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NAGRODA

50.000 zã
za pomoc w ujčciu sprawcy podpalenia
Zakãadu Wulkanizacyjnego w Doruchowie.

Do zdarzenia doszáo 24 listopada 2016 r.
DORUCHÓW

AWANTURA O BYKI

GáoĞno i nerwowo - tak w dwóch
sáowach moĪna opisaü przebieg minionej sesji, która odbyáa siĊ w Doruchowie w czwartek - 16 lutego.
Wszystko przez... byki, które wciąĪ
spĊdzają sen z powiek mieszkaĔcom
ul. Nowej, Rolnej, Zielonej, Spokojnej
i RzemieĞlniczej. Sprawa ciągnie siĊ
juĪ dwa lata i, póki co, nie ma mowy
o jej pozytywnym zakoĔczeniu. Doruchowianie postanowili jednak nie
poddawaü siĊ i walczyü o osiedlowy
spokój i porządek. Przybyli na sesjĊ,
by wyraziü swoje zdanie w tej kwestii.

ZaczĊáo siĊ od odczytania apelu,
jaki mieszkaĔcy wystosowali do starosty
ostrzeszowskiego. Oto jego treĞü:
Zwracamy siĊ do Pana z apelem,
aby w trakcie podejmowania decyzji
w sprawie przywrócenia zgodnego z przeznaczeniem uĪytkowania budynków nieruchomoĞci poáoĪonej w Doruchowie przy
ul. Ostrzeszowskiej, wziĊto pod uwagĊ,
Īe ww. nieruchomoĞü usytuowana jest
w czĊĞci Doruchowa, w której znajduje
siĊ zabudowa mieszkalna.
DokoĔczenie na str. 4.

STARUSZEK BàĄKAà
SIĉ PO MIEĝCIE
87-letni mĊĪczyzna báądziá po
mieĞcie i nie potrafiá wskazaü,
gdzie mieszka. Na szczĊĞcie zainteresowaáa siĊ nim kobieta, która
postanowiáa pomóc i zaprowadziáa

starszego pana na komendĊ. Do
zdarzenia doszáo w niedzielĊ - 12
lutego.
DokoĔczenie na str. 6.

POĩAR NA LAWECIE

Do niecodziennej sytuacji doszáo w walentynki (14 lutego)
na krajowej „11” w Ostrzeszowie.
Kierowca z Ostrowa Wlkp. wiózá na lawecie do mechanika samochód marki VW Caddy. Kiedy zatrzymaá siĊ „na
Ğwiatach” koáo Tulconu, na skrzyĪowaniu Ostrzeszów - Kobyla Góra, przejeĪdĪający tą drogą sygnalizowali mu,
Īe z transportowanego auta wydobywa siĊ dym. Kierowca
auto-lawety niezwáocznie zjechaá na pobocze. Kiedy siĊ

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

749,-

zatrzymaá, „VW Caddy” paliá siĊ juĪ duĪym páomieniem.
Tylko dziĊki jego szybkiej reakcji, nie spaliáy siĊ oba auta.
Kiedy siĊ zatrzymywaáem, zobaczyáem, Īe samochód,
który wiozáem, pali siĊ, a páomienie zagraĪają takĪe kabinie
mojego auta. Wyskoczyáem, szybko rozpiąáem linki mocujące i zepchnąáem volkswagena na ziemiĊ - powiedziaá nam
kierowca auto-lawety.
DokoĔczenie na str. 3.

NAGRODY ROZLOSOWANE

FIRMY CZYTELNIKOM „CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”

UWAGA - NAGRODY MOĩNA ODBIERAû OD PIćTKU - 24 LUTEGO BR.
5 lutego, o godz. 12.00 w redakcji
„CzO” odbyáo siĊ losowanie nagród
w konkursie „Firmy czytelnikom Czasu Ostrzeszowskiego”.
Prawidáowe hasáa krzyĪówek to:
GDY SIĉ CHRYSTUS RODZI; NOWY
ROK JAKI, CAàY ROK TAKI oraz NA
SZCZĉĝCIE, NA ZDROWIE, NA TEN
NOWY ROK, ABY WAS NIE BOLAàA
GàOWA ANI BOK.
W losowaniu pomagaáy nasze czytelniczki - p. Barbara i p. Urszula.
Niestety, dotaráo do nas kilka kartek z nieprawidáowymi rozwiązaniami
- takie kartki byáy odrzucane podczas
losowania.

ZatrudniĊ

Pilarki
juē od

tel. 607 876 260

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

Oto lista osób, do których tym razem uĞmiechnĊáo siĊ szczĊĞcie:
Teresa Winiarska z Grabowa PRZEDSIĉBIORSTWO HANDLOWO-USàUGOWE GRZEĝ (Majówka nad
Baátykiem - wyjazd 5-dniowy, kontakt t. 601 581 165)
Urszula Nieáacna z Pustkowia MODEST (szli¿erka Makita o wartoĞci
700 zá - do odbioru w ¿rmie, Przedborów 31)
Lucjan Palat z Ostrzeszowa - JUBILER JULITA (srebrna biĪuteria - do
odbioru w ¿rmie, Grabów nad Prosną,
ul. Kaliska 23a)
Agnieszka LipiĔska ze Szklarki MyĞlniewskiej - MIKADOR (urządzenie
wielofunkcyjne, do odbioru w sklepie,
Ostrzeszów, Rynek 7)
Dominika Biegalska z Mieleszówki jubiEM (talon wartoĞci 200 zá na zakup
srebrnej biĪuterii, odbiór i realizacja
Ostrzeszów, ul. Kolejowa 16)

Stanisáawa Dudek z Ostrzeszowa
- TULCON (blender rĊczny Zelmer odbiór w redakcji)
DokoĔczenie na str. 10.
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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

