz Weterynarii - Krzysztof Lamek, soátys Bierzowa - Ewa SkrobaĔska, a wraz z nią
mieszkaĔcy wioski oraz straĪacy
z OSP Mąkoszyce.
K.J.

19.02.2017 (niedziela),
od godz. 10.00 do 13.00,
GRABÓW n. Prosną,
sala OSP, ul. Kolejowa 3
Zapraszamy wszystkich chĊtnych,
którzy ukoĔczyli 18 rok Īycia
(z dowodem osobistym i po
lekkim posiáku).

Serdeczne podziċkowania Rodzinie, Delegacjom,
Przyjacioâom i SĆsiadom oraz wszystkim, którzy okazali serce
i wspóâczucie, zamówili msze ğwiċte,
zâoīyli wieĕce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

ğp. Czesâawa
âawa Czaba
Czabaĕskiego
skâada
pogrĆīona w smutku rodzina

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!

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

tel. 663 056 464

AKCJA
ODDAWANIA
KRWI
W GRABOWIE

Podziċkowanie

_WIEE JABBKA
W CIGBEJ
SPRZEDAY!

i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

15.02.2017
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

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

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. WieluĔska 42
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APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm 3” ul. Kolejowa 6; od 13.02 do 19.02, tel. 724-20-40
„Borek” - od 20.02 do 26.02, tel. 586-13-87
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

15.02.2016

3

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

POLICJA
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Stracili „prawko”
za prĊdkoĞü

Z ustaleĔ funkcjonariuszy wynika, Īe
do kradzieĪy doszáo w biaáy dzieĔ.

We wtorek (7 lutego) policjanci zatrzymali prawo jazdy czterem
kierowcom, którzy przekroczyli
dopuszczalną prĊdkoĞü w terenie
zabudowanym.
TuĪ po godzinie 15.00 na ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie policjanci
zatrzymali do kontroli volkswagena
passata, którym kierowaá 24-letni
mieszkaniec Leszna. MĊĪczyzna w obszarze zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią 115 km/h.
Kilka minut póĨniej, w tym samym
miejscu, funkcjonariusze zatrzymali
kolejnego pirata drogowego - mieszkaĔca Wielunia, kierującego bmw,
który przekroczyá prĊdkoĞü o 60km/h.
W miejscowoĞci Turze do ograniczenia prĊdkoĞci nie dostosowaá siĊ
43-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego
- kierowca bmw x5 miaá na liczniku
116km/h.
RównieĪ w Turzu, po godzinie
19.00, policjanci zatrzymali samochód marki Audi. Kierowaá nim 21-letni
mieszkaniec gm. Ostrzeszów, który
przekroczyá prĊdkoĞü o 56km/h.
MĊĪczyĨni stracili prawo jazdy,
zostali takĪe ukarani mandatami.

WiĊzienie za narkotyki

Kradá prąd
W czwartek (9 stycznia) policjanci ujawnili nielegalny pobór energii
w jednym z domów jednorodzinnych
w gminie Kobyla Góra. Jak siĊ okazaáo, prąd kradá 55-latek, który poprzez
nielegalne áącze pomijaá urządzenie
pomiarowe i pobieraá prąd za darmo. Ustalenia policjantów wykazaáy,
Īe sprawca korzystaá w ten sposób
z energii od stycznia 2016 roku.
Policja przypomina, Īe kradzieĪ
prądu jest przestĊpstwem zagroĪonym do 5 lat pozbawienia wolnoĞci.
Oprócz aspektu prawnego takie kradzieĪy, naleĪy braü pod uwagĊ równieĪ
aspekt dotyczący zagroĪenia bezpieczeĔstwa uĪytkowników urządzeĔ
elektrycznych. Brak zabezpieczeĔ
na nielegalnych instalacjach stwarza
wiele zagroĪeĔ zarówno dla osób
dokonujących kradzieĪy, jak i osób
postronnych, zupeánie nieĞwiadomych
wykonanych przeróbek.

Do trzech lat wiĊzienia grozi dwóm
mĊĪczyznom za posiadanie narkotyków.
Obaj zostali zatrzymani przez policjantów w nocy - 12 lutego, w Kobylej
Górze.
34-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego miaá przy sobie amfetaminĊ,
zaĞ jego máodszy kolega (20-letni
mieszkaniec gm. Kobyla Góra) byá
pod jej wpáywem. MĊĪczyĨni tra¿li do
aresztu. Czeka ich rozprawa w sądzie.

Uciekaá przed policjantami
12 lutego, patrolując miejscowoĞü Muchy, policjanci próbowali
zatrzymaü do kontroli kierowcĊ
motoroweru. 17-letni mieszkaniec
gm. Czajków na widok radiowozu
zacząá uciekaü...
Okazaáo siĊ, Īe nastolatek byá nietrzeĨwy (1,5 promila). Gdy zobaczyá
radiowóz, skrĊciá nagle w prawo, nastĊpnie porzuciá motorower przy jednej
z posesji i zacząá uciekaü. Funkcjonariuszom udaáo siĊ go jednak dogoniü.
cháopak zostaá zatrzymany. Usáyszaá
juĪ zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeĨwoĞci.

Napad w centrum Sycowa
Máody przedsiĊbiorca z gminy
Syców, prowadzący dziaáalnoĞü gospodarczą w sąsiednim województwie, zostaá ranny podczas napadu,
do którego doszáo w jednym z lokali
na sycowskim rynku. Obecnie policjanci prowadzą dziaáania w celu
ustalenia i zatrzymania sprawców.
Jak donosi portal sycow.naszemiasto.pl,
na przedsiĊbiorcĊ miaáo rzuciü siĊ
trzech zamaskowanych mĊĪczyzn,
którzy próbowali odebraü mu walizkĊ.
PrysnĊli mu gazem w twarz i uderzyli. W momencie napaĞci wáaĞciciele
obiektu wáączyli alarm, co mogáo spáoszyü napastników - uciekli. Rannego
przedsiĊbiorcĊ zabraáo pogotowie.
Na szczĊĞcie mĊĪczyzna nie doznaá
powaĪnych obraĪeĔ. Do próby rozboju
doszáo w ubiegáym tygodniu.

CiĊĪarówką do rowu
Na krajowej
„11” w Rogaszycach kierujący ciĊĪarówką wjechaá
do przydroĪnego
rowu. Do zdarzenia doszáo 7 lutego.
22-letni mieszkaniec woj. Ğląskiego, kierując
samochodem ciĊĪarowym marki Iveco
z naczepą, nie dostosowaá prĊdkoĞci
do warunków panujących na drodze,
przez co wpadá
w poĞlizg, straciá
panowanie nad
autem i wjechaá do
przydroĪnego rowu. Kierowca byá trzeĨwy. Za naruszenie

BądĨ bezpieczna - zajĊcia
z samoobrony dla paĔ
Policjanci z wydziaáu prewencji
zapraszają wszystkie chĊtne panie
do udziaáu w nieodpáatnych zajĊciach z samoobrony pod nazwą
„BĄDħ BEZPIECZNA”.
ZajĊcia odbĊdą siĊ 11 marca,
o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej ZS nr 2 (dawna szkoáa rolnicza)
w Ostrzeszowie, przy ul. Zamkowej 12.
Lekcja prowadzona bĊdzie przez
wykwali¿kowanych instruktorów.
ChĊtne osoby proszone są o dokonanie zgáoszeĔ telefonicznych pod
numerem: 62-732-42-30, 531-936-236
lub osobiĞcie, do dnia 28 lutego - iloĞü
miejsc ograniczona.

Czyj to rower?
Wieczorem, 5 lutego, patrolując
drogĊ wojewódzką nr 449, policjanci
znaleĨli porzucony na poboczu bordowy rower mĊski, marki VELO STAR.
Rower znajduje siĊ na terenie KPP
w Ostrzeszowie. WáaĞciciel proszony
jest o kontakt pod numerem telefonu:
997 lub 62 732 42 11.

Wáamanie na Zamkowym
Záodzieje nie próĪnują. W minionym tygodniu nieustalony dotąd sprawca wáamaá siĊ do jednego
z mieszkaĔ na os. Zamkowym
w Ostrzeszowie. Záodziej wywaĪyá
okno, a nastĊpnie wszedá do Ğrodka
i ukradá biĪuteriĊ. Straty wyceniono
na 600 záotych.
- InformacjĊ o kradzieĪy policjanci
otrzymali 8 lutego, po godz. 19.00
- mówi Ewa Jakubowska, rzecznik
policji. - Sprawca wywaĪyá okno
i wszedá do mieszkania na parterze
jednego z bloków, skąd ukradá biĪuteriĊ o wartoĞci 600 zá. Kiedy do
mieszkania wróciáa wáaĞcicielka, po
záodzieju nie byáo juĪ Ğladu, kobieta
zastaáa porozrzucane rzeczy.
Policjanci zabezpieczyli pozostawione przez wáamywacza Ğlady.

przepisów o bezpieczeĔstwie w ruchu drogowym policjanci
ukarali go mandatem.

Nowe samochody w KPP
Oznakowany radiowóz marki Skoda Yeti oraz pojazd sáuĪbowy marki Opel
Astra zasiliáy tabor ostrzeszowskiej komendy. Samochody zostaáy zakupione
dziĊki wspóápracy z lokalnymi samorządami oraz ze Ğrodków wáasnych policji.
PrzedsiĊwziĊcie wsparáo równieĪ Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat.
Uroczyste przekazanie kluczyków oraz dokumentów do nowych pojazdów
nastąpiáo w czwartek - 9 lutego. PoĞwiĊcenia radiowozów dokonaá ks. Piotr
Kowalek, proboszcz para¿i Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie.
Wiadomo juĪ, Īe skoda bĊdzie sáuĪyü policjantom w Kobylej Górze.

Niecodzienny widok
8 lutego, o godzinie 16.00 duĪy ciĊĪarowy samochód z powodu awarii
zatarasowaá czĊĞü ulicy przy Galerii w Ostrzeszowie. Aby nie doszáo do kolizji
i olbrzymiego korka, policjanci z ostrzeszowskiej KPP sprawnie pokierowali
ruchem i udroĪnili przejazd.
Swoją drogą niecodzienny to widok, gdy policjanci kierują ruchem. Dawniej,
kiedy nie byáo sygnalizatorów Ğwietlnych, widok eleganckiego policjanta w biaáej
czapce i biaáych rĊkawiczkach, z gracją dyrygującego ruchem na skrzyĪowaniu,
robiá wraĪenie.

Zasypany
i zaspany
Jak widaü,
nie tylko niedĨwiedzie zapadają w sen
zimowy. Zdarza siĊ to takĪe
autom. Dobrze,
Īe wkrótce odwilĪ…

STRAĒ
Ptasia grypa,
poĪary sadzy...
Dziaáania związane z ptasią grypą
znów zdominowaáy ostatni tydzieĔ.
W związku z tą niebezpieczną dla
ptactwa chorobą straĪacy interweniowali okoáo 200 razy. Ich dziaáania polegaáy przede wszystkim na pomocy
sáuĪbom gminnym i weterynaryjnym

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU
Twoje pųytki na balkonie
/ tarasie odpadajČ ?
RozwiČǏemy ten problem!
Skontaktuj siħ z Nami
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w dostarczaniu Ğrodka dezynfekującego na drogowe maty.
Pozostaáe interwencje:
- 8 lutego zapaliáy siĊ 2 bale sáomy
na polu w Palatach. OgieĔ zostaá szybko ugaszony.
- 9 lutego straĪacy zostali zadysponowani do poĪaru sadzy w kominie
w Grabowie. Dwa dni potem do podobnego poĪaru doszáo na ul. KraĔcowej,
a jeszcze dzieĔ póĨniej na ul. DaszyĔskiego w Ostrzeszowie.
- 11 lutego straĪacy zostali wezwani do Siedlikowa - na dachu budynku mieszkalnego zostaáo naderwane
opierzenie - konieczne byáo usuniĊcie
zwisających elementów.
- 12 lutego zapaliáa siĊ wiata przy
budynku gospodarczym w Ostrzeszowie
Pustkowiu. Pod wiatą skáadowane byáo
drewno na opaá. Dziaáania straĪaków
trwaáy blisko godzinĊ. Straty oszacowano na ok. 1000zá.
- Tego samego dnia straĪacy zlikwidowali takĪe plamĊ oleju na drodze
w Bukownicy.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

A MIESZKANIA
CORAZ DROĩSZE…
Od dziesiĊciu lat czĊĞü lokatorów
bloku przy ul. Grunwaldzkiej 5 bezskutecznie ubiega siĊ o moĪliwoĞü
wykupienia na wáasnoĞü swoich
mieszkaĔ. Dotyczy to 15 mieszkaĔ,
bo wiĊkszoĞü lokali w tym budynku
to mieszkania wáasnoĞciowe, wykupione jeszcze przed laty od upadającego FUM-u. WáaĞciciele tych
mieszkaĔ tworzą dziĞ wspólnotĊ
mieszkaniową, a ci, którzy swych
lokali dotąd nie wykupili, czują siĊ jak sami mówią - lokatorami drugiej
kategorii.
Sprawa staáa siĊ gáoĞna przez pismo od mieszkaĔców bloku nr 5, które
na styczniowej sesji Rady Miejskiej
przeczytaá, a nastĊpnie wrĊczyá przewodniczącemu, radny Marcin ĝwitoĔ.
Lokatorzy bloku proszą o interwencjĊ
i pomoc w wykupie mieszkaĔ, w których
od lat (czĊsto od początku) mieszkają.
Dotąd zgody na wykup nie uzyskiwali,
bowiem twierdzono, Īe stan prawny
mieszkaĔ jest nieuregulowany. Staáo
siĊ tak z powodu zgody na wybudowanie sklepu, który przylega do budynku
bloku. Ta decyzja z początku lat dwutysiĊcznych „namieszaáa w papierach”
i odtąd nikt nie potra¿á (lub nie chciaá) tej
sprawy wyprostowaü. Od kilku miesiĊcy
lokatorzy bloku nr 5 są informowani, Īe
owszem, mogą kupiü mieszkanie, lecz

ich ceny okazują siĊ wrĊcz zaporowe
- blisko 3 tys. zá za metr kwadratowy.
- Kto jest w stanie tyle zapáaciü? - pytają mieszkaĔcy.
- OdnoszĊ wraĪenie, Īe ktoĞ inny
narozrabiaá, a mnie próbuje siĊ obarczyü winą - táumaczyá burmistrz M.
Witek, odnosząc siĊ do treĞci pisma.
- Kiedy przejĊliĞmy ten obiekt, zostaá on
przekazany pod zarząd ZGM, kierowanego przez prezesa Pelca. W pewnym
momencie jeden z mieszkaĔców wpadá
na pomysá postawienia sklepu przy budynku. Prawdą jest, Īe prezes zwróciá
siĊ wtedy do zarządu miasta o zgodĊ.
Wydanie takiej zgody zarząd uzaleĪniá
od zgody wszystkich wáaĞcicieli wykupionych mieszkaĔ, naleĪących do
wspólnoty. Tak siĊ staáo…
*
W ubiegáym tygodniu spotkaáem
siĊ z niektórymi z mieszkaĔców bloku, by wyjaĞniü, o co tak naprawdĊ
w tym wszystkim chodzi.
- Wnioski o wykup mieszkania
niektórzy z nas záoĪyli juĪ w 2005 r. mówi p. BoĪena Ostrowska. - Gdy ja
skáadaáam taki wniosek, to jego cena za
metr kw. wynosiáa 1.333 zá. Od tej ceny
byáa 60% boni¿kata. WciąĪ jednak nie
moĪna byáo mieszkaĔ wykupiü, bo twierdzono, Īe nie są uregulowane sprawy
gruntów. PisaliĞmy odwoáania, równieĪ

spójrz w przyszáoĞü

SPÓJRZ!
NA KORZYģCI
www.oknoplast.com.pl

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

Partner Handlowy:

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

do Kalisza, przyznawano nam racje, ale
nic z tego nie wynikaáo. W paĨdzierniku ub. roku dostaáam z gminy pismo
informujące o terminie wyceny mojego
mieszkania. Przyszedá pan, zrobiá kilka
zdjĊü… i teraz dowiadujĊ siĊ, Īe cena
metra kwadratowego mojego mieszkania to ok. 3 tys. zá. musiaáabym wiĊc
za nie zapáaciü ponad 200 tys., a po
odliczeniu 60% boni¿katy byáoby to ok.
100 tys. zá. Skąd braü takie pieniądze,
Īaden bank przy naszych emeryturach
nie udzieli kredytu.
- Jest to dla nas krzywdzące - wáącza siĊ do rozmowy druga lokatorka, p.
Barbara. - KaĪdy z nas tyle pieniĊdzy
wáoĪyá w swoje mieszkanie, nikt nam

rozmowy jeden z lokatorów. Ludzie
z tego osiedla juĪ dawno wykupili swoje
mieszkania, nam tego nie byáo wolno
robiü, a ceny rosáy. Podobno przeszkadzaá w tym sklepik. W 2007 r. kolegium
odwoáawcze napisaáo, Īe sklep nie ma
z tym nic wspólnego, Īe mieszkania
moĪna sprzedawaü. Nie robiono tego…
- Za to teraz - mówi p. Barbara bardzo szybko, w ciągu dwóch miesiĊcy
uregulowano grunty i moĪna wnioski
skáadaü. Zmieniáo siĊ tylko to, Īe wykupiü moĪna juĪ nie za 1,3 tys. zá, lecz
za 3 tys. za metr.
- My nie moĪemy ponosiü odpowiedzialnoĞci za urzĊdników pana
burmistrza i ich báĊdy sprzed 2007r.