PSY NA SMYCZY CZY NIE?
Czy pies, bĊdąc caáy czas pod
opieką wáaĞciciela, moĪe biegaü
luzem po terenie niezabudowanym,
oczywiĞcie, mając na sobie kaganiec? - z takim pytaniem zwróciáa
siĊ do nas kilka dni temu jedna
z naszych staáych czytelniczek.
Chodzi o owczarki niemieckie.
- Od jakiegoĞ czasu ktoĞ bardzo
mi ubliĪa - Īali siĊ kobieta. - Moje
psy zawsze mają na pysku kaganiec.
Zabieram je z posesji po to, Īeby siĊ
wybiegaáy. To duĪe zwierzĊta, które
gromadzą w sobie wiele energii. Nie
robiĊ nikomu Īadnej szkody, nie chodzĊ do lasu, bo nie wolno. Trzymam
siĊ tego. Zwykle spacerujĊ za wysypiskiem Ğmieci. Są tam pola, áąki... Nie
ma ludzi. Psy sobie biegają, bawią
siĊ, rzucam im kije. Niestety, komuĞ
siĊ to nie podoba i mĊĪczyzna ten

zacząá uprzykrzaü mi i innym osobom
Īycie, Ğledzi nas, po prostu nie daje
nam spokoju. Wiem, Īe w terenie zabudowanym pies musi iĞü na smyczy,
ale czy na polach, áąkach teĪ musimy zakáadaü naszym czworonogom
smycz? Ten pan uparcie twierdzi, Īe
tak. UwaĪam, Īe nie sztuką jest mieü
psa i trzymaü go w kojcu albo uwiązaü
na póátorametrowym áaĔcuchu.
O odpowiedĨ na to pytanie poprosiliĞmy komendanta straĪy miejskiej,
p. Artura DrzyzgĊ.
- Regulamin i przepisy dają swobodĊ do wypuszczania psów, o ile
to nie jest teren leĞny. Obowiązuje
tu jednak zasada, Īe jeĪeli coĞ siĊ

stanie, to i tak wáaĞciciel odpowiada
za nadzoru nad zwierzĊciem.
NaleĪy zadaü sobie takĪe pytanie - czyja to jest áąka? JeĪeli jest to
teren prywatny, to wáaĞciciel moĪe
nie zgodziü siĊ na to, aby biegaáy
tam psy, ale moĪe teĪ nie mieü nic
przeciwko temu. KaĪdą rzecz trzeba
sprawdziü indywidualnie.
WaĪne jest, jak pies siĊ zachowuje, jak reaguje na ludzi. Wystarczy, Īe podbiegnie do osoby, która
stwierdzi, Īe siĊ go boi, wtedy juĪ
moĪna powiedzieü, Īe wáaĞciciel nie
sprawuje odpowiedniego nadzoru
nad zwierzĊciem. Nie czepiamy siĊ
takich spraw, ale obywatel moĪe czuü
siĊ zagroĪony, jeĞli pies do niego
doskakuje.
JeĪeli obszar, o którym mówi ta
pani, z niczym nie koliduje, nie ma
tam np. zwierzyny leĞnej, nie jest to
park, plac zabaw, to nie jest zabronione, aby w tym terenie pies sobie
pobiegaá. Trzeba jednak stale mieü
nad nim nadzór.
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„Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”

tel. 691 785 019

MONTAĩ I SPRZEDAĩ

OCZYSZCZALNI
•
•
•

z ekodrenaĪem
biologiczne
odwodnienia
tel. 503 170 220

PODZIĊKOWANIE
Serdecznie dziĊkujemy HONOROWYM DAWCOM KRWI, za wsparcie
akcji oddawania krwi, która odbyáa siĊ 19 lutego w Grabowie nad Prosną.
Zgáosiáo siĊ 38 dawców, krew oddaáo 35, co pozwoliáo na zebranie 15
750 ml krwi.
Akcja przebiegaáa bardzo sprawnie i w miáej atmosferze.
Mamy nadziejĊ, Īe nasi krwiodawcy znajdą godnych naĞladowców wĞród
caáego spoáeczeĔstwa w gminie i nie tylko. Ludzie, którzy, oddając krew
chorym i cierpiącym, niejednokrotnie ratują im Īycie, zasáugują na najwyĪsze
uznanie i szacunek.
DziĊkujemy za ĪyczliwoĞü oraz za pomoc przy organizacji akcji, a przede
wszystkim za aktywne uczestnictwo.
Zapraszamy do udziaáu w kolejnych akcjach.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kaliszu, Terenowy Oddziaá w Ostrzeszowie,
Ochotnicza StraĪ PoĪarna w Grabowie nad Prosną.

A. à.

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

regipsy, gâadzie, malowanie, pâytki,
panele, docieplanie budynków, tynki
dekoracyjne, tapetowanie,
malowanie elewacji i dachów

22.02.2017

zapraszamy

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

PEDAGOG,
TERAPEUTA

STUDNIE

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

Teresa Kubera

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

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

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
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SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

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

O
R
T
O
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A

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

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
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APTEKI
Plan dyİurów
„Borek” od 20.02 do 26.02, tel. 586-13-87
„Kwiatowa” od 27.02 do 5.03, tel. 516 773 993
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

22.02.2016
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POLICJA
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Nie ustąpiá

NieostroĪne cofanie

70-letni mieszkaniec Ostrzeszowa byá sprawcą kolizji, do której
doszáo 13 lutego na ul. Zamkowej
w Ostrzeszowie.
MĊĪczyzna, kierując samochodem
marki Daewoo Matiz, nie ustąpiá pierwszeĔstwa przejazdu i doprowadziá do
zderzenia z audi a4, którym kierowaá
19-letni mieszkaniec gminy Kobyla
Góra. Siáa uderzenia byáa na tyle duĪa,
Īe pojazd pokrzywdzonego przemieĞciá siĊ i uderzyá w zaparkowanego
¿ata stilo.
SprawcĊ ukarano mandatem.

66-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, kierując skodą, nie uwaĪaá
podczas cofania i uderzyá w opla
corsĊ.
Do kolizji doszáo 14 lutego na ul.
Piekary w Ostrzeszowie. Ani 66-latek,
ani 19-letni ostrzeszowianin, który
kierowaá corsą, nie ucierpieli w zdarzeniu. Sprawca przyjąá mandat karny.

Kierowca pod wpáywem
narkotyków
24-letni mieszkaniec gminy Kraszewice oraz jego 19-letni kolega
zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie za posiadanie narkotyków.
Starszy z mĊĪczyzn kierowaá samochodem, bĊdąc pod ich wpáywem.
13 lutego, po godz. 18.00, patrolując KsiąĪenice, policjanci zatrzymali
do kontroli samochód marki Honda.
Autem kierowaá 24-letni mieszkaniec
gm. Kraszewice. Jak siĊ okazaáo, mĊĪczyzna byá pod wpáywem narkotyków.
Ponadto funkcjonariusze znaleĨli przy
nim amfetaminĊ. Wraz z kierowcą podróĪowaá jego 19-letni kolega (równieĪ
mieszkaniec gm. Kraszewice). Obaj
panowie zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. 14 lutego kierowca audi
usáyszaá zarzut posiadania Ğrodków
odurzających. Wobec 19-latka prowadzone jest dalsze postĊpowanie.

Przez nieprawidáowe
omijanie
We wtorkowe popoáudnie (14
lutego) w Ostrzeszowie doszáo do
dwóch kolizji, których przyczyną
byáo nieprawidáowe omijanie.
Po godz. 15.00 25-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, kierując renault
scenic na ul. Podgórnej, wykonaáa nieprawidáowy manewr omijania i uderzyáa
w zaparkowany samochód marki Volkswagen Bora.
Dwie godziny póĨniej, tym razem
na ul. Kamiennej, 37-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa doprowadziá do zderzenia
z zaparkowaną mazdą. Przyczyną kolizji byáo równieĪ nieprawidáowe omijanie.
Sprawcy zostali ukarani mandatami.

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE





Obustronny wzór drewna
Nie wymagają malowania
Nie gniją
àatwe w obróbce

ZROBIMY CI DOBRZE…
W PORTFELU!!!

CiĊĪarówka „wylądowaáa”
w rowie
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POĩAR
NA LAWECIE
DokoĔczenie ze str. 1.
StraĪacy w niecaáą godzinĊ ugasili poĪar, ale samochód doszczĊtnie spáonąá.
Przyczyną pojawienia siĊ ognia
byáo najprawdopodobniej zwarcie
instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na 15.000 zá.
sm

Niedostosowanie prĊdkoĞci do
warunków panujących na drodze
byáo przyczyną zdarzenia, do którego doszáo nad ranem - 15 lutego,
w Gáuszynie.
Policjanci ustalili, Īe 40-letni
mieszkaniec woj. áódzkiego, kierując samochodem ciĊĪarowym marki
Renault Premium z naczepą, na áuku
drogi nie dostosowaá prĊdkoĞci do
panujących warunków - ciĊĪarówka
wpadáa w poĞlizg i wjechaáa do przydroĪnego rowu, a przyczepa zatarasowaáa jeden pas ruchu.
KierowcĊ ukarano mandatem.

Kolizja w Mikstacie
Do zderzenia bmw i hyundaia
doszáo 17 lutego na ul. Krakowskiej
w Mikstacie.
Kierujący samochodem marki
BMW (26-letni mieszkaniec gm. Mikstat), wyjeĪdĪając z drogi podporządkowanej nie ustąpiá pierwszeĔstwa
i doprowadziá do zderzenia z hyundaiem, którym kierowaá 27-letni mieszkaniec Mikstatu.
KierowcĊ bmw ukarano mandatem.

POTRĄCIàA
ROWERZYSTKĉ

Znowu narkotyki
24-letni mieszkaniec woj. warmiĔsko-mazurskiego odpowie przed
sądem za kierowanie autem pod
wpáywem narkotyków. To kolejna
osoba, którą w minionym tygodniu
policjanci zatrzymali za narkotyki. Za
to przestĊpstwo grozi mu do dwóch
lat wiĊzienia. 24-latek straciá teĪ prawo jazdy.

Policjanci ustalają okolicznoĞci
wypadku, do którego doszáo 15 lutego
na ul. Sportowej
w Ostrzeszowie.
Ze wstĊpnych
ustaleĔ wynika, Īe
68-letnia mieszkanka Ostrzeszowa,
kierując samochodem marki Aixam,
wyprzedzając rowerzystkĊ, potrąciáa ją.
Pokrzywdzoną przewieziono do szpitala.
Uczestniczki zdarzenia byáy
trzeĨwe. W sprawie
prowadzone jest dochodzenie.

POTRĄCIà I... UCIEKà
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie poszukują kierowcy, który na drodze
wojewódzkiej w Ligocie potrąciá
kobietĊ.
Do wypadku doszáo 9 lutego. Zgáoszenie o potrąceniu dyĪurny policji
otrzymaá krótko po godz. 5.00. WstĊpne ustalenia wykazaáy, Īe 39-letnia
mieszkanka Sycowa, idąc prawym
pasem jezdni, zostaáa potrącona przez
nieustalony dotąd pojazd, którego
kierowca nie zatrzymaá siĊ i odjechaá
w kierunku Sycowa. 39-latka doznaáa
licznych obraĪeĔ i zostaáa przewieziona do szpitala w Ostrzeszowie.
Funkcjonariusze ustalili, Īe kobieta
nie miaáa Īadnych elementów odblaskowych oraz byáa nietrzeĨwa.
Policja prosi o kontakt Ğwiadków
zdarzenia oraz osoby mogące pomóc
w ustaleniu kierowcy samochodu.

Renault
w toyotĊ
W samo poáudnie - 17 lutego - doszáo do
kolizji w Kobylej Górze.
Sprawcą zdarzenia byá 68-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa. Kierując samochodem marki Renault Laguna, mĊĪczyzna nie upewniá siĊ, co do
moĪliwoĞci bezpiecznego manewru wyprzedzania
i doprowadziá do czoáowo-bocznego zderzenia z toyotą, którą kierowaáa 46-letnia mieszkanka gminy
Kobyla Góra. Na szczĊĞcie nikt nie ucierpiaá. Sprawca
otrzymaá mandat.