nie pomógá, nawet rozwalające siĊ okna
musieliĞmy wymieniaü na wáasny koszt,
bo od speców z ZGM usáyszaáam, Īe
okno jeszcze nie wylatuje.
- Najciekawsze jest, Īe pan burmistrz, nasz gospodarz, nam nie chciaá
sprzedaü mieszkaĔ, ale w blokach obok
nie byáo problemu z kupnem - mówi
p. BoĪena. - A co mnie to obchodzi,
Īe pogmatwali coĞ w gruntach i Īe to
tak dáugo trwaáo! Mnie interesują ceny
obowiązujące w momencie skáadania
wniosku. 3,5 tys. zá kosztują w Ostrzeszowie nowe, deweloperskie lokale,
a nie 30-letnie, z betonowych páyt. Przez
te lata kaĪdy z nas zmieniaá podáogĊ,
okna, parapety, robiá áazienki… MyĞmy
juĪ „wáoĪyli” w te mieszkania wiele tysiĊcy záotych i jeszcze mamy páaciü
wielkie pieniądze?
Dla dobra wszystkich 15 rodzin,
które ubiegają siĊ o mieszkania, ale
teĪ dla spokoju samego burmistrza,
powinien pan Witek wyjĞü nam naprzeciw i uznaü nasze racje - proponuje p.
Ostrowska. - PrzecieĪ ustalenie boni¿katy zaleĪy tylko od burmistrza, z tego,
co wiem, moĪe to byü od 40 do 90%.
- Niektórzy w urzĊdzie myĞlą, Īe
tu mieszkają gáupcy - wáącza siĊ do

- dodaje lokator. - Niech pan burmistrz
przyzna, Īe ktoĞ zawiniá i przychyli siĊ
do naszych wniosków sprzed 10 lat,
na tamtych zasadach.
- Nie zgadzamy siĊ z tym, by páaciü
3 tys. za metr kw. w starych blokach
z páyty, z azbestem… JeĞli wáadze tego
nie chcą zrozumieü, to pozostanie nam
spotkaü siĊ w sądzie - mówią zgodnym gáosem mieszkaĔcy. - Liczymy
na zrozumienie pana burmistrza i zaáatwienie tego problemu z satysfakcją
dla wszystkich. PrzecieĪ taĔsze mieszkania to realne wpáywy do budĪetu, bo
tylko wówczas ludzie bĊdą w stanie
je wykupiü.
Czy jest na to szansa, czy burmistrz przyjmie argumenty lokatorów
bloku nr 5, czy wyjdzie naprzeciw ich
oczekiwaniom?
- W grudniu Rada Miejska podjĊáa
uchwaáĊ, Īe lokatorzy tego bloku mogą
kupowaü mieszkania z 60% boni¿katą mówi burmistrz M. Witek. Nawet jeĞli
przyjąü kwotĊ 3 tys. zá za metr kw., bo
nie znam tej wyceny, to i tak oni mają
moĪliwoĞü kupiü mieszkanie za okoáo
1200 zá za metr. Najemcy innych zasobów komunalnych mają jedynie 30%
boni¿katĊ. Wyceny dokonuje siĊ na
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podstawie przepisów prawa, musi byü
ona aktualna. JeĪeli mieszkaĔcy nie
zgadzają siĊ z wyceną, rzeczoznawcy
mają prawo ją zakwestionowaü. KaĪdy
chciaáby kupiü mieszkanie za 1200 zá za
metr kw. - myĞlĊ, Īe jest to cena atrakcyjna. Zawsze jest tak, Īe ten, kto kupuje, chce zapáaciü jak najmniej, a ten, kto
sprzedaje, chce uzyskaü wiĊcej. 60%
boni¿kata jest korzystną propozycją dla
tych paĔstwa, pewną rekompensatą za
to, Īe nie mieli moĪliwoĞci starania siĊ
o wykup mieszkania wczeĞniej. Do tej
pory, do zmiany przepisów, wysokoĞü
boni¿katy byáa w gestii burmistrza i ja
ją co roku podtrzymywaáem. WyĪsza
nie powinna wchodziü w rachubĊ równieĪ z tego wzglĊdu, Īe ci, którzy juĪ
kupili mieszkania, mogą poczuü siĊ
pokrzywdzeni. Nie byáoby to zgodne
z zasadami sprawiedliwoĞci spoáecznej. Decyzja o podwyĪce boni¿katy
leĪy w kompetencji Rady Miejskiej.
Nie sądzĊ, by radni tego chcieli, bo
kiedy proponowaáem 60% boni¿katĊ, nie brakowaáo pytaĔ - dlaczego?
Niektórzy uwaĪali, Īe nie powinniĞmy
wyróĪniaü tych kilkunastu mieszkaĔ,
choü rozumiem, Īe z punktu widzenia
lokatorów sprawa jest istotna.
**
MoĪna by zapytaü - po co ten
spór? Wszyscy przecieĪ mają swoje
mieszkania i nikt ich z nich nie wyrzuca. JeĞli kogoĞ nie staü na wykup,
nie musi tego robiü i nadal bĊdzie
peánoprawnym lokatorem. To prawda,
lecz ludzie, którzy mieszkają tu od samego początku, od 30 lat, którzy juĪ tyle
tysiĊcy zainwestowali w remont i wyposaĪenie swego lokalu, mają prawo czuü
siĊ wáaĞcicielami. Przez lata páacenia
czynszów (i to niemaáych) dawno juĪ siĊ
„wykupili” i Īądanie setek tysiĊcy záotych
za ich mieszkania zakrawa trochĊ na
haracz ze strony wáadz.
Póki co, spór na argumenty trwa,
a mieszkania coraz droĪsze…
Krzysztof Juszczak

W ramach cyklu
spotkaĔ z rolnikami
i mieszkaĔcami wsi,
organizowanych pod
patronatem wojewody
wielkopolskiego

„Wspólnie dla
wielkopolskiej wsi”
zapraszamy

27.02.2017r., o godz. 13:00
do sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie,
ul. Zamkowa 31

BANKNOT 500 ZàOTYCH JUĩ W OBIEGU
W piątek, 10 lutego, do obiegu tra¿á nowy
banknot o nominale 500 záotych, z wizerunkiem
Jana III Sobieskiego. Prace nad nim trwaáy
dwa lata.
Jest to kolejny banknot z serii „Wáadcy polscy”. Podobnie jak w przypadku wczeĞniejszych
nominaáów, jego autorem jest Andrzej Heidrich.

Wizerunek Jana III Sobieskiego, który umieszczono na banknocie, pochodzi z jego medalu
koronacyjnego. Oprócz postaci króla, skierowanego
w stronĊ herbu rodu Sobieskich, nazywanego
Janiną, na nominale znajduje siĊ równieĪ szyszak
husarski. Z tyáu zaĞ odnajdziemy oráa w koronie
i paáac wilanowski.
WĞród najwaĪniejszych zabezpieczeĔ na nowym banknocie są znaki widoczne w Ğwietle UV
oraz niebiesko-zielona nitka w Ğrodkowej czĊĞci.
Producentem 500-záotych jest Polska Wytwórnia Papierów WartoĞciowych SA.
Narodowy Bank Polski przewiduje, Īe wprowadzenie nowego banknotu bĊdzie powodowaáo
zmniejszenie siĊ liczby zamawianych banknotów
100 i 200 zá - tym sposobem NBP planuje zaoszczĊdziü blisko 40 mln zá rocznie.
Nie bĊdzie to jednak banknot czĊsto uĪywany
na co dzieĔ.
A. à.

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

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

R
O
W
E
R
Y

www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

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

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

PROJEKTOWANIE STRON
INTERNETOWYCH
Ƈ nowoczesne Ƈ czytelne Ƈ eleganckie
F.H.U. REMBIT Sãawomir Widerski,
pl. Kazimierza Wielkiego 1,
63-500 Ostrzeszów, tel. 730-09-90;
www.rembit.eu
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Dorota i Jacek Owczarczakowie

JESTEĝMY NA DOBREJ
DRODZE
ZAUROCZENIE
To byá maj 1999 r. Dorota pojechaáa do jednej ze swych znajomych
w Ostrowie na urodziny. Okazaáo siĊ,
Īe ta osoba byáa takĪe koleĪanką Jacka, który równieĪ u niej w tym czasie
byá.
- Dorota bardzo mi siĊ spodobaáa przyznaje Jacek. - Poprosiáem o numer
telefonu… Wówczas królowaáy jeszcze
telefony stacjonarne, póĨniej, gdy nastaáa era komórek, byáo áatwiej. Oboje
mieliĞmy „MotorolĊ” i mogliĞmy rozmawiaü bez limitu. Tak siĊ zaczĊáo…
- Gdy poznaáam Jacka, chodziáam
do III klasy LO. Najpierw spotykaliĞmy
siĊ w weekendy, dzwoniliĞmy do siebie… Mama baáa siĊ, Īe nie zdam
matury, Īe nie bĊdĊ chciaáa iĞü na
studia, ale w niczym mi ta znajomoĞü
nie przeszkodziáa. WáaĞciwie nie pamiĊtam, co wtedy mnie urzekáo, tak
naprawdĊ Īycie wery¿kuje to, co jest
waĪne w drugiej osobie. Wbrew pozorom pierwsze zauroczenia wyglądem
czy sposobem bycia z biegiem czasu
schodzą na drugi plan, zaĞ wiĊkszego
znaczenia nabiera to, co wydobywa
siĊ z naszego wnĊtrza - nasze cechy
charakteru, uczynki. A mamy okazjĊ poznawaü siĊ niemal na nowo.
W naszym przypadku tak byáo, bowiem
przez kilka lat mąĪ przebywaá z dala od
kraju, bĊdąc w domu goĞciem.

CO MNIE
W TOBIE ZACHWYCIàO?
- MąĪ jest bardzo opiekuĔczy, rodzinny - ma wspaniaáy kontakt z dzieümi, z naszą córką i siostrzeĔcami, lubi
siĊ z nimi bawiü. ĝwietnie siĊ sprawdza w trudnych momentach, potra¿

SONDA

Julia Nowicka
i Daria Wróbel

uczennice gimnazjum

Dla nas walentynki to przede
wszystkim romantyczne ğwiċto zakochanych. Te czerwone elementy,
serduszka, bombonierki, lizaczki,
kartki, dodajĆ po prostu klimatu.
Gdy sĆ ğwiċta Boīego Narodzenia
wszċdzie widaý choinki, bombki,
anioâki i nikomu to nie przeszkadza dlaczego przy walentynkach miaâoby
byý inaczej? Walentynki mogĆ byý
przyjemnym dniem, w którym moīna
spotkaý siċ z ukochanĆ osobĆ bĆdĩ
po prostu z kimğ bliskim. Niekoniecznie musimy je traktowaý tylko jako
ğwiċto zakochanych, przecieī tego
dnia moīna poğwiċtowaý z caâĆ rodzinĆ i teī moīe byý fajnie. Najlepszym prezentem walentynkowym jest
coğ przygotowanego wâasnorċcznie,
np. kolacja, tort - poduszki i miğki sĆ
juī doğý oklepane. Prezentem moīe
teī byý jakiğ wyjazd - niespodzianka.
Walentynki nie sĆ niepotrzebne,
moīe to byý miây dzieĕ dla kaīdego.
A īe nie jest to polskie ğwiċto? Nam
to nie przeszkadza.

szybko podjąü wáaĞciwą decyzjĊ, nie
panikuje. Poza tym ma duĪy talent kulinarny, jest Ğwietnym kucharzem. Nie
robi tradycyjnych potraw, lecz zawsze
potra¿ czymĞ zaskoczyü. Tylko jest
w tym jeden mankament - po jego pracy kuchnia wygląda jak pobojowisko.
Pani Dorota natomiast speánia
siĊ jako cukiernik. Piecze wszystko
z wyjątkiem serników, a najbliĪsze są
jej ciasta droĪdĪowe.
- Po wieloletnich namowach Īony
i chyba teĪ dla niej, rzuciáem palenie
- chwali siĊ Jacek. Oboje wierzą, Īe
tym razem juĪ tak pozostanie.
Nie trzeba wielkich pieniĊdzy,
by miáo spĊdziü czas - Dorota lubi
wycieczki rowerowe, Jacek uwielbia
kąpiele. Korzysta na tym 8-letnia Weronika, która z mamą chĊtnie wyrusza
w trasĊ, a z tatą páywa.
- Córka jest wspaniaáa - przyznają
zgodnie rodzice - jest grzeczna i sumienna.
- CzĊsto nasze upodobania są
rozbieĪne - mówi Dorota. - MąĪ lubi
oglądaü telewizjĊ lub poszukiwaü ciekawych rzeczy w Internecie, ja wolĊ
czytaü ksiąĪki.
- Moja Īona jest osobą spokojną dodaje Jacek - ja jestem bardziej temperamentny.
Jednak wiele spraw áączy maáĪonków, chociaĪby kwestie wiary. Oboje
naleĪą do Ruchu „ĝwiatáo-ĩycie” i swój
wolny czas chĊtnie przeznaczają na
rekolekcje czy dni skupienia. Jak przyznają, to bardzo scala ich maáĪeĔstwo.

ROZPALAû MIàOĝû
- KaĪdy w drugim czáowieku szuka
czegoĞ nowego i fajnie jest, jak kocha-

na osoba czymĞ nowym zaskakuje. W Īonie codziennie
odnajdujĊ coĞ, czego wczeĞniej nie widziaáem, i to jest
piĊkne. Poza tym mam w niej
prawdziwego przyjaciela,
z którym, mimo swej
m Ċ s k i e j d u m y,
mogĊ porozmawiaü o wszystkim, takĪe
o swoich sáaboĞciach.
- Te 12 lat
maáĪeĔstwa
na pewno nas
uksztaátowaáo
- dodaje Dorota. - W narzeczeĔstwie czy
nawet w dzieĔ
Ğlubu wizja miáoĞci
zupeánie róĪni siĊ od
tego, co przynosi Īycie. Gdyby moĪna byáo
uáoĪyü Īycie tak, jak siĊ
planuje w dniu Ğlubu - Īeby
wszyscy siĊ do nas uĞmiechali, byli nam przychylni… Tak
jednak nie jest. RóĪne byáy chwile
naszego maáĪeĔstwa i pewnie róĪne
są przed nami, ale wiem jedno, Īe
jesteĞmy na dobrej drodze, chcemy byü
razem, wspieramy siĊ… We dwoje zawsze
áatwiej iĞü przez Īycie. Na niektóre rzeczy warto

przymknąü oko, cieszyü siĊ tym, co siĊ ma i z ufnoĞcią patrzeü w przyszáoĞü. Sakrament maáĪeĔstwa, zawarty przed
Bogiem, jest wielkim wzmocnieniem, w chwilach zwątpienia
uĞwiadamia, Īe nie jesteĞmy tylko we dwoje, lecz ktoĞ
nad nami czuwa. W momencie kryzysowym, a taki
w naszym związku
byá, mogáam powiedzieü - przysiĊgaáam Bogu,
w y t r w a m y.
Warto zawierzaü Bogu
kaĪdy dzieĔ
i nawet jeĞli
nie wszystko siĊ udaje,
dziĊkowaü za
to, co byáo.
Zawsze teĪ
trzeba znaleĨü
czas dla ukochanej
osoby. Porandkowaü
z mĊĪem (z Īoną), mówiü o tym, co nas raduje,
a co boli. A nieraz za kilka
godzin rozmowy wystarczy tylko
przez kilka minut popatrzeü sobie
gáĊboko w oczy…
- MiáoĞü - to dawanie siebie drugiemu
czáowiekowi bez koĔca, na zawsze - podsumowuje rozmowĊ Jacek.
Wysáuchaá K. Juszczak

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
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Czym dla Ciebie sĆ walentynki?

Malwina Czaska

uczennica liceum plastycznego

Walentynki to kolejna okazja, by
miâo spċdziý czas z bliskĆ osobĆ.
Oczywiğcie miâoğý powinno okazywaý siċ sobie kaīdego dnia, ale
walentynki sĆ takim dodatkowym
ğwiċtem, sposobnoğciĆ, by spċdziý
czas w sposób szczególny - duīo
ludzi potrzebuje takiego dnia, by
sobie coğ miâego powiedzieý. A ta
wszechobecna wtedy komercja?
Sklepy chcĆ zarobiý przy kaīdej
okazji, przy kaīdym ğwiċcie, nie ma
siċ wiċc temu co dziwiý.
Pomysây na walentynki? Teatr
jest cudowny, lodowisko teī moīe
byý fajnym miejscem, by wspólnie
spċdziý czas. Moīna teī tego dnia
zjeğý rodzinny obiad - bywa, īe na
co dzieĕ nawet na to nie ma teraz
czasu. W walentynkach chodzi o to,
by byý razem z kimğ bliskim. Upominki to teī zawsze dobry pomysâ
- miâo jest dostaý jakiğ prezent i miâo
jest jakiğ daý. A samotni tego dnia?
Cóī, zawsze mogĆ obejrzeý jakiğ Àlm,
zajadajĆc siċ przy tym czekoladĆ.
Dzieĕ po walentynkach jest dzieĕ
samotnych, maâo kto chyba o tym
wie i tak naprawdċ chyba nikt go
nie obchodzi.

Magdalena Smura
wychowuje dziecko

Walentynki to ğwiċto zakochanych - jeğli komuğ siċ to nie podoba,
przecieī nie musi ğwiċtowaý. Na Boīe
Narodzenie sĆ bombki, na Wielkanoc
kurczaczki, a na walentynki czerwone serduszka, tak juī jest, taka jest
moda - dlaczego komuğ miaâoby to
przeszkadzaý?
W walentynkach chodzi o to, by
oÀarowaý komuğ samego siebie, swój
czas, swoje poğwiċcenie, swojĆ miâoğý. Bombonierki, kwiaty czy inne
prezenty zawsze bċdĆ miâym dodatkiem.
Gdzie spċdziý czas w walentynki?
Najmodniejsze sĆ teraz róīne kolacje,
restauracji nie brakuje, jest z czego
wybieraý. W domu z rodzinĆ teī moīe
byý miâo, moīna wspólnie przygotowaý obiad, obejrzeý Àlm, wybraý siċ
do kina. Ludzie, tak jak na sylwestra,
wyjeīdīajĆ teī na walentynki w góry
- to teī dobry pomysâ.
Mówi siċ, īe walentynki to banaâ,
īe miâoğý powinno siċ okazywaý przez
caây rok. Ale np. Dzieĕ Dziecka teī jest
jednego dnia - a dzieci kochamy caây
czas. Nie ma siċ czego czepiaý, īe
ğwiċto przyszâo z Zachodu, taki ğwiat.
A samotni tego dnia? - chyba powinni
szukaý tej drugiej poâówki.

Eugeniusz
Maâolepszy
rencista

Walentynki to miây dzieĕ, ğwiċto zakochanych - jak najbardziej
potrzebne. Ludzie tego dnia mogĆ
siċ bardziej do siebie zbliīyý, miâo
spċdziý czas. Moīna pójğý na jakĆğ
kolacjċ, przyjċcie, moīna wybraý
siċ na wycieczkċ, np. w góry - co
kto lubi, kaīdy znajdzie coğ dla siebie. Prezenty sĆ miâym dodatkiem,
choýby jakağ róīyczka, ja zazwyczaj
wâağnie kupujċ takĆ róīyczkċ.
Zupeânie nie przeszkadza mi
komercja, która towarzyszy temu
ğwiċtu, a wâağciwie zaczyna siċ juī
wiele wczeğniej, w koĕcu kaīdy
musi zareklamowaý swoje usâugi.
Nie ma teī dla mnie znaczenia, īe
ğwiċto jest nie „nasze”. Owszem my
mamy swojĆ „noc ğwiċtojaĕskĆ”,
moīemy wiċc ğwiċtowaý, i wtedy,
i w walentynki.
A samotni? Moīe teī powinni
mieý swoje ğwiċto, ale trochċ nie
wyobraīam sobie, jak mieliby je
obchodziý. Na pewno kaīdy ma
jakichğ znajomych, z którymi, jeğli
tylko bċdzie chciaâ, moīe spċdziý
ten dzieĕ.

rozm. A. Pisula
fot. S. Szmatuâa

Bogusâaw Iwaĕski
wâağciciel salonu Fiata

Walentynki przyszây do nas ze
Stanów Zjednoczonych i chyba,
rzeczywiğcie, jest to ğwiċto bardzo
komercyjne. Ale jest to teī dzieĕ,
który siċ przydaje, w którym czâowiek pomyğli trochċ cieplej o kimğ
bliskim. Z drugiej strony, wiadomo,
miâoğý powinno siċ sobie okazywaý
codziennie, a nie tylko w walentynki.
Czasami jednak zapominamy o drugiej osobie, zapominamy o tym, co
nas âĆczy, tego dnia jest wiċc okazja,
by sobie przypomnieý, ile siċ dla
siebie znaczy, by poğwiċtowaý, daý
sobie jakiğ upominek. Walentynki
moīna spċdziý z najbliīszĆ osobĆ
przy lampce dobrego wytrawnego
wina, przy kominku. Najlepszym prezentem jest bukiet kwiatów, dobre
sâowo, pocaâunek - to zawsze siċ
sprawdza.
Te wszystkie reklamy, komercyjne zabiegi nie przeszkadzajĆ mi,
moīe nawet przypominajĆ, īe zbliīa
siċ ten dzieĕ, tworzĆ teī wyjĆtkowy
walentynkowy klimat.
A samotni? Powinni sobie zorganizowaý kogoğ na īycie - w koĕcu
zostaliğmy stworzeni po to, byğmy
īyli w stadzie.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Miasto i gmina
Mikstat
w statystyce - 2016
Na koniec grudnia 2016 r. liczba
mieszkaĔców miasta i gminy Mikstat wyniosáa 6143, co, porównując
z rokiem poprzednim, daje niewielki
(o 9 osób) przyrost. MoĪe nie jest to
powód do hurraoptymizmu, ale kaĪde
zwiĊkszenie liczby obywateli pozwala
na odrobinĊ radoĞci.
NajwiĊkszy udziaá we wspomnianym wzroĞcie ma sam Mikstat i Kaliszkowice Kaliskie, którym przybyáo po 7
mieszkaĔców. Trzeba teĪ zauwaĪyü
systematyczny rozrost Kaliszkowic
Oáobockich, które w ostatnich dwóch
latach zwiĊkszyáy stan posiadania o 17
osób i juĪ w ubiegáym roku wyprzedziáy
Komorów.
Samo miasto Mikstat na koniec
grudnia 2016 r. liczyáo 1841 mieszkaĔców. Stolicy gminy trochĊ obywateli „przyrosáo”, choü o przekroczeniu
dwóch tysiĊcy mieszkaĔców na razie
moĪna pomarzyü. Do soáectw, które
od 2-3 lat systematycznie siĊ kurczą,
naleĪą: Mikstat Pustkowie i Kotáów.
W 2016 r. zmniejszyáy swą liczebnoĞü
o 7 osób.
Najbardziej niepokoi tzw. ujemny
przyrost naturalny. Liczba zgonów przewyĪsza o 7 liczbĊ urodzeĔ, a warto
wspomnieü, Īe rok wczeĞniej urodzeĔ

byáo o 20 wiĊcej niĪ zgonów. Niestety, w 2016 r. urodziáo siĊ zaledwie 63
mieszkaĔców miasta i gminy Mikstat
(aĪ o 19 mniej niĪ w 2015 r.). Wygląda
na to, Īe program 500+ tutaj na razie
nie zadziaáaá. Nie tylko on zresztą, bo
przecieĪ wáadze Mikstatu jako pierwsze (i byü moĪe jedyne) w powiecie
ostrzeszowskim takĪe wyszáy z inicjatywą pomocy ¿nansowej dla rodziców
noworodka. Ale bądĨmy dobrej myĞli,
bo istnieją symptomy poprawy w tym
wzglĊdzie, ten najwaĪniejszy to liczba
mikstaczan, którzy w ubiegáym roku
stanĊli na Ğlubnym kobiercu - byáo ich
96, aĪ o 30 wiĊcej niĪ rok wczeĞniej.
Niech to bĊdzie szczĊĞliwy koniec tej
statystycznej opowiastki.
K. Juszczak
PS W odróĪnieniu od statystyk
wczeĞniej prezentowanych na naszych
áamach, tym razem bierzemy pod uwagĊ jedynie osoby ze staáym pobytem.
Robimy to dlatego, Īe na terenie gminy
przebywa tymczasowo (gáównie z powodu pracy w jednym z zakáadów) blisko
póá tysiąca osób. Ich uwzglĊdnianie
wypaczyáoby statystyczny obraz miasta
i gminy Mikstat.

LICZBA MIESZKAēCÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MIEJSCOWOĝCIACH

MIKSTAT-MIASTO

KALISZKOWICE KAL.

KALISZKOWICE Oà.

KOMORÓW

BISKUPICE ZAB.

KOTàÓW

PRZEDBORÓW

MIKSTAT
PUSTKOWIE

RAZEM

Rok

ogóáem

kobiet

mĊĪczyzn

2014

1835 (-6)

937 (-17)

898 (+11)

2015

1834 (-1)

945 (+8)

889 (-9)

2016

1841 (+7)

948 (+3)

893 (+4)

2014

861 (-7)

415 (+4)

446 (-11)

2015

856 (-5)

412 (-3)

444 (-2)

2016

863 (+7)

426 (+14)

437 (-7)

2014

756 (-10)

382 (-5)

374 (-5)

2015

768 (+12)

387 (+5)

381 (+7)

2016

773 (+5)

389 (+2)

384 (+3)

2014

760 (-10)

369 (-2)

391 (-8)

2015

759 (-1)

371 (+2)

388 (-3)

2016

765 (+6)

377 (+6)

388 (0)

2014

665 (+13)

337 (+16)

328 (-3)

2015

671 (+6)

335 (-2)

336 (+8)

2016

665 (-6)

332 (-3)

333 (-3)

2014

593 (-7)

293 (0)

300 (-7)

2015

591 (-2)

294 (+1)

297 (-3)

2016

584 (-7)

293 (-1)

291 (-6)

2014

376 (+3)

189 (+6)

187 (-3)

2015

373 (0)

189 (0)

184 (-1)

2016

377 (+4)

188 (-1)

189 (+5)

2014

285 (0)

138 (0)

147 (0)

2015

282 (-3)

140 (+2)

142 (-5)

2016

275 (-7)

137 (-3)

138 (-4)

2014

6131(-24)

3060(-37)

3071(+13)

2015

6134 (+3)

3073 (+13)

3061 (-10)

2016

6143 (+9)

3090 (+17)

3053 (-8)

W nawiasach - wzrost lub spadek liczby mieszkaĔców w porównaniu z rokiem
poprzednim
URODZENIA
2014 70 (+12) w tym: 37 dziewczynek (+7), 33 cháopców (+5)
2015 82 (+12) w tym: 46 dziewczynek (+9), 36 cháopców (+3)
2016 63 (-19) w tym: 28 dziewczynek (-18), 35 cháopców (-1)
ZGONY
2014 65 (+5)
2015 62 (-3)
2016 70 (+8)

w tym: 24 kobiety (-7), 41 mĊĪczyzn (+12)
w tym: 24 kobiety (0), 38 mĊĪczyzn (-3)
w tym: 32 kobiety (+8), 38 mĊĪczyzn (0)

MAàĩEēSTWA - IloĞü osób z miasta i gminy Mikstat, które zawaráy związek maáĪeĔski.
2014 110 osób
w tym: 57 kobiet, 53 mĊĪczyzn
2015 66 osób (-44) w tym: 34 kobiety (-23), 32 mĊĪczyzn (-21)
2016 96 osób (+30) w tym: 47 kobiet (+13), 49 mĊĪczyzn (+17)

Marcin Gagatek
soátysem Pustkowia Poáudnie
3 lutego mieszkaĔcy wsi Pustkowie Poáudnie wybrali
soátysa. Zostaá nim Marcin GAGATEK (36 gáosów), pokonując w tajnym gáosowaniu równieĪ aspirujące do tej
funkcji panie: UrszulĊ Nieáacną (22 gáosy) i AlinĊ Graf
(18 gáosów).
Zwoáanie przez burmistrza zebrania wyborczego
w poáowie kadencji (upáywa początkiem 2019 r.) staáo siĊ
koniecznoĞcią w związku ze Ğmiercią dotychczasowego
soátysa soáectwa Pustkowie Poáudnie - Bronisáawa DOMINIKA. Na początku zebrania jego uczestnicy chwilą
ciszy uczcili pamiĊü zmaráego.

W związku z rezygnacją wszystkich czáonków Rady
z peánionych funkcji, przyjĊto jednogáoĞnie propozycjĊ,
by na tym zebraniu przeprowadziü takĪe wybory do Rady
Soáeckiej. SpoĞród 8 zgáoszonych kandydatów wybrano
6-osobową RadĊ, w skáad której weszli: Dorota Fikus,
Alina Graf, Marlena Káobuch, Honorata Pasiak, Hanna
Szaryk, Andrzej Wawrzyniak.
Warto zauwaĪyü, Īe mieszkaĔcy Pustkowia Poáudnie
powaĪnie potraktowali udziaá w wyborczym zebraniu.
Choü odbywaáo siĊ ono w UMiG, a nie na terenie wioski,
w piątkowy wieczór przybyáo na nie blisko 80 osób.
K.J.

Wybrano nowe wáadze Dzielnicy nr 6
Ostatnie z zebraĔ sprawozdawczo-wyborczych w dzielnicach Ostrzeszowa odbyáo siĊ we wtorek, 31 stycznia
Frekwencja dopisaáa, bo do sali nr 17
UrzĊdu Miasta i Gminy, gdzie odbywaáo
siĊ zebranie, przybyáo 39 mieszkaĔców
dzielnicy. Oni teĪ wyáonili spoĞród siebie 15-osobową RadĊ.
W jej skáad weszli: Beata CaliĔska,
Maria Chachuáa, Aleksander Dominik,
Maria Gąsiorek, GraĪyna Guzenda,
Robert Krowicki, Edward Kurzawa,
Joanna LepczyĔska, Halina Liebner,
Barbara Nowak, Roman RaczyĔski,
Henryk Sáupianek, Konrad Szczypkowski, Jan TreĞka, Jan Witkowski.
Nowi radni dokonali wyboru
przewodniczącego. Zostaá nim do-

tychczasowy przewodniczący, Roman
RACZYēSKI, który byá jedynym kandydatem, zgáoszonym do peánienia tej
funkcji. Radni dzielnicowi wybrali spoĞród siebie cztery osoby uzupeániające
skáad zarządu. Do pracy w zarządzie
zgáosiáo siĊ szeĞciu chĊtnych, z których
najwiĊcej gáosów otrzymali: Edward
KURZAWA (12), Henryk SàUPIANEK
(11), Maria GĄSIOREK (10), Maria
CHACHUàA (9). Do zarządu kandydowali równieĪ: A. Dominik i H. Liebner.
Z ramienia wáadz samorządowych
miasta i gminy w spotkaniu uczestniczyá burmistrz i przewodniczący Rady
Miejskiej, a przewodniczyá sekretarz
MiG.

OGàOSZENIE
Spóádzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-WáasnoĞciowa
w Ostrzeszowie ogáasza przetarg nieograniczony na nw. prace:
1. Roboty gazowe.
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt brutto wymiany rur stalowych
na miedziane i zaworów w jednym lokalu mieszkalnym instalacji gazowej,
od licznika do urządzeĔ gazowych w mieszkaniu.
Do oferty naleĪy zaáączyü aktualne uprawnienia na spawanie sieci gazowej,
podaü okres gwarancji na ww. prace.
2. Roboty dekarsko-blacharskie.
Naprawy bieĪące - naleĪy podaü wysokoĞü roboczogodziny z narzutami.
Do oferty naleĪy zaáączyü dokumenty Ğwiadczące o wykonywaniu ww. prac
w budownictwie wysokim w ostatnich 3 latach, naleĪy podaü okres gwarancji
na ww. prace.
3. Roboty malarskie.
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt brutto malowania klatek schodowych
w budynkach wg wskazaĔ Spóádzielni.
4. Roboty elektryczne.
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt brutto oraz okres gwarancji na:
• przegląd piĊcioletni stanu technicznego instalacji piorunochronnych.
• przegląd piĊcioletni stanu technicznego instalacji elektrycznych (sprawdzenie skutecznoĞci ochrony p.poraĪeniowej, pomiaru rezystancji w obwodach instalacji elektrycznej o ukáadzie TN-C)
• wymiana rozdzielni gáównej zasilania budynku oraz wymiana tablic elektrycznych w budynku oraz poáączeĔ wyrównawczych.
5. Roboty remontowo-budowlane.
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt brutto oraz okres gwarancji na:
• wykonania chodnika z kostki brukowej z okrawĊĪnikowaniem chodnika;
• remont páyt balkonowych - koszt jednej páyty;
• bieĪące drobne roboty remontowe - naleĪy podaü wysokoĞü roboczogodziny wraz z narzutami.
6. Usáugi kominiarskie.
W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt brutto:
• czyszczenia przewodów kominowych budynków - wysokie budownictwo,
• okresowej (rocznej) kontroli przewodów kominowych.

Podczas zebrania rozmawiano
takĪe o sprawach dzielnicy, a jednym
z gáównych tematów byá wzmoĪony
ruch na ul. Sportowej. Padáa propozycja, by z centrum wyprowadziü ruch
duĪych ciĊĪarówek. Jak widaü, spraw
do zaáatwienia nowo wybranym radnym
dzielnicowym i przewodniczącemu
dzielnicy raczej nie zabraknie.
K.J.
Dobry wieczór
W najnowszym
CZASIE czytam, Īe
dyrektor szpitala
ograniczyá odwiedziny chorych i Īe
przy áóĪku pacjenta moĪe przebywaü jedna osoba. A to ze wzglĊdu
na szerzącą siĊ grypĊ i choroby
grypopodobne. I bardzo dobrze,
Īe taki nakaz wydaá. Powinien on
obowiązywaü zawsze, bo szpital to nie hotel i leĪą tam ludzie
chorzy, z obniĪoną odpornoĞcią.
Niedopuszczalne jest, Īeby dzieci,
czĊsto maáe, wystĊpowaáy w roli
odwiedzających, po co odwiedzanie
chorych caáymi rodzinami? Ciotka,
babka, wujek, sąsiadka....To nie
sáuĪy niczemu dobremu. Cisza, brak
zamieszania, to podstawa, aby wyzdrowieü. Po co wnosiü dodatkowe
bakterie z zewnątrz, po co mieszaü
je z tymi, które juĪ wystĊpują w Ğrodowisku szpitalnym?
Pozdrawiam - czytelniczka

USàUGI REMONTOWE
malowanie (tradycyjne lub agregatem), szpachlowanie, regipsy (nietypowe zabudowy),
docieplenia i adaptacja poddaszy, panele
Ğcienne i podáogowe, páytki (glazura i terakota), biaáy montaĪ, drobne przeróbki instalacji
elektrycznej i hydraulicznej
WYCENA GRATIS
tel. 785 230 412

WAKACJE NAD
BAâTYKIEM

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

Przewozy Autokarowe & Biuro
Podróēy

Zapraszamy na wycieczki
krajoznawcze
w sezonie 2017.
Wycieczka do teatru
z okazji Dnia Kobiet.