Podziċkowania
dla burmistrza Zenona Cegây, dla straīaków
OSP i PSP, policjantów, sâuīb weterynaryjnych
oraz wszystkich, którzy pomogli mi podczas
dziaâaĕ zwiĆzanych z pojawieniem siċ ogniska
ptasiej grypy na mojej fermie.
W szczególnoğci dziċkujċ straīakom- ochotnikom z Marszaâek i Chlewa
oraz kolegom: Krzysztofowi
Nowakowi, Pawâowi
Wieteckiemu, Piotrowi
Grelowi, Grzegorzowi
Moīdīanowskiemu,
Sâawomirowi Bâochowi
i Robertowi Kinastowskiemu.
Rajmund áakomy
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

DORUCHÓW

AWANTURA O BYKI
DokoĔczenie ze str 1.
WáaĞciciele dziaáek przy ul. Nowej, RzemieĞlniczej, Rolnej, Spokojnej i Zielonej w Doruchowie, budując
swoje domy, posiadali wiedzĊ, iĪ teren
ten jest wyáączony spod dziaáalnoĞci
przemysáowej, dla terenu przedmiotowej
nieruchomoĞci, jak i dziaáek oĞciennych, jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji
gospodarczej nieuciąĪliwej. Prowadzona
na powyĪszej nieruchomoĞci dziaáal-

noĞü hodowli ponad 200 szt. byków
wyczerpuje de¿nicjĊ uciąĪliwoĞci i nosi
znamiona naruszenia zasad wspóáĪycia
spoáecznego. Dlatego zwracamy siĊ
z apelem o doáoĪenie wszelkich staraĔ,
by uĪytkowanie ww. nieruchomoĞci zostaáo w jak najkrótszym moĪliwym terminie przywrócone do stanu zgodnego
z wydanymi pozwoleniami budowlanymi,
który wynikaá z przyjĊtego w planie 1990
roku ustalenia o zabudowie zagrodowej,
jak i kontynuacji tych ustaleĔ w obecnie obowiązującym planie miejscowym
gminy Doruchów z 2003 roku, który dla
terenu przedmiotowej nieruchomoĞci,
jak i oĞciennego terenu ustala, Īe jest
to teren „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej
nieuciąĪliwej” a uciąĪliwa dziaáalnoĞü
zostaáa zakoĔczona.
Jako pierwszy do apelu odniósá siĊ
wáaĞciciel gospodarstwa, kierując swe
sáowa do radnego Konarskiego.
- To, co pan powiedziaá o planie
zagospodarowania, to nie jest tak do
koĔca - mówiá. - To jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, z zabudową zagrodową, istniejącą i nowo projektowaną. ProszĊ to wziąü pod uwagĊ.
JeĞli skáada ktoĞ pismo, to proszĊ pisaü
wszystko to, co jest. ProszĊ sobie przeczytaü, co to jest zabudowa zagrodowa
i jakie po prostu trzeba speániü warunki,
Īeby tam funkcjonowaü.
Konarski zwróciá jednak uwagĊ,
Īe apel zostaá napisany na podstawie
odpowiedzi p. Ciurysa - kierownika
Nadzoru Budowlanego ze Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie i Īe nie
jest to jego wáasna interpretacja, a cytat
pisma, które otrzymano.
Zaraz potem do dyskusji wáączyá
siĊ radny Bartosz Piasecki.
- Mam przed sobą ten apel i tutaj
ewidentnie jest napisane, Īe nie chodzi

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

udokumentowane w agencji - przyznaá
wáaĞciciel.
Po tych sáowach do rozmowy
wáączyli siĊ sąsiedzi mĊĪczyzny, proponując, by wáaĞciciel gospodarstwa
przyszedá do nich i popatrzyá czasem
przez ich okno. Zapytani przez mĊĪczyznĊ, czego tak naprawdĊ siĊ obawiają,
odpowiedzieli jednogáoĞnie: smrodu.
- Mieszkam chyba najkrócej na tej
ulicy - mówiáa jedna z mieszkanek. -

to jeĞli ja bĊdĊ sáyszaá, Īe jakiĞ piesek
kogoĞ ugryzie, to co, pójdĊ do paĔstwa?
Ta wypowiedĨ bardzo dotknĊáa
rozgoryczonych sąsiadów. Uznali, Īe
mĊĪczyzna najzwyczajniej robi sobie
z nich Īarty.
- Pan daje stuprocentową gwarancjĊ na byka, Īe siĊ nic nie stanie? Zamiast odpowiedzi mieszkaĔcy usáyszeli
jednak kolejne pytanie: Jakiej wielkoĞci
byáa ta biegająca luzem sztuka?

Wprowadziáam siĊ do swojego domu
w momencie, kiedy pan rozpocząá tĊ
uciąĪliwą dla nas wszystkich hodowlĊ.
Jest nas tutaj dziesiĊcioro, moĪe nieco
wiĊcej. To tylko garstka osób, która
reprezentuje caáe nasze osiedle. Tu
są cztery, a nawet piĊü ulic, które są
w tym momencie bardzo poszkodowane z powodu tego, Īe pan bez zgody
przede wszystkim Inspektoratu Ochrony
ĝrodowiska, bez odpowiednich decyzji,
samowolnie rozpocząá tak duĪą hodowlĊ
w tym rejonie.
Co na to hodowca byków? Przyznaá,
Īe owszem, hodowlĊ moĪe uszczupliü,
ale to jest zabudowa zagrodowa i jemu
teĪ jakieĞ prawo siĊ naleĪy. MĊĪczyzna
jest po konsultacjach z osobami z ochrony Ğrodowiska i innymi urzĊdami i, jak
twierdzi, w jego przypadku naleĪy mu
siĊ hodowla do... 40 DJP.
- OczywiĞcie, jak sam pan przyznaá,
do 40 DJP, a o ilu my sztukach rozmawiamy? - wtrącili mieszkaĔcy. - Mamy
oczy, potra¿my liczyü, niejednokrotnie
na wáasne oczy widzieliĞmy biegające
po naszej ulicy byki. Panie…, czym
to grozi?
WáaĞciciel stwierdziá jednak, Īe ludzie mogą czuü siĊ tak samo zagroĪeni,
jeĞli po ulicy biegają psy.
- Zdarzyáo siĊ, nie zaprzeczam temu
(Īe byki biegaáy - przyp. red.), ale czy
komuĞ staáa siĊ jakaĞ krzywda? Czy
bĊdzie dalej ta hodowla, czy nie bĊdzie,