7. Przegląd techniczny budynków mieszkalnych.
W ofercie dotyczącej rocznego przeglądu technicznego budynków, polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego budynków mieszkalnych, naleĪy
podaü caákowity koszt brutto jednego budynku.

Wycieczka
MAJÓWKA 2017
Warszawa, Sandomierz,
Mazury, Bieszczady,
Dolina Rospudy

Nadzór nad robotami remontowymi - naleĪy podaü procentowo koszt nadzoru
prac remontowych.

Nowa oferta wczasowa
na 2017 r.

Ogáoszenie o przetargu znajduje siĊ na stronie internetowej
www.smlw-ostrzeszow.pl.

Sarbinowo-DđwirzynoNiechorze-Ćwinoujćcie

Szczegóáy zakresu robót do wglądu i odbioru w Spóádzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-WáasnoĞciowej w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15, pok. nr 16,
tel. (62) 730-31-46.

BO PODRÓĒ Z „GRZESIEM”
CIô TANIO WYNIESIE

Termin skáadania ofert do dnia 03.03.2017 r., do godz. 14:00
w sekretariacie Spóádzielni w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zakresu prac bez podania przyczyny.
Zarząd

(na podstawie danych uzyskanych w UMiG Mikstat)

15.02.2017
17.11.2010

Szczegóãy na: www.grzes.biz
Informacja i zapisy:
Grzegorz Janicki,
tel. 601 581 165
Mirosãawa Janicka,
tel. 609 502 825
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STRAĩACY ZE SZKLARKI ZAWSZE GOTOWI
Do wyróĪniających siĊ jednostek
MiG Ostrzeszów niewątpliwie naleĪy OSP Szklarka MyĞlniewska. Potwierdzają jej klasĊ sukcesy sportowe
z ostatnich lat, jak teĪ poĞwiĊcenie
i zaangaĪowanie tutejszych straĪaków.
Jednostka liczy 54 czáonków (w tym 3
kobiety), 36 druhów czynnie uczestniczy w akcjach, 4 jest honorowych i 14
wspierających. PrzyszáoĞcią jednostki
jest 10-osobowa MDP cháopców.
4 lutego w sali OSP w Szklarce
MyĞlniewskiej odbyáo siĊ zebranie stra-

Īackie, któremu przewodniczyá prezes
jednostki, dh Ryszard Kupijaj. On teĪ
przedstawiá sprawozdanie z dziaáaĔ
podejmowanych w 2016 r. Wiele imprez
i uroczystoĞci trudno sobie wyobraziü bez udziaáu straĪaków. Niektóre
z nich organizują sami lub we wspóá-

pracy z KGW. Prezes w swoim
sprawozdaniu nie zapomniaá
o tych najbardziej aktywnych
w minionym roku. PamiĊtano
teĪ o druhach, którzy odeszli -chwilą ciszy uczczono pamiĊü
zmaráego w ubiegáym roku druha
Leszka Strączkowskiego.
WĞród goĞci - wicestarosta
Adam Mickiewicz i wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego
OSP - dh Janusz Bebáot. Pewnie
maáo kto wie, Īe obaj ci panowie są
czáonkami jednostki ze Szklarki MyĞlniewskiej.
Druhowie ze Szklarki zawsze są
gotowi nieĞü pomoc. W 2016 r. dziewiĊtnaĞcie razy uczestniczyli w akcjach.
Trzy razy jechali do poĪaru, szeĞcio-

krotnie brali udziaá w likwidacji
miejscowych zagroĪeĔ, zaĞ dziesiĊü razy zabezpieczali uroczystoĞci paĔstwowe. W sáuĪbie tej
wiedli prym: Przemysáaw Myja,
Ryszard Kupijaj, Dawid Nowak,
Tadeusz Kaczmarek, Krzysztof
StudziĔski, Leszek StudziĔski,
Henryk Myja.
SprzĊt, którym dysponuje
jednostka, do najnowszych nie
naleĪy, ale druhowie nie zwykli
narzekaü. Mają w posiadaniu
samochód „Ford”, agregat prądotwórczy, pompy straĪackie i specjalistyczny sprzĊt ochronny.
W ubiegáym roku do najwaĪniejszych zadaĔ naleĪaáy: budowa cháodni i organizacja gminnych zawodów

sportowo-poĪarniczych. W planach na
najbliĪsze miesiące jest m.in. zainstalowanie bramy wjazdowej, dokoĔczenie
ogrodzenia, renowacja sali (z ociepleniem) i zakup nagáoĞnienia.
JednogáoĞnie przyjĊto absolutorium
dla zarządu, w skáad którego, prócz prezesa, wchodzą m.in.: Leszek StudziĔski
(naczelnik), Andrzej MalachiĔski (skarbnik) i sekretarz Mariola Kozáowska.
Jednostka ze Szklarki moĪe teĪ
pochwaliü siĊ sukcesami sportowymi. W ostatnich latach nie byáo na nią
mocnych w zawodach sportowo-poĪarniczych. W tym roku najwiĊkszym
wyzwaniem bĊdą zawody powiatowe.

zwyciĊstwie i starcie w zmaganiach
wojewódzkich. Trzymamy kciuki.
Podczas spotkania gratulowano
prezesowi R. Kupijajowi, który w plebiscycie na najlepszego straĪaka Wielkopolski zająá 9. miejsce, a spoĞród
druhów z Wielkopolski poáudniowej
okazaá siĊ najlepszy.
Kulminacyjnym momentem zebrania byáo uhonorowanie wyróĪniających
siĊ druhów medalami „Za Zasáugi dla
PoĪarnictwa”. Záoty medal otrzymaá
Grzegorz Janasek, srebrny - Mariola
Kozáowska, a brązowy: Krzysztof StudziĔski i Bartáomiej Kupaj. Niechaj te
wyróĪnienia bĊdą dla druhów i dla caáej

OSP Szklarka MyĞlniewska broni zdobytego przed dwoma laty tytuáu, druhowie nie ukrywają, Īe marzą o kolejnym

jednostki OSP zapowiedzią kolejnych
sukcesów.
K. Juszczak

Wypáaty dla klientów
Wielkopolska SKOK w oddziaáach
PKO Banku Polskiego

Ferie w Grabowie

WSZYSTKO, CO DOBRE,
SZYBKO SIĉ KOēCZY
Dobiegaáy koĔca zimowe ferie
w naszym województwie. Tak jak
w latach poprzednich Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną przygotowaáo

wiele ciekawych propozycji dla dzieci,
które chciaáy aktywnie spĊdziü wolny
czas. Od zajĊü plastycznych i manualnych, po zabawy i gry edukacyjne,

sportowe, zajĊcia kulinarne i taneczne,
a takĪe wycieczki do àodzi i Kalisza.
W àodzi zwiedzaliĞmy Muzeum
Animacji Se-ma-for oraz Planetarium,
w Kaliszu oglądaliĞmy ostatniego na
Ğwiecie smoka. Niezwykle ciekawe
okazaáo siĊ równieĪ piątkowe widowisko teatralne, przygotowane przez
krakowskich aktorów pod zabawnym
tytuáem: Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce.
Zimowy cykl zajĊü i warsztatów,
organizowanych przez Centrum Kultury
w Grabowie, byá niezwykle emocjonujący. Dzieci nawiązaáy nowe przyjaĨnie, zyskaáy szansĊ, by rozwinąü wiele
umiejĊtnoĞci, zdobyü wiedzĊ, a nade
wszystko radoĞnie, twórczo i bezpiecznie spĊdziü ferie. W tym roku po raz
pierwszy zajĊcia zorganizowano przy
wspóápracy 15. DruĪyny Harcerskiej
ZHP, dziaáającej przy Gimnazjum.
Wszystkim uczestnikom zajĊü
i pomocnikom dziĊkujemy za wiele
radosnych i miáych chwil.
Krystyna WoĨniak
- Centrum Kultury w Grabowie

Z dniem 3 lutego 2017 roku Komisja
Nadzoru Finansowego zawiesiáa dziaáalnoĞü Wielkopolskiej Spóádzielczej Kasy
OszczĊdnoĞciowo-Kredytowej oraz wystąpiáa do sądu z wnioskiem o ogáoszenie upadáoĞci Kasy. Tym samym
uruchomiona zostaáa procedura, która
umoĪliwi klientom Wielkopolskiej SKOK
odzyskanie zgromadzonych Ğrodków do
równowartoĞci 100 tys. euro w ramach
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Na mocy uchwaáy Zarządu BFG
wypáaty Ğrodków gwarantowanych
bĊdzie moĪna dokonaü w PKO Banku
Polskim. Obsáuga odbywaü siĊ bĊdzie
w oddziaáach Banku, z wyáączeniem
agencji, od 13 lutego do 14 kwietnia
2017 roku. Po tym terminie wypáaty
bĊdą dokonywane bezpoĞrednio przez
BFG w terminie 5 lat od dnia zawieszenia dziaáalnoĞci Kasy.
Klienci Wielkopolskiej SKOK powinni zgáosiü siĊ osobiĞcie do jednego
z 1186 wskazanych oddziaáów PKO
Banku Polskiego (dane teleadresowe
dostĊpne na stronie www.pkobp.pl/
poi) z dokumentem toĪsamoĞci. InformacjĊ o realizowaniu wypáat bĊdzie
moĪna znaleĨü na drzwiach wejĞciowych do placówki. ĝrodki zostaną wypáacone w gotówce lub przesáane na
konto klienta w wysokoĞci wskazanej
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
W przypadku kwot przekraczających 25
tys. zá konieczne jest poinformowanie
Banku z wyprzedzeniem dwóch dni
roboczych - telefonicznie lub osobiĞcie,
o planowanej wypáacie gotówkowej
(awizowanie).

ĝrodki gwarantowane bĊdą wypáacane wyáącznie w walucie polskiej, bez
wzglĊdu na to, w jakiej zdeponowane
byáy Ğrodki, do równowartoĞci w záotych 100 tys. euro, tj. 429.850,00 zá.
Do przeliczenia przyjĊty zostaá kurs
Ğredni NBP z dnia zawieszenia dziaáalnoĞci Kasy, czyli 3 lutego 2017 roku
(1 EUR = 4,2985 PLN). W przypadku
kwot wyĪszych niĪ gwarantowane mogą
byü one dochodzone bezpoĞrednio
od Wielkopolskiej SKOK. W sytuacji
ogáoszenia upadáoĞci Kasy, wierzytelnoĞci powinny zostaü zgáoszone przez
klienta sĊdziemu-komisarzowi w terminie wskazanym w postanowieniu sądu
o ogáoszeniu upadáoĞci.
Wszystkie przelewy na rachunki
Czáonków Kasy, wykonane po 3 lutego,
w tym przelewy z tytuáu wynagrodzeĔ,
ĞwiadczeĔ emerytalnych i rentowych są
zwracane na rachunek podmiotu, który
záoĪyá polecenie przelewu na rachunki
w Kasie. Zalecamy Klientom wskazanie tym podmiotom rachunków innych
instytucji ¿nansowych, na które mają
byü wysyáane naleĪne im Ğwiadczenia
(páace, emerytury, renty).
Pod numerem infolinii PKO Banku
Polskiego: 800 302 302 moĪna uzyskaü
informacje dotyczące procesu wypáat
oraz awizowaü kwoty powyĪej 25 tys. zá.
W sprawie systemu wypáat gwarantowanych moĪna kontaktowaü siĊ
z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym: 800 569 341 (poáączenie bezpáatne), 22 583 09 42, 22 583 09 43,
22 583 09 45.
Joanna Fatek
Starszy specjalista PKO BP

6 lat na rynku!

15.02.2017
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Uniwersalny „Czas”

Wycinka w Parzynowie

Na gazie

Tym razem do wycinki zakwali¿kowano drzewo rosnące w bezpoĞrednim sąsiedztwie parzynowskiej szkoáy. Aby takie prace byáy bezpieczniejsze,
niezbĊdny jest podnoĞnik koszowy.

Napis: UWAGA GAZ! i uchylony wáaz w chodniku przy ul. Zamkowej, to koĔcowy efekt zwalczania
awarii gazu, z czym przez kilka dni borykaáo siĊ
pogotowie gazowe. MoĪe
trzeba byáo
doprowadziü
sprawĊ do
koĔca, bo samymi ostrzeĪeniami nie
wszystko da
siĊ zabezpieczyü. A co bĊdzie, gdy ktoĞ
„nieczytaty”
zechce w tym
miejscu zapaliü sobie papieroska?

„Ozdobione” w ten sposób drzwi budynku przy
pl. Kazimierza
od razu zwróciáy naszą
uwagĊ.
To miáe,
Īe „Czas
Ostrzeszowski” jest na
tyle uniwers a l n y, Ī e
przydaje siĊ
nawet po latach - o czym
Ğwiadczą uĪyte do remontu
stare egzemplarze gazety.
A przy okazji
moĪna sobie
co nieco przypomnieü…

WALENTYNKOWY
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Czytelników
ów „Czasu Ostrzeszowskiego”, tych zakochanych i niekoniecznie,
zapraszamy do udziaâu w konkursie fotograÀcznym dla amatorów.
Zróbmy zdjċcie, na którym utrwalimy sympatyczne chwile z naszego
īycia na tle miejsc bliskich naszym sercom. Moīe to bċdzie ulica, przy
której mieszkamy, szkoâa, ulubiony budynek, trasa spacerowa, ulubiona
âawka w parku...
Na konkursowej fotograÀi muszĆ znajdowaý siċ dwie osoby (np. mama
z córkĆ, dziadek z wnukiem, koleīanki, para zakochanych, maâīonkowie…)
- warunek - przynajmniej jedna z tych osób musi byý mieszkaĕcem naszego powiatu - a zdjċcie zrobione na tle fragmentu miejscowoğci powiatu
ostrzeszowskiego.
Mile widziane sĆ wszelkie akcenty graÀczne zwiĆzane z walentynkami.
Zdjċcia moīna przynosiý i przysyâaý do redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego” (ul. ğw. Mikoâaja 16) lub przesyâaý drogĆ e-mailowĆ (poczta@
czasostrzeszowski.pl) do 28 lutego 2017 roku. Prosimy, by zdjċcia byây
jak najlepszej rozdzielczoğci.
Oprócz imienia i nazwiska autora, nadesâane zdjċcia muszĆ zawieraý
krótki opis miejsca, które przedstawiajĆ. Uwaga - jedna osoba moīe wysâaý
tylko jednĆ fotograÀċ!
Wybrane zdjċcia opublikujemy na naszych âamach. NagrodĆ jest elegancka kolacja dla dwóch osób. BċdĆ teī nagrody pocieszenia.

Zapraszamy do zabawy.

Udziaâ w konkursie jest równoznaczny z wyraīeniem
zgody na publikacjċ danych - i nadesâanego zdjċcia,
i nazwiska autora.

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 siĊ w montaĪu outsourcingowym dla przemysáu motoryzacyjnego.

W związku z dynamicznym rozwojem
¿rmy poszukujemy pracowników do:

• DZIAâU TECHNOLOGII
• DZIAâU ZAKUPÓW
• DZIAâU KONTROLI JAKOģCI
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij
swoje CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl
w temacie wpisując nazwĊ dziaáu, do którego aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy,
Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

Kto ma odĞnieĪyü?
Nie tak dawno burmistrz odpowiadaá na áamach „Czasu”, Īe chodniki, które od budynków
mieszkalnych przedziela pas zieleni, są odĞnieĪane przez sáuĪby do tego powoáane. Byü moĪe
te sáuĪby nie wiedzą, Īe powinny odĞnieĪyü
równieĪ chodnik przy ul. Zamkowej, na odcinku
od bloku nr 26 do „autostrady”. Jak twierdzą
mieszkaĔcy poáoĪonych tam domów - jeszcze
Īadnego roku siĊ nie zdarzyáo, by ten chodnik
odĞnieĪaáy jakieĞ sáuĪby. MoĪe dlatego, Īe pod
Ğniegiem nie widaü pasów zieleni? A moĪe lepiej
nie tworzyü ¿kcyjnych przepisów?

Maty
Czy aby na pewno, bĊdące w takim stanie maty (droga z Ostrzeszowa do Rojowa), przeciwdziaáające rozprzestrzenianiu siĊ ptasiej grypy, speániają swoją rolĊ?
Przy tych samych matach (i nie tylko przy tych) ustawiono takĪe znaki STOP. Niektórzy kierowcy Īalą siĊ, Īe
patrole policji pojawiają siĊ w tym miejscu i niezdyscyplinowanym „wlepiają” mandaty za niezatrzymanie siĊ. Kierowcy dyskutują równieĪ na temat zasadnoĞci ustawienia tego oznakowania, jedno jest pewne - jest znak, trzeba siĊ
zatrzymaü. A moĪe przyczyną takiego stanu mat jest wáaĞnie fakt, Īe kierowcy z impetem przez nie przejeĪdĪają?
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ZATAēCZYLI DLA KRZYSZTOFA

DokoĔczenie ze str. 1.
- To siĊ zaczĊáo w Wielkanoc ubiegáego roku - wspomina p. Agnieszka. - MąĪ
nagle dostaá ataku padaczki. WczeĞniej
nic mu nie dolegaáo, nigdy nie miaá padaczki, nie cierpiaá teĪ na bóle gáowy
- zdrowy mĊĪczyzna. Ta padaczka byáa
jedynym objawem jego choroby. ZaczĊliĞmy chodziü „po lekarzach” - jeden szpital, drugi… WszĊdzie diagnoza ta sama
- padaczka. Poradzono nam kontakt z dr
Danutą Lenart-Jankowską, która wziĊáa
go do szpitala w Poznaniu. Tam dopiero
okazaáo siĊ, Īe to nie padaczka, lecz
guz mózgu. To jeszcze nie byá wyrok, bo
przecieĪ ten nowotwór przybiera róĪne
postacie. Dopiero póĨniej dowiedzieliĞmy
siĊ, Īe moĪe to byü glejak, czyli najbardziej záoĞliwa odmiana guza. Zapadáa decyzja o koniecznoĞci operacji, do wyboru
mieliĞmy szpitale w Bydgoszczy i àodzi,
wybraliĞmy ten drugi. Po operacji mąĪ
funkcjonowaá nawet nieĨle, byá w miarĊ
sprawny, mówiá, rozumiaá… Operacja
Īadnych szkód nie wyrządziáa. Ale wyniki
badania guza byáy juĪ wyrokiem - okazaáo
siĊ, Īe to glejak 4, guz, który odrasta
od nowa. I tak siĊ wáaĞnie dzieje. Przed
Krzysztofem kolejna operacja, i byü moĪe
kolejna, i kolejna…
Pani Agnieszka jednak nie traci nadziei, Īe po operacji choroba siĊ zatrzyma, nawet gdyby mąĪ nie wróciá do peánej

sprawnoĞci. W wyzdrowienie wierzą teĪ
bliscy i przyjaciele, którzy nie zostawili
Nowaków w potrzebie. Niektórzy towarzyszyli Krzysiowi
podczas niedzielnej imprezy,
inni okazują serce poprzez róĪnoraką pomoc
i wsparcie. A jest
ono konieczne,
bo, jak mówi p.
Agnieszka, do
wszystkiego
trzeba dojĞü
samemu - dopytywaü siĊ
o leczenie,
o specjalistów,
dowiadywaü
siĊ, co byáoby
najlepsze…
Pieniądze teĪ
siĊ przydadzą,
bo przecieĪ,
lekarstwa, zabiegi, specjalna
dieta, przejazdy,
wszystko kosztuje. W najbliĪszych dniach
Krzysztof z maáĪonką pojedzie

na badania do Warszawy, do wybitnego
specjalisty w tej dziedzinie.

- Jestem bardzo wzruszona, Īe
są osoby, które chcą nam pomagaü - mówi p. Agnieszka. - Bardzo
dziĊkujĊ Asi Bąk - trenerce zumby,
która wyszáa z inicjatywą, by zorganizowaü taniec na rzecz Krzysztofa.
DziĊkujĊ wszystkim taĔczącym tu
dziewczynom. DziĊkujĊ ¿rmie „Meblomark”, w której pracowaá mój
mąĪ, za o¿arowanie piĊknych foteli
i krzeseá, bĊdących nagrodami za
udziaá w loterii. Za fanty dziĊkujĊ
takĪe ¿rmie FCB oraz wáaĞcicielom
wielu sklepów, którzy wáączyli siĊ
w akcjĊ pomocy dla Krzysia.
Doáączamy siĊ do tych wyrazów wdziĊcznoĞci. Na tym nie
koniec dziaáaĔ podejmowanych
z myĞlą o Krzyszto¿e. JuĪ w najbliĪszą niedzielĊ w TorzeĔcu odbĊdzie
siĊ impreza biegowa, organizowana
przez miejscowe stowarzyszenie,
podczas której równieĪ bĊdą zbierane Ğrodki na rzecz Krzysia.
BądĨmy o¿arni, otwórzmy serce dla Krzysztofa i innych osób bĊdących w potrzebie.
K. Juszczak

15.02.2017
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„ORIONOWI” UPàYNĉàO 40 LAT!

Karol Owczarek - jeden z uczestników
wyprawy opáywającej Przylądek Horn.
Chciaáoby siĊ zaĞpiewaü „CzterdzieĞci lat minĊáo…”, lecz skoro chodzi tu
o Īeglarzy i o wilków morskich, stosowniej bĊdzie powiedzieü - czterdzieĞci lat
upáynĊáo. Dokáadnie 17 grudnia 2016 r.
minĊáo 40 lat od chwili, gdy grono zapaleĔców Īeglarstwa powoáaáo do istnienia
Jacht-Klub „ORION”. RóĪne byáy koleje
dziaáalnoĞci „Oriona”, ale pasja zaáoĪycieli, wsparta chĊcią dziaáania kolejnych
pokoleĔ Īeglarskich sprawiáa, Īe ostrzeszowski Jacht-Klub szczĊĞliwie omijaá rafy
i lodowe góry, by z podniesionym Īaglem
triumfalnie wpáynąü w rok 40-lecia.
Na jubileuszu, który ĞwiĊtowano
w oĞrodku „Cegieáki”, byáa okazja do
wspomnieĔ i nagród okolicznoĞciowych,
ale takĪe wspólnej zabawy, bowiem uroczystoĞü koĔczyá bal.
Zanim zataĔczono kapitaĔskie tango, komandor Ryszard Guder przywitaá
przybyáych goĞci - braü Īeglarską z „Oriona”, kolegów z zaprzyjaĨnionych klubów
z Sycowa, Ostrowa, Kalisza, Jarocina,
Wrocáawia… Na jubileuszu nie mogáo
zabraknąü prezesa Kaliskiego OkrĊgowego Związku ĩeglarskiego - Krzysztofa
Nowakowskiego, przyjechaá teĪ byáy dyrektor ostrzeszowskiego FUM-u – Marian
ĝlĊzak, zaĞ samorząd reprezentowaá
starosta Lech Janicki.
Skoro czterdzieĞci lat upáynĊáo, nie
obyáo siĊ bez przypomnienia historii
Jacht-Klubu i najwaĪniejszych osią-

gniĊü Īeglarzy. Mówiá o tym komandor
R. Guder.
Motywacją do powstania J-K „Orion”
byáo jezioro Szperak w Antoninie, gdzie
juĪ przycumowaá ostrowski klub „Nord”. 17

grudnia 1976 r. trzynastu Īeglarzy, pracowników ówczesnego FUM-u, utworzyáo klub
Īeglarski. Jego zaáoĪycielami byli: Bohdan
i Jacek Ogrodowscy, Gertruda Izydorczyk-Ogrodowska, Andrzej Kurpiel, Mieczysáaw
i Henryk Pilarczykowie, Leonard Bargenda, Zdzisáaw Hanysz, Wojciech Grajek,
Marian Sokóá, Eugeniusz Golicki, Leonard
àopata i Zenon Kaczmarek.
Pomysá na nazwĊ klubu podsunąá ppák
Jan MaliĔski - choü pilot, to takĪe Īeglarz.
Podczas spotkania poĞwiĊcono tej barwnej
i wspaniaáej postaci wiele ciepáych sáów.
Przez pierwsze 9 lat czáonkowie klubu
cumowali na akwenie w Antoninie. Dopiero
gdy powstaá zbiornik retencyjny w Kobylej
Górze, korzystając z ĪyczliwoĞci naczelnika B. Dobrzyckiego, wáaĞnie na nim
zbudowano przystaĔ Īeglarską, piĊknie,
poĞród lasów, usytuowaną. Mimo róĪnych kolei losu i wiatrów historii przystaĔ
przetrwaáa i wciąĪ jest miejscem bliskim
kaĪdemu Īeglarzowi. Tutaj teĪ odbywają
siĊ coroczne regaty, choü ludzie „Oriona” dziĞ Īeglują - i to z sukcesami - po
wszystkich morzach i oceanach. Niektórzy
czáonkowie klubu odeszli juĪ na wieczną

Odznaki Kaliskiego OZĩ wrĊcza prezes.

Jubileusz w gronie przyjacióá.
wachtĊ. PamiĊtano i o nich, wymieniając
nazwiska i chwilą ciszy czcząc ich pamiĊü.
W ciągu 40 lat nawiązaáo siĊ wiele
znajomoĞci, przyjaĨni, a nawet miáoĞci,
bo przecieĪ maáĪeĔskich par na spotkaniu
nie brakowaáo. Okazuje siĊ, Īe Īeglarstwo
jest pasją rodzinną, bo po ojcach za stery
chwytają teĪ dzieci. Przykáadem sukcesy
Patryka Wáodarczyka i Ali Akulicz w klasie
„Optymist”.
Skoro jest jubileusz, muszą byü odznaczenia. Honorowe
odznaki Kaliskiego
OkrĊgowego Związku ĩeglarskiego z rąk
prezesa otrzymali: Rafaá Grzegorek, Paweá
Wáodarczyk, Agnieszka Akulicz, Violetta
WiĞniewska, Daria
Chwiralska. Tego typu
odznaczeĔ czáonkom
klubu przypadáo dotąd
47. A potem kilkadziesiąt okolicznoĞciowych
statuetek tra¿áo do Īeglarzy zasáuĪonych dla
klubu. PamiĊtano takĪe
o paniach, wrĊczając

specjalne podziĊkowania dla Īon Īeglarzy
- za wytrwaáoĞü i tolerancjĊ. Kiedy komandor R. Guder rozdaá, co miaá do rozdania,
przyszáa pora na kwiaty i upominki dla

Choü czas jak rzeka páynie, moĪna
byü pewnym, Īe Jacht-Klub „Orion” spokojnie dopáynie do záotych godów, które juĪ
za 10 lat, a potem do kolejnych, jeszcze

W historii ORIONA tylko oni peánili funkcje komandora
- Bohdan Ogrodowski i Ryszard Guder.
jubilatów. Nie zabrakáo przy tym ĪyczeĔ
i trudno siĊ dziwiü, Īe byáy one nad wyraz
serdeczne, wszak jubileusz odbywaá siĊ
w gronie przyjacióá.

Peráy muzyki dawnej w Ostrzeszowie
áacem MáodzieĪy w GdaĔsku. Máode gdaĔszczanki
zaprezentowaáy wiązankĊ XVI-wiecznych, renesansowych pereáek, które w zabytkowych wnĊtrzach
rozbrzmiewaáy lekko i przyjemnie. Utalentowaną

okazalszych, jubileuszy.
Tego Īyczymy dzielnym Īeglarzom
z „Oriona”.
K. Juszczak

Nie powinno to dziwiü, bo dziewczyny i solista nie
tylko piĊknie Ğpiewają i efektownie siĊ prezentują,
ale dodatkowo w Kraju Kwitnącej WiĞni niektóre
z pieĞni wykonali po japoĔsku. AĪ nie chce siĊ
wierzyü, Īe istniejący od roku zespóá potra¿ tak
piĊknie wykonywaü muzykĊ dawną.
K. Juszczak

JUBILO Z BRĄZOWĄ
HARFĄ EOLA!
W sobotĊ, 11 lutego, w Teatrze im. Wojciecha
Bogusáawskiego w Kaliszu odbyá siĊ koncert galowy,
podsumowujący XXXIX Ogólnopolski Festiwal Zespoáów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. WĞród
wykonawców ¿naáowych prezentacji znalazá siĊ
ostrzeszowski zespóá JUBILO, który zająá trzecie
miejsce w kategorii instrumentalnej, zdobywając
„Brązową HarfĊ Eola”.

Festiwal rozpocząá siĊ 7 lutego. Przez
kolejne dni trwaáy przesáuchania zespoáów,
które rywalizowaáy w szeĞciu kategoriach - instrumentalnej, wokalnej, chórów kameralnych,
zespoáów kameralnych, wokalno-instrumentalnej oraz zespoáów prezentujących muzykĊ
w powiązaniu z innymi rodzajami sztuki.

Zespóá Muzyki
Dawnej JUBILO na
kaliskim festiwalu
wystąpiá w skáadzie:
Martyna Bacik, Oliwia Bajor, Danuta
Sáupianek, Roksana
Sáupianek i Kamil WitoĔ (Kamil otrzymaá
dyplom za osobowoĞü
artystyczną festiwalu).
Gratulujemy utalentowanej máodzieĪy, przypominając,
Īe prowadzona przez
siostrĊ LidiĊ Haáas
grupa JUBILO dziaáa
przy klasztorze Sióstr
Nazaretanek w Ostrzeszowie pod patronatem
Fundacji Zabytkom na
Ratunek NAZARET.
K.J.

„PrzeszáoĞü dĨwiĊkiem wskrzeszona” - pod
takim tytuáem, 10 lutego, odbyá siĊ w ostrzeszowskim
koĞciele klasztornym koncert
muzyki dawnej. Organizatorzy
koncertów z cyklu „Peráy w Koronie”, korzystając z trwającego
w tym czasie w Kaliszu Festiwalu Zespoáów Muzyki Dawnej SCHOLA CANTORUM,
zawsze w lutym zapraszają
któregoĞ z jego uczestników
do wystĊpu w piĊknych, barokowych wnĊtrzach koĞcióáka
przyklasztornego. W tym roku
goĞciliĞmy zespoáy: „AMICORUM” z GdaĔska i „CANTUS
MARIAE” z Malborka.
- Z radoĞcią patrzy siĊ na
máodych ludzi, którzy z prawdziwą pasją wykonują utwory
XVI- XVII-wieczne, a nawet
wczeĞniejsze - mówiá konferansjer koncertu, Witold Pelka.

Jako pierwszy wystąpiá 5-osobowy zespóá instrumentalny „Amicorum”, na co dzieĔ związany z Pa-

grupą opiekuje siĊ p. Magdalena WarĪawa.
Po gdaĔszczankach przyszedá czas na máodzieĪ z Malborka. WejĞcie mieli jak nikt dotąd
- ze Ğpiewem na ustach
przeszli wzdáuĪ koĞcioáa,
miĊdzy sáuchaczami, by
zatrzymaü siĊ na scenie,
przed oátarzem, skąd wyĞpiewali nastĊpne, ulatujące ku niebu pieĞni.
Byáy to Ğredniowieczne
kompozycje pochodzące
z Francji, Hiszpanii, Anglii… UsáyszeliĞmy takĪe pieĞĔ polską - utwór
Wacáawa z Szamotuá. Na
przeáomie paĨdziernika
i listopada ubiegáego
roku zespóá dwa tygodnie goĞciá w Japonii,
wszĊdzie przyjmowany
byá z wielką sympatią.

TuĪ po koncercie o przybliĪenie dziaáalnoĞci
zespoáu CANTUS MARIAE poprosiáem p. MariĊ
Seibert - kierownika artystycznego.
- Zespóá istnieje od stycznia 2016 r., lecz máodzieĪ Ğpiewa u nas dáuĪej, wystĊpując w zespole
„Balbiny” z bardziej wspóáczesnym repertuarem.
Od ponad 30 lat prowadzĊ kolejne pokolenia naszej máodzieĪy, zaĞ od 15 lat jestem dyrektorem
artystycznym MiĊdzynarodowego Festiwalu Kultury
Dawnej w Malborku. Ze wzglĊdu na zaproszenie
do Japonii, gdzie musieliĞmy pokazaü róĪny rodzaj
muzyki, zrodziá siĊ pomysá rozszerzenia repertuaru
o muzykĊ dawną, i wydaje mi siĊ, Īe máodzieĪ chce
ją Ğpiewaü i zgáĊbiaü jej tajniki chociaĪby poprzez
takie wystĊpy jak w Ostrzeszowie i na festiwalu
w Kaliszu.
Na piątkowym koncercie zespóá wystąpiá w skáadzie: Patrycja FabiaĔska, Sandra Elminowska, Beata
Krakowiak, Zuzanna Maáey, Jolanta Duda, Joanna
Agejczyk oraz Michaá FabiaĔski.
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BAL KARNAWAàOWY W BOBROWNIKACH
1 lutego w Szkole Podstawowej w Bobrownikach odbyá siĊ bal karnawaáowy. W tym
roku byá to bal przebieraĔców. Na zabawie
pojawiáy siĊ ksiĊĪniczki, biedronki, motylki,
pani Zima oraz pani Wiosna i pani máoda, byli
równieĪ policjanci i kowboje. Poza efektownymi
strojami, dzieci przygotowaáy równieĪ piĊkne
maski. Zabawom i szaleĔstwom przy muzyce
nie byáo koĔca, a w dodatku Rada Rodziców
przygotowaáa mnóstwo sáodyczy. Odbyáy siĊ
równieĪ konkursy z nagrodami.