Joanna Blewąska wyraziáa nadziejĊ, Īe nie dojdzie juĪ do podobnych
sytuacji, bo mogą siĊ one skoĔczyü
bardzo Ĩle.
- CzujĊ siĊ zobowiązany zabraü
gáos w tej sprawie, poniewaĪ nie mówimy tu o faktach - przyznaá Ryszard
Mazur, dyrektor GOK-u w Doruchowie.
- Posesja pana P. skáada siĊ z trzech
róĪnych dziaáek, jedna ma status zagrodowej, tak jak pan mówi. A dwie? Gdyby
pan uzyskaá zezwolenie na budowĊ
obory i hodowaá tam sobie byki, nie
byáoby Īadnego problemu, byáoby to
zgodne z prawem. Kolejne dwie dziaáki
mają status zabudowany zagrodowej
z prowadzeniem aktywizacji gospodarczej nieuciąĪliwej. To zmienia w ogóle
status. Wynika z tego równieĪ, Īe status
zagrodowej ma ta dziaáka na której są
zabudowania mieszkalne...
Jak wyjaĞniá hodowca byków, jego
dom znajduje siĊ na dwóch dziaákach.
Jedna z kobiet zwróciáa siĊ z pytaniem do radcy prawnego.
- JeĪeli sáyszĊ o jakichĞ rozbudowach duĪych gospodarstwach, ktoĞ
planuje budowaü oborĊ, buduje chlewniĊ, musi uzyskaü zgodĊ sąsiadów...
Zanim kobieta dokoĔczyáa zdanie,
jej sáowa przerwaá radca prawny, mówiąc, Īe dzieje siĊ tak w przypadku
gdy zostaje przekroczona procedura
40 DJP. Obecni na sali stwierdzili, Īe
wszyscy doskonale wiedzą, Īe w tym

o budynki i zagrodĊ, tylko o przywrócenie uĪytkowania budynków zgodnie
z przeznaczeniem. W budynku, który
obecnie pan uĪytkuje, znajduje siĊ powyĪej 200 byków.
W tym momencie dyskusja rozgorzaáa. WáaĞciciel zapytaá, skąd radny ma
informacjĊ na temat iloĞci hodowanego
bydáa.
- Byáa kontrola z nadzoru budowlanego - odpowiedziaá Piasecki. Ta odpowiedĨ nie zadowoliáa jednak mĊĪczyzny,

bowiem stwierdziá on, Īe nadzór budowlany nie ma nic do iloĞci sztuk i zajmuje
siĊ tylko budynkami.
- Nadzór budowlany wydaá decyzjĊ, Īe naleĪy przywróciü budynki do
poprzedniego stanu, poniewaĪ znajduje siĊ tam powyĪej 200 sztuk bydáa.
I niech pan nie mówi, Īe tam nie ma
tych byków, bo są (...) MoĪna záoĪyü
wniosek do nadzoru, ile rzeczywiĞcie
naliczyli tych byków, wiem, Īe na pewno
tyle - skwitowaá Piasecki.
MĊĪczyzna jednak nie odpuszczaá.
- Ja nie mówiĊ, Īe nie ma, tylko
proszĊ nie rzucaü tutaj jakichĞ liczb,
gdzie adekwatnoĞü jest inna w stosunku do tego, co ktoĞ siĊ wypowiada na
ten temat.
- Czy uĪytkuje pan te budynki zgodnie z przeznaczeniem pierwotnym, czyli
tak jak zostaáy wydane pozwolenia? z takim pytaniem zwróciáa siĊ do wáaĞciciela gospodarstwa Joanna Blewąska,
przewodnicząca Rady.
- Jeden budynek jest rolniczy, ogólnouĪytowy - odpowiedziaá mĊĪczyzna.
- To tutaj moĪna interpretowaü w róĪny
sposób, a tym bardziej Īe gospodaruje
nie tylko na 10 ani 20 hektarach i produkcja moja teĪ uzaleĪniona jest od
warunków pogodowych, zwiĊkszyáem
tĊ hodowlĊ przez to, Īe byáo, jak byáo.
Byáa susza i musiaáem dajmy na to,
nie 150 hektarów kukurydzy wykosiü
na ziarno, tylko 70 na kiszonkĊ. CoĞ
trzeba byáo z tym zrobiü.
Radna Blewąska mówiáa dalej.
Zdaniem kobiety, mieszkaĔcy, którzy
záoĪyli pismo, stwierdzili, Īe mieszkaniec
Doruchowa uĪytkuje budynki niezgodnie
z przeznaczeniem i hoduje w nim wiĊcej
niĪ 40 jednostek DJP.
- Jest to oczywiĞcie prawdą, Īe
jest wiĊcej niĪ 40 DJP. Nie prowadzĊ
nielegalnej hodowli, jest to wszystko
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

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

O OĝWIACIE I INNYCH SPRAWACH
- z senatorem àukaszem Mikoáajczykiem

W ubiegáym tygodniu w ostrzeszowskim biurze PiS odbyáa siĊ konferencja
prasowa senatora àukasza Mikoáajczyka. Byáa na niej mowa gáównie o reformie
oĞwiatowej, ale nie tylko. Na początku
senator krótko podsumowaá roczną
dziaáalnoĞü biura w Ostrzeszowie,
podziĊkowaá pracownikom - Wioletcie
Marczyk i Antoniemu MarchiĔskiemu,
osobom peániącym dyĪury oraz udzielającym róĪnego typu porad. NajwiĊkszym
wziĊciem cieszą siĊ darmowe porady
prawne. Padáa informacja, Īe moĪna tu
równieĪ przynieĞü do rozliczenia swoje
PIT-y. Byáa teĪ mowa o planowanym
w pierwszym póároczu spotkaniu posáów