Podczas balu podsumowano konkurs
plastyczny - „Maska Karnawaáowa”, do, którego zgáoszono 28 prac. Jury w skáadzie: Sáawa Szewczyk, Anna Kucharska, Katarzyna
Kaczmarczyk, biorąc pod uwagĊ oryginalnoĞü,
pomysá i samodzielnoĞü uczniów, postanowiáo przyznaü nagrody gáówne i wyróĪnienia
w dwóch kategoriach.
Punkt przedszkolny
I - Adrian Domagaáa

II - Alicja Binek
III - Nadia JĊdrzejewska
WyróĪnienia:
Adam Kubiaczyk, Miáosz Stempniak
klasy „0”, I, II, III
I - Zuzanna Kubiaczyk
II - Patrycja Michniewska
III - Julia Kubicka
WyróĪnienia: Maja Stempniak, Julia Siwek
Gratulujemy!

Maáa
czytelniczka
Przesyáam zdjĊcie
mojej córeczki Zuzi, która uwielbia przeglądaü
„Czas Ostrzeszowski”.
Pozdrawiam
Wasza czytelniczka
DziĊkujemy Zuzi i jej
mamie. Bardzo nas cieszy,
Īe dziewczynka z takim za-

interesowaniem przegląda
„Czas”, mamy nadziejĊ,
Īe gdy tylko nauczy siĊ
skáadaü literki, bĊdzie nas
równie chĊtnie czytaü.
Póki co, zapraszamy
rezolutną ZuziĊ - czytelniczkĊ do redakcji po upominek.

ĝWIĉTO BABCI I DZIADKA
W MORAWINIE
W Szkole Podstawowej w Morawinie zapraszanie babü
i dziadków na uroczystoĞü z okazji ich ĞwiĊta jest tradycją na
staáe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. ĝwiĊto Babci
i Dziadka to dzieĔ niezwykáy nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla seniorów. To dzieĔ peáen uĞmiechów, wzruszeĔ,
áez i radoĞci.
23 stycznia w szkole odbyáa siĊ ta wspaniaáa impreza.
Dyrektor szkoáy p. Joanna KrzyĪaĔska-Hyáka ciepáymi sáowami
przywitaáa goĞci oraz záoĪyáa serdeczne Īyczenia wszystkim
babciom i dziadkom. NastĊpnie uczniowie z klas 4-6 zaprezentowali przedstawienie pt. „BaĞniowy ambaras”.
Nie zabrakáo takĪe wierszy i piosenek w wykonaniu przedszkolaków. CzĊĞü artystyczna zakoĔczyáa siĊ montaĪem sáowno-muzycznym, który przeniósá naszych seniorów w lata ich
máodoĞci. Mali artyĞci z przejĊciem odtwarzali swoje role,
a czcigodni goĞcie ze wzruszeniem odbierali czuáe sáowa,
kierowane pod ich adresem.
Potem zaproszono wszystkich na sáodki poczĊstunek,
podczas którego dzieci záoĪyáy Īyczenia oraz obdarowaáy
upominkami swoich kochanych dziadków.
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ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 24 lutego br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 4.,
nagrodĊ otrzymuje Amelia Otwiaska z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.
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A W SZKOàACH - FERIE

RODZINNE
ĝLADY
W niezwykáej lekcji historii i tolerancji mogli uczestniczyü pierwszoklasiĞci z mikstackiego gimnazjum.
Nauczycielami byli ĩydzi i Polacy,
których pasją staáa siĊ historia Mikstatu. Spiritus movens tego wydarzenia byá Phil Brill z Nowego Jorku,
potomek mikstackich ĩydów, który
odnajduje w Polsce Ğlady swojej rodziny.
Warto wybraü siĊ do Warszawy,
Īeby w muzeum „Polin” („Polska” - w
j. hebrajskim) zobaczyü, jak przez blisko
1000 lat na polskiej ziemi Īyli wspólnie
Polacy i ĩydzi. Mimo róĪnic religijnych
i kulturowych, przez wieki dwa narody
staraáy siĊ budowaü mosty wspóápracy,
tolerancji i porozumienia. Jeden z takich
mostów istniaá w Mikstacie - niestety, on
takĪe zostaá zniszczony w czasie poĪogi
wywoáanej przez nazistowskie Niemcy.
Pozostaáy szczątki macew, porzucone
w pobliĪu mikstackiego kirkutu, który
dzisiaj porasta las…
Urodzony i mieszkający w Nowym
Jorku Phil Brill od lat odkrywa Ğlady
swoich przodków, którzy w XIX wieku
osiedlili siĊ w Mikstacie, skąd czĊĞü
rodziny wyemigrowaáa do Ameryki.
O swoim pradziadku i dziadku P. Brill

opowiedziaá 26 stycznia mikstackim
gimnazjalistom. GoĞü z USA, któremu
towarzyszyáa Īona Bella oraz dwoje
máodych táumaczy, mówiá takĪe o swoich
kontaktach z Henrykiem ZieliĔskim burmistrzem Mikstatu, Grzegorzem
Pawlakiem - sekretarzem miasta i gminy, wspóátwórcą portalu starymikstat.pl,
oraz panią Marią BiegaĔską, której mąĪ
przez lata zbieraá i zapisywaá wszelkie
informacje na temat rodzinnego miasta.
Zresztą, wszyscy oni takĪe uczestniczyli w tej niezwykáej lekcji, Īeby daü
Ğwiadectwo sympatii, z jaką przyjmują
dziaáania Phila Brilla na rzecz odkrywania historii i budowania nowych mostów
miĊdzy wspóáczesnymi pokoleniami.
Przed wizytą w gimnazjum goĞcie
z USA rozmawiali w gabinecie burmistrza na temat projektu, który ma
upamiĊtniü historiĊ mikstackich ĩydów.
Przypomnijmy, Īe fragmenty macew,
znalezione w mikstackim lesie, zostaáy
w ubiegáym roku zabezpieczone przez
pracowników magistratu.
Spotkanie w Gimnazjum im. Jana
Pawáa II w Mikstacie zorganizowaáa dyrektor szkoáy Danuta KamiĔska, razem
z nauczycielami i uczniami.
PK

Konkurs czytelniczy „GawĊda o ksiąĪce”
15 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Doruchowie
odbyá siĊ konkurs czytelniczy „GawĊda o ksiąĪc”, którego
organizatorem byáa biblioteka szkolna. WziĊáo w nim udziaá
20 uczniów z klas IV-VI.
Uczestnicy przygotowali prezentacjĊ wybranej ksiąĪki
z wykorzystaniem róĪnych rekwizytów, dekoracji, muzyki itp.
Dzieci mogáy zaprosiü na pokaz swoich rodziców. Podczas
przygotowaĔ uczniowie korzystali z biblioteki szkolnej i z
pomocy nauczycieli jĊzyka polskiego.
Wszyscy biorący udziaá w konkursie wykazali siĊ duĪą
pomysáowoĞcią, wypowiadali siĊ w sposób barwny, poprawny
i bardzo staranny. ZachĊcali m.in. do przeczytania „Czer-

wonego Kapturka”, „Mikoáajka”, „Spotkania nad morzem”
i „Dookoáa Ğwiata”.
Komisja: Maria Wolniak-Karbowska, Marzena Szewczyk
i Ewelina GuĨdzioá, nie miaáa áatwego zadania, jednak po
naradzie wyáoniáa zwyciĊzców:
I miejsce zajĊáa Patrycja WitoĔ - kl. IVa
II miejsce (równorzĊdnie): Amelia Gola kl. IVb i Aleksandra Hober kl. VIa
III miejsce (równorzĊdnie) - Agnieszka Grabowska
kl. VIa oraz Mikoáaj Karbowski i Hubert Sadowski kl. Va
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez radĊ rodziców.

CZAS STUDNIÓWEK W ZS NR 2
fot. Masters Studio

ZS nr 1

MISTRZOSTWA POWIATU
W PIàCE SIATKOWEJ
17 stycznia w ZS nr 1 odbyáy siĊ
Mistrzostwa Powiatu w Piáce Siatkowej
Dziewcząt oraz Cháopców. Uczniowie
naszej szkoáy, w skáadzie: Dawid Guzenda, Szymon Kulok, Dominik Dytfeld,
Maciej Kowalczyk, Bartáomiej Siedlecki,
Nikodem Sauer, Kacper ĝwitoĔ, Jarosáaw PauĞ, stoczyli zaciĊty 5-setowy
mecz z reprezentacją ZS nr 2, który
zakoĔczyá siĊ zwyciĊstwem goĞci.

Do udziaáu w rozgrywkach dziewcząt zgáosiáy siĊ dwie druĪyny z ZS
nr 1. Awans do rejonu uzyskaá zespóá
w skáadzie: Klaudia Mydlak, Eliza Rybczak, Kinga ĝniadecka, Magdalena Tomaszewska, Natalia Tomczyk, Sandra
Wencel. Wszystkim uczestnikom zawodów dziĊkujĊ za sportową rywalizacjĊ.
Lidia Bartczak
opiekun sekcji piáki siatkowej
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HOROSKOP
WA L E N T Y N KO W Y
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Aby znaleĩý mi
miâoğý, nie pukaj do kaīdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja
j
godzina, sama wejdzie
do Twego domu, w Twe īycie, do Twego serca.
Bob Dylan

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
JeĞli uda Ci siĊ „puĞciü” wydarzenia
ia wolno
wol
i nie bĊdziesz siĊ staraü zbyt mocno kontrolowaü sytuacji i ukáadaü w gáowie idealnych
scenariuszy, spokój zagoĞci w Twoim Īyciu
uczuciowym. Barany - single bĊdą wyjątkowo atrakcyjne dla páci przeciwnej. PewnoĞü
siebie doda im wiele uroku. Nawet, do tej
pory niezainteresowany, KozioroĪec ulegnie ich wdziĊkowi. Zastanów siĊ jednak,
czy jest sens poĞwiĊcaü tyle czasu dla
KozioroĪca, moĪesz przez to nie zauwaĪyü
czarującego Skorpiona. Zakochane Barany
niech dadzą siĊ zaskoczyü i pozwolą sobie
na wielkie szaleĔstwo poza kontrolą - to
bardzo oĪywi i odnowi ich związek.
Daj się zaskoczyć losowi, nie czekaj na wiadomości.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Byki w związkach zdecydowanie
e bĊdą
bĊ
miaáy masĊ pomysáów na spĊdzenie czasu
z partnerem. Realizuj nawet te najbardziej
szalone plany, nawet jeĞli trochĊ obawiasz
siĊ reakcji partnera. Niezapomniane przeĪycia, zabawa i duĪo uĞmiechu są warte
wytrzymania tych kilku minut narzekania.
Samotne Byki powinny odpuĞciü sobie
„uganianie siĊ” za niedostĊpną Panną
i zwróciü uwagĊ na przemiáą osobĊ spod
znaku Ryb. Nie lekcewaĪ sygnaáów, które
od dáuĪszego czasu wysyáa Ci takĪe Waga.
Nie bój się ryzykować i podejmować
ować wyzw
wyzwań.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
BliĨniĊta bez pary na brak adoratorów
d ratoró
do
narzekaü nie bĊdą. PamiĊtaj jednak, by

partnerów dobieraü nie ze wzglĊdu na
wygląd lub, co gorsza, gruboĞü portfela!
Niedáugo bĊdziesz miaá okazjĊ przekonaü
siĊ, jak w trudnych sytuacjach zachowuje
siĊ Strzelec, którego jakiĞ czas temu „sobie
upatrzyáeĞ”. Zastanów siĊ, czy to aby na
pewno dobre zachowanie. Nie odrzucaj
poáączeĔ telefonicznych od wytrwaáego
Wodnika, byü moĪe trzeba jeszcze raz
szczerze porozmawiaü. BliĨniĊta w związkach powinny siĊ skupiü na szczegóáach
i dopracowaniu upominków czy randek,
to wywoáa uĞmiech na twarzy partnera.
Nie zwracaj uwagi na mało ważne
żne „atuty”.
„at

RAK
22 czerwca - 22 lipca
kach
ch uda siĊ
ch
s
Rakom w powaĪnych związkach
pokonaü wszelkie kryzysy. Nadejdzie dla
nich nowy rozdziaá w Īyciu uczuciowym.
Wykorzystaj to, dając od siebie jeszcze wiĊcej ciepáa, troski i miáoĞci, a reakcja zwrotna
bĊdzie wyraĨnie odczuwalna. Samotne
Raki przyciągną uwagĊ ekscentrycznego
Lwa. Jednak nie bĊdą teĪ mogáy oprzeü
siĊ urokowi kogoĞ spod znaku Byka. Byü
moĪe trzeba bĊdzie stanąü przed trudnym
wyborem. Nie zapominaj o dyplomacji i nie
podejmuj pochopnych decyzji.
Niektórych rzeczy nie widać na
a ppierwszy rzut
oka. Nie spiesz się.

LEW

wzbudzaá duĪo pozytywnych emocji.
Lwy w staáych związkach zapragną odmiany i oderwania od codziennej rutyny.
Warto iĞü za gáosem serca i rzuciü siĊ
w wir fantazji, pamiĊtając, by dla swoich
przyjemnoĞci nikogo nie zraniü...
Bądź wierny sercu, nie chwilowym
m zachciankom.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
a
Panny, które niedawno przeĪywaáy
aá
kryzysy w związkach, poczują wiatr
w Īaglach i nadziejĊ na pozytywne
zmiany. Partner bĊdzie CiĊ zaskakiwaá
na kaĪdym kroku, a Ty bĊdziesz dumna,
Īe podjĊáaĞ taką, a nie inną decyzjĊ
i jednak „daliĞcie radĊ”. Panny single,
którym niespieszno do Īeniaczki, mogą
„wpaĞü w sidáa” tajemniczego Lwa. Nie
bĊdą teĪ obojĊtne na sáowa, które usáyszą z ust czarującego Strzelca. Warto jednak zachowaü zimną krew i nie
ulegaü (od razu) czuáym sáówkom...
Dużo rozmawiaj, nie bój się szczerości, postaraj się bardziej otworzyć.

WAGA

mocą w najmniej oczekiwanym momencie.
JuĪ niedáugo na horyzoncie pojawi siĊ
bardzo ciekawa osobowoĞü spod znaku
Barana i nieco szalona osoba spod znaku
Ryb. Samotne Skorpiony powinny unikaü
Wodników i Wag, mimo Īe jakaĞ niewidzialna siáa bĊdzie ich do nich ciągnąü.
Nie trać czasu na półśrodki, zawsze
sze bądź
bą szczery
ze sobą.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Strzelcom singlom nagle w oko wpadnie
nieco zamkniĊta Panna, i to na tyle mocno,
Īe zaczną siĊ zastanawiaü, czy to strzaáa
Amora, czy miáoĞü od pierwszego wejrzenia. Jednak tutaj przyda siĊ spokojne
dziaáanie i jakiĞ plan. Szalony „podryw”
moĪe nie wypaliü i spáoszyü zachowawczą
PannĊ. Dostaniesz teĪ wiadomoĞü od
osoby spod znaku Skorpiona, co moĪe
trochĊ namieszaü. Strzelce w związkach
bĊdą przeĪywaü piĊkne chwile. DuĪo pozytywnych emocji - zaufanie, radoĞü i namiĊtnoĞü - bardzo umocnią ich związek.
Postaraj się opanować emocje, naucz
cz się oswajać
drugą osobę.

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
rnika

KOZIOROĩEC

miSamotne Wagi bĊdą przeĪywaü „miáosne oblĊĪenie”. Telefony bĊdą siĊ
urywaü, dostaną peáno zaproszeĔ na
kawĊ czy, od odwaĪniejszych, nawet na
randkĊ. BĊdą miaáy szansĊ i na przelotny romans z bardzo przystojnym
Bykiem, i na coĞ powaĪniejszego z nieco bardziej nieĞmiaáym KozioroĪcem.
Zastanów siĊ jednak, Wago, co w tym
momencie jest Ci bardziej potrzebne
do szczĊĞcia. Wagi w szczĊĞliwych
związkach powinny zaskoczyü partnera
i speániü jedno z jego wielkich marzeĔ.
ęcej radości
Często dawanie daje dużo więcej
niż otrzymywanie.