PiS z mieszkaĔcami
miasta.
NajwiĊcej czasu
senator Mikoáajczyk
poĞwiĊciá oĞwiacie,
a to w związku
z obowiązującym
od 14 lutego rozporządzeniem minister
Zalewskiej, dotyczącym podstawy
programowej dla
szkoáy podstawowej. W tworzeniu
tejĪe podstawy
senator ma swój
udziaá, bo razem
z senatorem Robertem Gawáem
„wymogli” wáączenie
do niej nauczania o Powstaniu Wielkopolskim. Szkoáa to jednak nie tylko
historia, stąd nacisk na nowoczesne
nauczanie i techniki - w najbliĪszych
latach kaĪda sala lekcyjna ma zostaü
wyposaĪona w tablicĊ interaktywną.
W programie jest takĪe zaáoĪenie, aby
absolwent polskiej szkoáy znaá przynajmniej jeden jĊzyk obcy w stopniu
komunikatywnym. BĊdzie teĪ nacisk na
naukĊ programowania i… szachy, które
rozwijają myĞlenie. Kwestią podnoszoną przy okazji reformy są zwolnienia
nauczycieli. JeĞli one w ogóle bĊdą, to
tylko z powodu niĪu demogra¿cznego
- zapewniaá senator. Wspomniaá teĪ
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gospodarstwie hoduje siĊ wiĊcej niĪ
40 sztuk.
- Prawdopodobnie ten pan nie wykazywaá, Īe bĊdzie produkowaá powyĪej
40 DJP dodaá radca.
DoĞü dáugo i cierpliwie przysáuchiwaá siĊ temu wszystkiemu soátys Doruchowa - Adam Wypcháo. W pewnym
momencie jednak wyraziá zdecydowane
stanowisko
- JesteĞmy albo ludĨmi honoru,
albo nie jesteĞmy. I proszĊ mi tu wyraĨnie odpowiedzieü, czy pan dostosuje
siĊ do warunków Ğrodowiskowych i bĊdzie pan hodowaá tylko do 40 duĪych
sztuk? Ta sprawa siĊ ciągnie dwa lata,
MieszkaĔcy nie mogą byü traktowani
jak psy, przepraszam za to wyraĪenie,
ale inaczej nie da siĊ tego okreĞliü (...).
Jednoznacznej odpowiedzi soátys
nie uzyskaá.
- ProszĊ przejrzeü prasĊ, czytaáem,
Īe ktoĞ próbowaá wybudowaü chlewniĊ
w odlegáoĞci 500 metrów od zabudowaĔ
i nie uzyskaá pozwolenia - kontynuowaá
Wypcháo. - Nie ukrywam, Īe zamierzam
wystąpiü z pismem do prokuratury z zawiadomieniem o moĪliwoĞci popeánienia
przestĊpstwa (...) Powiem szczerze - dla
mnie pan jest czáowiekiem bez honoru.
JeĪeli pana obraziáem... czekam na
rozprawĊ w sądzie.
Soátysowi racjĊ przyznaá radny
Kempa, táumacząc, Īe wáaĞciciel gospodarstwa zwyczajnie zakpiá ze swoich
sąsiadów i teraz Ğmieje im siĊ w twarz.
Radny zaznaczyá, Īe caákowicie popiera
wniosek Adama Wypcháy i równieĪ siĊ
pod nim podpisuje.
Koniec tej dáugiej i burzliwej dyskusji
zdominowaáo ponowne wystąpienie
radnego Konarskiego.
- Ja nie wiem, czy to panu sprawia
jakąĞ radoĞü, Īe, wbrew wszystkim,
chce pan kontynuowaü swoją dziaáalnoĞü. Ci mieszkaĔcy zainwestowali
oszczĊdnoĞci swojego Īycia w budowĊ
swoich domów. Nagle rozpocząá pan
swoją dziaáalnoĞü. Ludzie chcą przyjechaü z pracy, odpocząü, a pan im to
uniemoĪliwia (...). Oni byli tu pierwsi.
PaĔska przewaga polega na tym, Īe
ma pan pieniądze. Wynająá pan jakąĞ
kancelariĊ prawną, bo nie sądzĊ, Īeby
pan sam to robiá, i ktoĞ panu pomaga,
Īeby dalej tym ludziom utrudniaü Īycie. Jak pan moĪe im spojrzeü prosto
w oczy? Czy to ma sens?
No wáaĞnie, czy to ma sens?
Apel mieszkaĔców zostaá przegáosowany. „Za” opowiedziaáo siĊ trzynastu
radnych, jeden wstrzymaá siĊ od gáosu, a jeden wyszedá… siĊ przewietrzyü
i ominĊáo go gáosowanie. Byü moĪe nie
chciaá juĪ tego sáuchaü lub nie chciaá gáosowaü - tak zasugerowali mieszkaĔcy,
którzy byli oburzeni wyjĞciem radnego
z sali, twierdząc, Īe zrobiá to specjalnie.
A. àawicka
o zmianach w subwencji, aby byáa ona
wystarczająca takĪe dla mniejszych
szkóá.
**
W drugiej czĊĞci spotkania senator àukasz Mikoáajczyk odpowiadaá na pytania przedstawicieli prasy
i radia.
Wspominaá Pan o przygotowaniach do wyborów samorządowych.
Wiadomo, Īe odbĊdą siĊ one w przyszáym roku, ale sáychaü gáosy, Īe nie
jesienią a wiosną.
Wedáug mojej wiedzy pozostaje
termin jesienny. OczywiĞcie potrzebne
są zmiany w ordynacji i one bĊdą. Na
razie pracuje siĊ nad nimi w sejmie. Te
zmiany jednakĪe nie dotyczą terminu,
równieĪ uwaĪam, Īe wybory samorządowe powinny siĊ odbyü w zaplanowanym terminie.
Wydaje siĊ, Īe nieuniknione jest
wprowadzenie dwóch kadencji dla
burmistrzów i wójtów, pytanie tylko, czy zadziaáa z prawem wstecz,
czy nie?
KadencyjnoĞü jest konieczna, co
potwierdzają liczne sprawy sądowe
Ğwiadczące o naduĪyciach wáadzy.
Najprawdopodobniej projekt bĊdzie
uwzglĊdniaá dotychczasowe kadencje, ale czy to zostanie wprowadzone,
zdecyduje Trybunaá Konstytucyjny.
W wielu przypadkach wáodarze
są wybierani, poniewaĪ mieszkaĔcy
uwaĪają ich za dobrych gospodarzy.
Czy zakaz ich kandydowania nie bĊdzie w niektórych miejscowoĞciach
wbrew wiĊkszoĞci wyborców?
DokoĔczenie na str. 6.
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Grabów nad Prosną