22 grudnia - 20 stycznia

23 lipca - 23 sierpnia

SKORPION

Lwy, które nie są w związkach, i do tej
pory narzekaáy na ciszĊ w sprawach
sercowych, bĊdą miaáy powody do radoĞci. Na ich drodze pojawi siĊ wzbudzający zaufanie Rak, z którym spĊdzanie
czasu to czysta przyjemnoĞü. Jednak
i szorstki, ale szczery Baran bĊdzie

24 paĨdziernika - 21 listopada
ada
Skorpiony w niezde¿niowanych relacjach
bĊdą bardzo czuáe na uroki páci przeciwnej.
Te, które tworzą prowizoryczne związki,
powinny z nich zrezygnowaü i poczekaü
na uczucie, które samo przyjdzie z wielką

KozioroĪce, które nie są w związkach,
na brak powodzenia narzekaü nie bĊdą
mogáy. Staną siĊ nawet bardzo wybredne
i bĊdą mocno „przebieraü”. MoĪe lepiej
spojrzeü na ludzi pozytywnie i nie tworzyü
sobie w gáowie tworów idealnych, którym
nikt nie moĪe dorównaü? Znów zacznie
CiĊ interesowaü ekscentryczna osoba
spod znaku Barana, ale komunikacja z nią
jest na tyle trudna, Īe byü moĪe warto
zwróciü siĊ w stronĊ otwartej i wesoáej
Wagi? KozioroĪce w związkach powinny
jasno mówiü o swoich potrzebach i odrzuciü na bok wszelki perfekcjonizm.
Ciesz się tym, co jest. Nie szukaj
kaj ideału
id
i nie
staraj się nim zostać.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Samotne Wodniki poczują przypáyw energii
i pewnoĞci siebie. BĊdziesz na tyle odwaĪ-
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ny, by zaproponowaü spotkanie osobie
spod znaku Lwa, z którą od dáuĪszego
czasu áączy CiĊ koleĪeĔska znajomoĞü.
Byü moĪe to idealny moment, by pójĞü
o krok dalej. Nie unikaj teĪ towarzystwa
BliĨniąt, moĪliwe, Īe to „dobry materiaá”
na przyjaciela lub nawet coĞ wiĊcej... Zdecydowanie wystrzegaj siĊ Skorpionów
i Baranów, to zbyt „trudne” i dominujące
znaki. Wodniki w związkach niech pozwolą
siĊ partnerowi uwieĞü na nowo...
W uczuciach też szukaj spokoju, nie sza
szaleństwa.

RYBY
20 lutego - 20 marca
To bĊdzie dobry czas dla samotnych
ych Ryb.
Ry
BĊdą miaáy w czym wybieraü. Jednak
nie warto wybrzydzaü - i Byk, i Skorpion
mogą okazaü siĊ caákiem sensownymi
kandydatami. Do Ciebie bĊdzie naleĪaá
wybór, ale uwaĪaj, by za daleko nie iĞü
w odgrywaniu swoich miáosnych gierek!
Ryby w związkach zapragną iĞü o krok
dalej i sformalizowaü swój status, byü
moĪe to dobry moment, by o tym pomyĞleü i zacząü przygotowania...
Bądź zdecydowana i wierna temu, w co
wierzysz, ale nie bój się szaleństwa.

Miâoğci prawdziwej i gorĆcej, na dobre
i na zâe, miâoğci piċknej i bezwarunkowej, takiej do koĕca īycia
īyczy
Wasza wróīka

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
The 14th INTERNATIONAL PIANO COMPETITION
"CHOPINFOR THEYOUNGEST”

OSTRZESZOWSCY PATRIOCI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIG OSTRZESZÓW

XIV MIôDZYNARODOWY
KONKURS PIANISTYCZNY

zapraszają na spotkanie z

KAJETANEM
RAJSKIM
autorem ksiąĪek i publikacji,

Chopin dla najmųodszych
pod patronatem
MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ANTONIN 2017

którego tematem bĊdą

Stowarzyszenie Chopin
dla najmãodszych
zapraszajð
do Paãacu Myćliwskiego Ksiðēðt
Radziwiããów w Antoninie

ĩOàNIERZE WYKLĉCI

22 lutego 2017r.,
godz. 18:00
Czesáaw ĝpiewa
w Ostrzeszowie!

parter Biblioteki (plac Borek 17)

22 lutego 2017, godz. 20:00.
Kocháowy, Celinka 58
Bilety: 45 zá
Kontakt:
borowka.music@gmail.com
www.facebook.com/borowkamusic

20 lutego 2017
9:20 - 9:40
- próba instrumentu kat. III (gr. I)
9:50 - otwarcie konkursu
10:00 -13:45
- przesáuchania kat. III (etap I)
14:25
- ogáoszenie wyników kat. III (etap I)
15:00 - 19.50
- przesáuchania kat. II (I grupa) z
20:30 - ogáoszenie wyników kat. II
Uwaga: MiĊdzy przesáuchaniami
przerwy na próbĊ instrumentu.

Zarząd Oddziaáu Rejonowego PZERiI w Ostrzeszowie

organizuje
3-dniową wycieczkĊ w Góry ĝwiĊtokrzyskie
od 22 DO 24.04.2017 r.
koszt wyjazdu: 540 zá

Program wycieczki:
DzieĔ 1: Przejazd w kierunku ChĊcin, zwiedzanie zamku i Jaskini Raj, przejazd
do Kielc, spacer Alejami Sáaw, Wzgórze Zamkowe, plac Artystów, przejazd
do Bodzentyna, obiadokolacja, nocleg.
DzieĔ 2: Po Ğniadaniu przejazd do Ğw. Katarzyny i zwiedzanie klasztoru,
Droga Królewska na ĝwiĊty KrzyĪ i okolice, powrót do hotelu i obiadokolacja.
DzieĔ 3: Po Ğniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Ujazdu, zwiedzanie
zamku KrzyĪtopór, Szydáów, mury obronne, KoĞcióá, Rynek, Zamek, brama
Krakowska. Obiad w drodze powrotnej.
Zapisy i wpáaty zaliczki (50 zá) moĪna dokonywaü w terminie: do
28.02.2017 r. w biurze Zarządu PZERiI, Zamkowa 31, biuro nr 14
w dniach: Ğroda - 9.00 - 13.00 czwartek - 12.00 - 16.00
tel. 609 853 817 lub 602 180 489
Wtorek - 21 II, godz. 17.45, 20.00
ĝroda - 22 II, godz. 17.45, 20.00

Balerina
Ciemniejsza strona Greya
USA, melodramat, 115 minut.
Wtorek - 14 II, godz. 16.00, 18.15, 20.30
ĝroda - 15 II, godz. 15.30, 17.45, 20.00
Czwartek - 16 II, godz. 15.30, 17.45,
20.00
Piątek - 17 II, godz. 17.45, 20.00
Sobota - 18 II, godz. 17.45, 20.00
Niedziela - 19 II, godz. 17.30, 19.45

Francja, Kanada, animacja, komedia,
90 minut.
Piątek - 17 II, godz. 16.00
Sobota - 18 II, godz. 16.00 (3D)
Niedziela - 19 II, godz. 15.30 (3D)
Wtorek - 21 II, godz. 16.00 (3D)
ĝroda - 22 II, godz. 16.00
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

21 lutego 2017
8:25 - 8:45
- próba instrumentu kat. I (grupa I)
9:00 - 11:05
- przesáuchania kat. I (grupa I)
Przesáuchania kat. III - ETAP II
11:20 - 11:45
- próba instrumentu kat. III
11:55 - ogáoszenie wyników kat. I
12:00 - 14:00
- przesáuchania kat. III (etap II)
15:00 - ogáoszenie wyników kat. III
16:30 - wrĊczenie nagród i wyróĪnieĔ, koncert laureatów, zamkniĊcie konkursu

24 lutego 2017 r.,
godz. 19.30

Sala widowiskowa OCK.
Bilety 25 zá i 30 zá w dniu koncertu
do nabycia w OCK.
tel. 730-25-76

Wesoáo…
baw siĊ emerycie.
Rozwesel swą duszĊ
i nieciekawe Īycie.
PZERiI Koáo nr 2 w Ostrzeszowie
organizuje

WIECZOREK
TANECZNY
„ZAJAZD” Ostrzeszów
(przy stacji Statoil)
28 luty 2017 r., godz. 18.00
ChĊtnych serdecznie
zapraszamy.
WstĊp:
- od osoby zrzeszonej - 50zá
- od osoby niezrzeszonej - 60zá
Zapisy oraz wpáatĊ przyjmujemy
w Klubie „Madera”:
- w kaĪdy wtorek, w godz. 10.00
-12.00 i w ĞrodĊ, w godz. 17.00
-19.00
Zarząd Koáa nr 2

KONCERT ZESPOàU AKCENT - ZENEK MARTYNIUK
- Grabów nad Prosną, 18 lutego 2017 r., godz. 19.30 - Hala
sportowa, ul. Przemysáowa 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 - 50 zá. Organizator - tel. 695 010 673

UTW w Ostrzeszowie

ZAPROSZENIE
17 lutego, godz. 17.00 w sali Starostwa
odbĊdzie siĊ WYKàAD

OTWARTY

pt. „Aspekt bezpieczeĔstwa seniorów w Ğwiecie
realnym i wirtualnym”,

na który zarząd UTW serdecznie zaprasza sáuchaczy oraz mieszkaĔców
Ostrzeszowa i okolic.

Wykáadowca - senator RP àukasz Mikoáajczyk
Prezes Zarządu UTW Maágorzata Staniszewska
(tel. 513 061 716)

DZIĉKUJEMY ZA POZDROWIENIA

Serdeczne pozdrowienia z Gáuchoáaz wraz z gromkim
CZUWAJ! przesyáają harcerki i harcerze zimowiska I Szczepu
Ziemi Mikstackiej 28.01-4.02.2017 r.
Wkrótce relacja z tego zimowiska.
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OBÓZ ZIMOWY MàODYCH SPORTOWCÓW
LKS ORKAN OSTRZESZÓW
Grupa najlepszych juniorów i máodzików Ludowego Klubu
Sportowego Orkan od 27 stycznia do 4 lutego przebywaáa na
obozie sportowym w Spale. MáodzieĪ szlifowaáa formĊ, przygotowując siĊ do trudnego sezonu letniego. Treningi w hali - na
bieĪni, skoczni i rzutni - odbywaáy siĊ dwa razy dziennie. Biegacze
trenowali równieĪ poza halą - w terenie, w przepiĊknej Puszczy
Spalskiej. Przeprowadzono kilka sprawdzianów i zawodów
kontrolnych.
Obóz przebiegaá w miáej i sportowej atmosferze. MáodzieĪ
nawiązaáa kontakty z wieloma zawodniczkami i zawodnikami
kadry narodowej Polski. Spotkaáa siĊ teĪ z mistrzem Ğwiata
i dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim - Piotrem Maáachowskim,
oraz wicemistrzem Europy - Robertem Urbankiem.
Na zakoĔczenie niektórzy zawodnicy startowali w sprawdzianie i mityngu lekkoatletycznym w hali spalskiej.
Juniorzy máodsi: Piotr Tomalak - bieg na 60m - 7,77s i 300m
- 40,76s, Miáosz Lasecki w biegu na 1000m - 2.53,99s, Klaudia
Pregielna 300m - 47,27s. Máodzicy, rocznik 2002-2003: Wiktor
ĝwitoĔ - 5,11m w dal, 160 cm wzwyĪ, Patryk Balcerek - pchniĊcie
kulą 5kg - 9,22m, Natalia Nowak - pchniĊcie kulą 3kg - 7,90m.
DziĊkujemy rodzicom zawodników: PaĔstwu Nowakom
i Panu Wiesáawowi Balcerkowi z Doruchowa za pomoc w organizacji obozu.
Trenerzy: Marek Nalepa - prezes Orkana i Antoni Winny.
Antoni Winny

Piotr Maáachowski i Robert Urbanek z trenerami i zawodnikami Orkana

XVI MISTRZOSTWA POWIATU LZS W RAMACH ZIMOWEJ
SPARTAKIADY W HALOWEJ PIàCE NOĩNEJ

5 lutego w Kraszewicach rozegrano
16. Mistrzostwa Powiatu w Halowej
Piáce NoĪnej o Puchar Przewodniczącego Ludowych Zespoáów Sportowych.
O¿cjalnego otwarcia dokonali: przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia
LZS Edmund Tetlak, radny i czáonek
Zarządu Powiatu Jan Puchaáa, wójt
gminy Kraszewice - Paweá Koprowski,
dyrektor SP w Kraszewicach Robert

DziwiĔski i prezes LKS Masovia - Stanisáaw Bąkowski.
W rozgrywkach wziĊáo udziaá 6
zespoáów. Mistrzem zostaá LZS Pelikan Grabów. Drugie miejsce zająá KS
Rogaszyce, a trzecie LKS àuĪyczanka
KuĨnica Grabowska. Tytuá króla strzelców zdobyá Paweá DrobczyĔski (10 goli)
- KS Rogaszyce, a tytuá najlepszego
bramkarza - Marcin Kasperczyk - LZS
Pelikan Grabów.

Podczas turnieju wrĊczono panu
àukaszowi IwaĔskiemu, dáugoletniemu dziaáaczowi i wiceprezesowi KS
Rogaszyce pamiątkowy medal z okazji
70-lecia LZS.
Przy organizacji turnieju pomagali,
wymienieni wczeĞniej: R. DziwiĔski oraz
S. Bąkowski, a takĪe nauczyciel wychowania ¿zycznego - Jacek Puchaáa. Nagrody wrĊczyá wójt gminy Kraszewice.

Z MOCNYM AKCENTEM W NOWY SEZON

Rada PZ LZS dziĊkuje gospodarzom za nieodpáatne udostĊpnienie
sali gimnastycznej i pomoc przy organizacji turnieju.
W ¿nale rejonu Zimowej Spartakiady LZS w halowej piáce noĪnej powiat
ostrzeszowski bĊdzie reprezentowaá
LZS Pelikan Grabów. Turniej odbĊdzie
siĊ 26 lutego w Ostrowie Wlkp.
Wyniki koĔcowe:
LZS Pelikan Grabów

W sobotĊ, 11 lutego, w niemieckim Halle rozegrano International East Open 2017.
O medale walczyáo ponad 460 zawodników z 61
klubów z 9 paĔstw. Klub „Hitotsu” Ostrzeszów
reprezentowaáo 7 zawodników.
Na turnieju wywalczyli oni 6 medali: 1 záoty,
3 srebrne i 2 brązowe. Oto nasi medaliĞci:
• Zdzisáaw Mituáa - záoto w kumite masters,
• Zdzisáaw Mituáa - srebro w kata masters,
• Krzysztof KĊpski - srebro w kumite masters,
• Krystian Mituáa - srebro i brąz w kumite,
• Szymon Wabnic - brąz w kumite.
Wielkie gratulacje!

KS Rogaszyce
LKS àuĪyczanka KuĨnica Grab.
KS Masovia Kraszewice
LZS Doruchów
LZS Czajków
Stanisáaw Bąkowski
prezes
LKS Masovia Kraszewice
Edmund Tetlak
Przewodniczący PZLZS

SzczĊĞcia zabrakáo Oliwce Szczepaniak,
Tamarze KĊpskiej i Maciejowi Kozownickiemu,
ale przed nimi nastĊpne zawody.
Specjalne podziĊkowania dla panów Piotra
Szczepaniaka i Krzysztofa KĊpskiego za zorganizowanie transportu na turniej w Niemczech.
Nasi zawodnicy - Adrian Mituáa i Maksymiliam Szczypkowski, juĪ w dniach 17-19 lutego
bĊdą startowali w Mistrzostwach Europy EKF
Kadetów, Juniorów i U21 w So¿i (Buágaria), tydzieĔ póĨniej wyruszamy do Berlina, a i w kraju
zawodów nie zabraknie.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

Fitness dla MAM
z maluszkami
w wózkach

BądĨ aktywną
MAMĄ
- zamieĔ spacer
na trening
Asia, tel. 692 744 026
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BÓL PRZEMIJA, DUMA TRWA WIECZNIE
Czym jest bieganie po górach,
a zwáaszcza zimą? Trudno zrozumieü,
opisaü, a jeszcze trudniej tego dokonaü.
A jednak NATALII GABRYĝ z Turza ta
sztuka siĊ udaáa - od trzech lat jej pasją
jest górskie bieganie.
W ostatnią sobotĊ stycznia wyznaczyáa sobie cel szczególny i, jak
dotąd, najtrudniejszy - wystartowaáa
w zimowym ultramaratonie w Polsce
„ZAMIEû 24 h”, rozgrywanym na stoku
Skrzycznego. Wraz z grupą zapaleĔców
wyruszyáa w samo poáudnie spod skoczni w Szczyrku, by zrealizowaü swój
cel. Przed nią trasa záoĪona z pĊtli ok.
13,5km, bardzo wyczerpująca, zaĞnieĪona, jednak dobrze oznakowana. DuĪą
czĊĞü biegu trzeba byáo pokonaü nocą,
gdyĪ wynik w ultramaratonie zaleĪny
jest od liczby zaliczonych okrąĪeĔ,
a przez to kilometrów w ciągu doby.
Tempo i taktyka biegu, to, czy biegniesz
w dzieĔ, czy w nocy, jak dáugie robisz
przerwy, ile godzin Ğpisz, zaleĪy tylko
od ciebie i twojego organizmu. Wysiáek rekompensowaáy bajeczne widoki
na Babią GórĊ i Tatry. SáoĔce, czyste
niebo, lekki mróz i wiatr - warunki niby
idealne na zimową wyprawĊ, ale…
By lepiej zrozumieü ten sportowy
wysiáek, wczytajmy siĊ we fragmenty
opisu caáego przeĪycia bohaterki
biegu, Natalii GabryĞ.
- Zawsze uwaĪaáam, Īe jestem
szalona, Īe w gáowie mam tysiące
pomysáów na minutĊ … tak teĪ byáo
i tym razem. Z pomysáem „Zamieci”
„wyskoczyá” Bartosz, mój znajomy ultramaratoĔczyk. W 2016 r. biegá sam
i stwierdziá, Īe w tym roku moĪna by razem. Nie musiaá mnie dáugo namawiaü,
zapisaáam siĊ. Gdy zobaczyáam, Īe
znajdujĊ siĊ na liĞcie startowej, pomyĞlaáam: jak moĪna biegaü w koáo przez

24 godziny? Planu nie byáo Īadnego,
jakieĞ marzenia o pĊtlach przewinĊáy
siĊ przez gáowĊ, ale i tak natura zwery¿kowaáa wszystko. DuĪa iloĞü Ğniegu
przeraziáa mnie.