Na koncert Zenona Martyniuka króla muzyki disco polo, grabowianie
(choü nie tylko oni) czekali juĪ od
dawna. Początkowo lider zespoáu
Akcent miaá wystąpiü w Grabowie
na początku listopada. Niestety, muzyk zachorowaá i impreza zostaáa

przeáoĪona na póĨniejszy termin.
Nie zniechĊciáo to jednak wiernych
fanów artysty - w sobotĊ (18 lutego)
podczas wystĊpu Martyniuka hala
sportowa pĊkaáa w szwach.
O tym, Īe Zenek Martyniuk cieszy
siĊ ogromną popularnoĞcią, Ğwiadczy
chociaĪby fakt, Īe juĪ na
kilkanaĞcie minut przed
koncertem trudno byáo
znaleĨü skrawek wolnego

ze sceny. Co prawda zaĞpiewaá coĞ
jeszcze na bis, ale niektórzy narzekali,
Īe koncert trwaá zbyt krótko, byli i tacy,
którzy Īaáowali wydanych pieniĊdzy.
Zaraz potem gwiazdor sobotniego
wieczoru zacząá rozdawaü autografy.
Niestety, nie wszyscy zdąĪyli je otrzymaü - táum tak napieraá, Īe w pewnym
miejsca, Īeby zaparkowaü samochód. PublicznoĞü dopisaáa - na wystĊp
przybyáy táumy fanów, i to
w róĪnym wieku.
Król muzyki disco polo
wyĞpiewaá w Grabowie
swoje najwiĊksze przeboje:
„Przez twe oczy zielone”,
„Przekorny los” czy „Taką
ciĊ wyĞniáem”. Emocje fanów niejednokrotnie siĊgaáy
zenitu - wszyscy Ğpiewali,
klaskali, taĔczyli.
Ale zabawa szybko
siĊ skoĔczyáa - nie minĊáa
godzina i Martyniuk zszedá

Anna Cyjak
emerytka

Bardzo lubiċ kaīdy rodzaj
muzyki, szczególnie gdy mam
jakieğ zmartwienia, poniewaī
pozwala mi siċ to wyciszyý oraz
uspokoiý. W domu mogċ sâuchaý
muzyki w spokoju. Myğlċ, īe na
przestrzeni lat nie zmieniâ siċ mój
gust, muzyka zawsze dziaâaâa na
mnie kojĆco.
Niestety, nigdy nie byâam na
īadnym koncercie, po prostu zawsze brakowaâo mi na to czasu
- miaâam duīo obowiĆzków w gospodarstwie oraz przy wychowywaniu dzieci, a teraz zajmujċ siċ
wnukami, wiċc nadal nie ma czasu
na takie rozrywki.
Nie mam wymagaĕ co do rodzaju muzyki, nie przeszkadza
mi, jeğli ktoğ sâucha innej niī ja,
poniewaī wedâug mnie muzyka
jest sposobem na relaks, który
kaīdemu siċ naleīy.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

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

SONDA

Mikoâaj Gola
uczeĕ ZS 1

Lubiċ sâuchaý muzyki, nie mam
jakiegoğ ulubionego wykonawcy,
sâucham tego, co akurat wpadnie
mi w ucho, poczĆwszy od disco
polo, a skoĕczywszy na rocku.
Muzyki sâucham, gdy siċ nudzċ lub
gdy siċ uczċ, czasem równieī, gdy
sprzĆtam lub jadċ samochodem.
Co jakiğ czas lubiċ oglĆdaý
teledyski, jednak czċğciej sâucham
muzyki w radio lub poprzez komputer.
Byâem na koncercie zespoâu
Kombi, na Dniach Ziemii Ostrzeszowskiej, bardzo mi siċ ten
koncert podobaâ i uwaīam, īe
powinno byý wiċcej takich imprez
w Ostrzeszowie.
Myğlċ, īe z wiekiem mogĆ
zmieniý siċ upodobania muzyczne,
ale mnie to jeszcze nie dotknċâo.
Nie przeszkadza mi, gdy ktoğ sâucha innej muzyki niī ja, kaīdy ma
swój osobisty gust.

momencie piosenkarzowi puĞciáy nerwy,
i zostawiá fanów... z niczym.
Tak czy owak, Zenek Martyniuk
pozostawiá po sobie moc wraĪeĔ oraz
energiĊ, którą czĊĞü imprezowiczów
mogáa spoĪytkowaü, byü moĪe, w innym miejscu.
A. à.