Na czwartym kilometrze - strome
schodki wyrobione w Ğniegu, wzdáuĪ
siatki zabezpieczającej trasĊ zjazdową.
Gdy po kaĪdej pĊtli tam siĊ znajdowaáam, czuáam, Īe juĪ blisko do szczytu.
Kiedy zostaáo 500m do Skrzycznego,
popatrzyáam na Tatry - byáam szczĊĞliwa.

Warunki na trasie byáy ciĊĪkie, a z
kaĪdą pĊtlą Ğnieg bardziej „mieliá siĊ”
pod nogami. Jak siĊ daáo biec, to „cisnĊliĞmy”. Na jedenastym kilometrze
staá domek - gdy go mijaáam, „gĊba siĊ
cieszyáa”, Īe juĪ kawaáeczek do mety.
TrochĊ posiáku i ruszyliĞmy na drugą

pĊtlĊ. Na Skrzycznem byáa okazja wypiü
herbatĊ, zjeĞü ciasto… i w dóá. Zbiegi
byáy strome i zaĞnieĪone, bardziej siĊ
tam zmĊczyáam niĪ na podejĞciach.
Przy drugim okrąĪeniu „uciekáa mi” noga
i nabawiáam siĊ bólu pasma biodrowego. Czuáam duĪy dyskomfort, wiedziaáam, Īe ból bĊdzie siĊ potĊgowaá.

Po skoĔczeniu drugiej pĊtli, decyzja - robimy trzecią od razu. Biegáo
siĊ coraz ciĊĪej - na dole mroĨno, im
wyĪej, tym bardziej wietrznie. Nogi jak
ze stali. Sms od znajomych: Natka, nie
daj siĊ - wtedy robiáo mi siĊ ciut lĪej.
Bartosz szedá przodem i co chwilĊ woáaá:
JesteĞ, Īyjesz?
Po szeĞciu kilometrach zaczĊáam
páakaü. Byáam záa na wszystkich, serce
chciaáo za Bartoszem, a ja nie miaáam
siá. Siadáam na Ğniegu i zajrzaáam do
plecaka, czy jest jeszcze coĞ do zjedzenia. SiĊgnĊáam po ciastko i znowu
ruszyáam. Na „Grzebieniu” mocno wiaáo,
gdy uderzaá w ciebie podmuch wiatru,
to przychodziáa jedna myĞl: zaczyna
siĊ zamieü, pewnie stąd nazwa tego
biegu. Jeszcze trochĊ i Skrzyczne. Tam
impreza i taĔce…
- Zostajemy - mówi Bartosz. - Nie,
idziemy w dóá - odpowiadam.
Kolejna przeprawa przez ogromną
iloĞü Ğniegu. Ciągle ktoĞ nas mija i Īyczy powodzenia, a ja tylko myĞlĊ, kiedy
bĊdzie domek… OdzyskujĊ trochĊ siá
i razem zmierzamy do mety.
- Co robimy? KoĔczymy? Trudna
decyzja…
ByliĞmy naprawdĊ zmĊczeni, choü
marzyáo nam siĊ pokonanie nastĊpnych
okrąĪeĔ. Powiedziaáam: odpadam.
DostaliĞmy medale, umĊczeni,
zmarzniĊci i zadowoleni… Ale na tym
nie koniec tego szaleĔstwa, bo od czego ma siĊ przyjacióá. Wlad, który mi

kibicowaá, nie godziá siĊ z decyzją zakoĔczenia biegu, powiedziaá: prysznic,
micha, picie, trochĊ odpoczynku, bo
czas ucieka, i dalej w drogĊ. Wahaáam
siĊ, táumaczyáam, ale... Dwie godziny
snu, a potem decyzja: Dobra, biegnĊ.
Na początku truchcik, jak z Bartoszem, by siĊ rozgrzaü. Nogi grzĊzną
w Ğniegu, ale do przodu. Dogania mnie
cháopak, który „leciaá” szóste okrąĪenie.
Po chwili juĪ idziemy razem, opowiada
mi caáą swoją historiĊ związaną z „Zamiecią”. Na ósmym kilometrze sms
od mojej przyjacióáki Eweliny: Jestem
niedaleko.
Przez caáą drogĊ myĞlaáam
o wszystkich okrąĪeniach. KaĪde byáo
inne. W sumie szybko minĊáa ta czwarta
pĊtla. Meta i koniec. Od dziĞ jestem:
„Ultra-Natalia, hard-ultra!”
DziĊkujĊ wszystkim i kaĪdemu
z osobna. DziĊkujĊ przyjacioáom, dziĊkujĊ organizatorom „Zamieci” za moĪliwoĞü udziaáu w takiej superimprezie.
Ból przemija, duma trwa wiecznie…
***
Tyle sáów naszej ultramaratonki.
Przez chwilĊ czuáem siĊ, jakbym biegá
przez ĞnieĪną zamieü. GratulujĊ Natalii,
która w morderczym biegu pod Skrzycznem zajĊáa 105. miejsce, a spoĞród
kobiet byáa 15. ĩyczĊ realizacji kolejnych wyzwaĔ. Na pewno poinformujemy
o tym naszych czytelników.
W. Juszczak

REMISOWY SPARING VICTORII
W sobotĊ - 11 lutego - na nowym sztucznym boisku w Skalmierzycach
Victoria zremisowaáa z Pogonią Nowe Skalmierzyce 4:4 (1:0).
Bramki zdobyli: Mazurek, Pasiak, StawiĔski, GabiĞ.
Skáad Victorii: Grondowy, Duczmal, Mazurek, Pasiak, StawiĔski, GabiĞ,
Sztukowski, KaĨmierczak, Skrobacz, Dolata, BaraĔski, Gawron, Páaczek,
Skorzybót, Gandecki.

Ostrzeszowska Liga Halowa w Piáce NoĪnej
Wyniki 7. kolejki (11.02.)
Arka NiedĨwiedĨ - KS Rogaszyce 8:5
Bramki:
Arka - JĊdrzejewski - 5, Mądry - 2,
JastrzĊbski;
KS Rogaszyce - Nawrot, Nasiadek
Piotr, Betka - 3.
ĩóáta kartka: Arka - Mega; KS Rogaszyce - Gawáowski, Nasiadek P., Nasiadek A.
Ciemna Strefa - Euros 5:7
Bramki:
Ciemna Strefa - ĝródka, Nyguen, Wojcieszak, Maciaczyk;

Usáugi CiesielskoDekarskie
WiĊĨby dachowe
Pokrycia blachodachówką, trapezem
Papy termozgrzewalne

Wycena GRATIS!
tel. 695 769 722

Euros - Skrobacz Adrian - 4, ĝniadecki,
KaĨmierczak, àuczak.
Small Boys - Klub àysego 3:5
Bramki:
Small Boys - Wróbel - 3;
Klub àysego - Balcerzak T. - 2, Guzenda
B., Góra, Frączek.
ĩóáta kartka: Small Boys -Szyja; Klub
àysego - Balcerzak T., Balcerzak D.
Nankatsu - Victoria Junior 12:5
Bramki:
Nankatsu - Wawrzynowicz - 5, Szajdak
- 4, Jarczak - 2, Adamski;
Victoria - Obalski - 2, Obsadny, Máoczynski, Roszak.
ĩóáta kartka - Szajdak - Nankatsu.
Tabela po 8 kolejkach
Euros
Klub àysego
Ciemna Strefa
Arka NiedĨwiedĨ

19
16
13
13

41:18
39:20
51:34
42:40

KS Rogaszyce
Nankatsu
Small Boys
Victoria Junior

10
6
3
1

45:30
39:38
26:53
20:70

Tabela strzelców po 7. kolejce
1. Miáosz
JĊdrzejewski
2. Robert
Wojcieszak
3. Tomasz
Balcerzak

Arka

16

Ciemna
12
Strefa
Klub àysego 12

Play Off - 18.02.
Mecze o miejsca 1. - 4.
19.00 - Klub àysego - Ciemna Strefa
20.00 - Euros - Arka NiedĨwiedĨ
O miejsce 5.-8.
godz.17.00 - KS Rogaszyce - Victoria
Junior
godz. 18.00 - Nankatsu - Small Boys

Tekst páatny

Bioterapia drogą do zdrowia
W naszym mieĞcie od dáuĪszego czasu regularnie goĞci
znana bioenergoterapeutka
Aleksandra MaliĔska. Przez ten
czas zaskarbiáa sobie sympatiĊ,
zaufanie i gáĊboką wdziĊcznoĞü
setek chorych, którym przyniosáa
ulgĊ w cierpieniu.
Dowodem skutecznoĞci jest
coraz wiĊksze zainteresowanie,
pojawiają siĊ osoby z odlegáych
miast, by odzyskaü utracone zdrowie. NajczĊĞciej ludzie ci dowiadują
siĊ od swoich znajomych, którzy
przekonali siĊ o umiejĊtnoĞciach
pani Aleksandry. PodziĊkowaĔ nie
ma koĔca. Ludzie, którzy pozbyli
siĊ swoich dolegliwoĞci, powtarzają
sáowa wdziĊcznoĞci za uwolnienie
od bólu, przywrócenie sprawnoĞci
ruchowej oraz odzyskane zdrowie.
- Dáugo leczyáam siĊ z powodu
zwyrodnienia biodra i krĊgosáupa.
Chodziáam o lasce. Po kilku wizytach u pani odrzuciáam laskĊ,
ból minąá. Teraz nareszcie mogĊ

normalnie chodziü, za co bardzo
dziĊkujĊ - Agnieszka P.
- Bardzo ciĊĪko przechodziáam
okres przekwitania, a ze wzglĊdu
na záy stan zdrowia nie mogáam
braü hormonów. Uderzenia gorąca,
poty i nagáe zasáabniĊcia wykluczaáy
mnie z codziennego Īycia. Po serii
zabiegów wróciáam do normalnego
Īycia. Przy okazji ciĞnienie wróciáo
do normy - Krystyna H.
- Cierpiaáem na prostatĊ, mrowiáy mi rĊce, miaáem teĪ wrzody, po
zabiegach wszystko minĊáo. PóĨniej
wykonaáem badania lekarskie, które
potwierdziáy to - Wojciech T..
- Miaáam dwa kamienie w lewej
nerce oraz zapalenie pĊcherza moczowego. Po cyklu zabiegów u pani
MaliĔskiej kamienie zniknĊáy. Potwierdziáy to badania USG. Jestem
bardzo wdziĊczna za przywrócenie
mi zdrowia - Genowefa B.

- Moim problemem
roblemem byáy biegunki na przemian
an z zaparciami i zespóá tzw. jelita
ta draĪliwego. CzĊsto
bolaáa mnie teĪ wątroba. Po wizytach u pani Aleksandry poczuáam
znaczną poprawĊ
prawĊ mojego stanu
zdrowia. Zabiegi
biegi powtórzyáam
po miesiącu,
u, teraz mogĊ
powiedzieü, Īe nie mam powodu do narzekaĔ
rzekaĔ na swój
a udzieloną mi
organizm. Za
pomoc bardzo
zo dziĊkujĊ
- Anna K.
- Od kilku
u lat
miaáam migrerenowe bóle
e
gáowy oraz
ostre bóle
miesiączkowe, po
pierwszym
zabiegu
nie byáo
rezultatu,
ale zastosowa áam
siĊ do pani

zaleceĔ i przyszáam na zabiegi. Teraz wiem, Īe siĊ opáaciáo i wreszcie
ĪyjĊ bez bólu - GraĪyna Z.
- Serdecznie dziĊkujĊ pani za
pomoc w usuniĊciu dolegliwoĞci (tarczyca,
miĊĞniaki oraz wĊzáy
cháonne). Moje Īycie

staáo siĊ o wiele lĪejsze, to dla mnie
prawdziwa ulga - Halina M.
- Gorąco dziĊkujĊ za pomoc.
Po zab
zabiegach u pani ustąpiáy bóle
krĊgosáupa, a USG nie wykazaáo
krĊgos
Īadnych guzków na piersi, które
Īadny
miaáam, zanim rozpoczĊáam teramiaáam
piĊ. Je
Jestem ogromnie wdziĊczna,
Īe udaáo
uda mi siĊ uniknąü operacji
- Kornelia
Korn
ĝ.
-P
Przez lata baáam siĊ wychodziü z domu. Byáam zaáamana.
Cierpiaáam na nerwicĊ lĊkową
Cierp
i dep
depresjĊ. Teraz, po zabiegach
u pani,
pa znowu znalazáam sens
Īycia, nie bojĊ siĊ sama wyĪy
cchodziü. ZaczĊáam prowadziü
normalne Īycie. DziĊkujĊ bardzo - Zo¿a R.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie przyjmowaü
w Ostrzeszowie: w dniach
20, 21 lutego 2017 roku.
Zapisy i informacje,
wyáącznie telefoniczne, od
poniedziaáku do piątku
w godzinach 9:00-14:00,
pod numerem: 791 120 118
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Ania i Karol Jakubowscy

NAJWAĩNIEJSZE,
ĩE SIĉ BARDZO KOCHAMY
8 wrzeĞnia tego
roku minie 10 lat,
kiedy stanĊli na
Ğlubnym kobiercu. DziĞ
Anna i Karol
Jakubowscy wraz
z 9-letnią
Martynką,
5-letnim
Oskarem
i 3-letnim Filipem tworzą
szczĊĞliwą, kochającą siĊ rodzinĊ.
Poznali siĊ
w domu u Karola.
Ania najpierw poznaáa jego siostry, bywaáa
nawet czasami u nich
na kawie.
- Karola zobaczyáam
kiedyĞ u jego siostry na zdjĊciu, juĪ wtedy mi siĊ spodobaá,
szczególnie ujĊáa mnie jego bródka. - mówi.
PoniewaĪ z zawodu jest fryzjerką,
pewnego dnia przyjechaáa do nich

uczesaü
jego mamĊ
i siostry - Karol
przyjechaá wtedy
z wojska, i tak siĊ zaczĊáo. Potem byáa wspólna kawa, wspólne rozmowy.
- Pierwszą randkĊ, przy kanapkach, przegadaliĞmy do samego
rana - mówi p. Karol. Co ciekawe, ich
wspólna droga zaczĊáa siĊ w okolicy
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Ach, co to byĄ za ĝlub!

Monika i Maciej

Miáo nam poinformowaü, Īe 18 czerwca 2016 roku w koĞciele klasztornym w Grabowie na Ğlubnym
kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Monika PaáczyĔska i Maciej Stempin
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach
„CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji.
Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!
walentynek - byü moĪe wáaĞnie to
naleĪy uznaü za pomyĞlną wróĪbĊ
dla ich związku.
Na co dzieĔ pani Ania zajmuje
siĊ domem i dzieümi, pan Karol natomiast pracuje jako kierowca, wiĊc
czĊsto nie ma go w domu. Gdy jednak jest, obowiązki rodzinne dzielą
miĊdzy siebie.
- Karol jest bardzo opiekuĔczy,
dba o mnie, potra¿ zrobiü pyszny
obiad, pomaga w sprzątaniu, zajmuje siĊ dzieümi - chwali go Īona.
Zapytani o receptĊ na szczĊĞliwy
związek, maáĪonkowie odpowiadają,
Īe miáoĞü wymaga zaangaĪowania,
szczeroĞci i ciągáej pracy.

- Raz jest lepiej, raz gorzej, nie ma
idealnych maáĪeĔstw, czasami trzeba
siĊ pokáóciü, a potem pogodziü… ale
to wszystko drobiazgi, najwaĪniejsze,
Īe siĊ bardzo kochamy.
Marzeniem paĔstwa Jakubowskich, które wkrótce siĊ speáni, jest
wáasny dom. Rodzina jest wáaĞnie
w trakcie budowy swojego gniazdka.
- ChcielibyĞmy mieü takĪe wiĊcej czasu dla siebie, ale o tym marzy
chyba kaĪdy w tym „zagonionym”
wspóáczesnym Ğwiecie. No i chĊtnie
wyjechalibyĞmy na wycieczkĊ do Hiszpanii, nie byliĞmy w podróĪy poĞlubnej,
wiĊc moĪe kiedyĞ…
A. Pisula

Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza, odepchnięta wraca - to miłość macierzyńska. Józef Ignacy Kraszewski

Aleksander - synek paĕstwa Magdaleny i Bartosza Kulów z Kċpna,
A
ur. 1.02.2017r., waga 3650g
H
Hanna córeczka paĕstwa Doroty i Roberta Biedów z Kobylej Góry,
ur. 2.02.2017r., waga 3300g
córeczka paĕstwa Beaty i Damiana Witków z Siedlikowa,
ur. 5.02.2017r., waga 2600g
córeczka paĕstwa Aldony Calik i Roberta Grygowskiego
z Kotâowa, ur. 6.02.2017r., waga 3300g
Michalina
M
- córeczka paĕstwa Karoliny Góral i Sâawomira Bartkowiaka
z Ostrzeszowa, ur. 6.02.2017r., waga 3820g
P
Piotruğ
synek paĕstwa Anny i Krystiana Wiliĕskich z Ostrzeszowa,
ur. 9.02.2017r., waga 3400g
M
Mikoâaj
synek paĕstwa Karoliny i Pawâa Tokarskich z Bledzianowa,
ur. 10.02.2017r., waga 3100g

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