Dominika Matâoka
uczennica gimnazjum

Uwielbiam sâuchaý muzyki, szczególnie reggae, jednak jestem otwarta
na róīne kierunki muzyczne. Reggae
zaczċâam sâuchaý dziċki mojej przyjacióâce, która zaraziâa mnie miâoğciĆ do
tego gatunku. Jest to specyÀczny nurt
muzyczny, niektórym ĩle siċ kojarzy,
poniewaī pochodzi z Jamajki, wokóâ
czego krĆīy wiele kontrowersji.
Dzisiaj mâodzieī sâucha przede
wszystkim popu, nie przeszkadza mi,
gdy inni sâuchajĆ odmiennego rodzaju
muzyki niī ja. Moimi ulubionymi wykonawcami sĆ miċdzy innymi: Mesajah,
Kamil Bednarek oraz Bob Marley, który
to zapoczĆtkowaâ muzykċ reggae.
Byâam na kilku koncertach, w tym
na dwóch Kamila Bednarka, tu,
w Ostrzeszowie. Pozostaâe koncerty,
na których byâam, odbywaây siċ we
Wrocâawiu i okolicach, miċdzy innymi
koncert Mesajaha.
Uwaīam, īe gusta muzyczne
zmieniajĆ siċ wraz z wiekiem, im
starsze osoby, tym spokojniejszej,
bardziej odprċīajĆcej muzyki sâuchajĆ.

Marcin Szkudlarz
dozorca

Bardzo lubiċ sâuchaý muzyki, nie ma dla mnie znaczenia,
kto jĆ wykonuje, jeğli wpadnie
mi w ucho. Niestety, nie miaâem
okazji byý na īadnym koncercie,
ale chciaâbym, moīe kiedyğ uda
mi siċ to marzenie zrealizowaý.
Muzyki najczċğciej sâucham z radia, w domu lub w samochodzie, ale równieī zdarza mi siċ
oglĆdaý z synem program, na
którym puszczane sĆ piosenki
disco polo. Nie uwaīam, īe disco
polo jest najlepszym gatunkiem
muzycznym, ale nadaje siċ do
sâuchania. Kaīdy ma prawo do
wâasnego gustu muzycznego.
Wedâug mnie gust siċ czasem
zmienia, ale nie zawsze, ja do
tej pory sâucham niektórych piosenek sprzed lat.

rozm. i fot.
A. áawicka i K. Przybysz

Wanda MĆdra

pracownik Zakâadu Aktywnoğci
Zawodowej

Sâucham tego, co wpadnie mi
w ucho, ale przede wszystkim lubiċ
disco polo oraz szlagiery. Muzyki
sâucham bez īadnych specjalnych
okolicznoğci - po prostu, gdy rano
wstajċ, od razu wâĆczam radio.
Lubiċ równieī oglĆdaý programy
muzyczne, szczególnie „Jaka to
melodia?”.
W zeszâym roku pierwszy raz
miaâam okazjċ posâuchaý szlagierów na īywo, na doīynkach w Doruchowie, i bardzo mi siċ podobaâo.
Niestety, nie byâam na īadnym
innym koncercie. Szlagierów sâucham o wiele mniej niī disco polo,
poniewaī nie mam ku temu okazji.
Uwaīam, īe gust muzyczny
moīe siċ zmieniý, ale sama wciĆī
lubiċ przeboje, których sâuchaâo siċ
kiedyğ, od czasu do czasu sâucham
np. Anny Jantar.
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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.

Gmina Kobyla Góra w statystyce - 2016 rok

DWA RAZY
WIĉCEJ NOWOĩEēCÓW!

LICZBA MIESZKAēCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOĝCIACH
Rok

OGÓàEM

Kobiet

MĊĪczyzn

KOBYLA
GÓRA

2015

1936 (-3)

899

1037

2016

1941 (+5)

901 (+2)

1040 (+3)

2015

1090 (0)

540

550

2016

1083 (-7)

537 (-3)

546 (-4)

2015

578 (-8)

295

283

2016

576 (-2)

294 (-1)

282 (-1)

2015

344 (+5)

176

168

2016

352 (+8)

178 (+2)

174 (+6)

2015

351 (+6)

172

179

2016

350 (-1)

173 (+1)

177 (-2)

2015

338 (+5)

157

181

2016

336 (-2)

160 (+3)

176 (-5)

2015

330 (-6)

176

154

2016

329 (-1)

177 (+1)

152 (-2)

2015

219 (-6)

105

114

2016

220 (+1)

105 (0)

115 (+1)

2015

187 (-8)

92

95

2016

184 (-3)

90 (-2)

94 (-1)

2015

175 (+2)

83

92

2016

176 (+1)

86 (+3)

90 (-2)

2015

177 (-4)

91

86

MĄKOSZYCE
PARZYNÓW
LIGOTA
BIERZÓW
MYĝLNIEW
PISARZOWICE
MARCINKI
IGNACÓW
MOSTKI
RYBIN
KUħNICA
MYĝLNIEWSKA
BAàDOWICE
ZMYĝLONA
LIGOCKA
RAZEM

2016

174 (-3)

89 (-2)

85 (-1)

2015

159 (-5)

82

77

2016

152 (-7)

77 (-5)

75 (-2)

2015

130 (-3)

68

62

2016

129 (-1)

69 (+1)

60 (-2)

2015

60 (-4)

30

30

2016

59 (-1)

29 (-1)

30 (0)

2015

6074 (-29)

2966 (-7)

3108 (-22)

2016

6061 (-13)

2965(-1)

3096 (-12)

Czy wiadomo coĞ w kwestii przyjazdu pana prezydenta
do Ostrzeszowa?
Ta wizyta pozostaje priorytetem
moich dziaáaĔ. Nie ma konkretnej daty,
nie zrobimy ponownie tego báĊdu, by
ją podawaü, nie bĊdąc pewnymi przyjazdu prezydenta.
Wspomniaá Pan, Īe gáównym
tematem spotkania z burmistrzem
Witkiem byáa oĞwiata. Czy burmistrz
podzieliá siĊ spostrzeĪeniami i uwagami na ten temat?
Pan burmistrz podniósá kwestiĊ
czteroletnich liceów, przyznając, Īe
są one konieczne. DziĞ licea staáy siĊ
kursem przygotowawczym do matury,
niewiele wnosząc w edukacjĊ. PoruszyliĞmy teĪ kwestiĊ szkoáy w Rojowie.
Nie ukrywam, Īe wczeĞniej zgáosili
siĊ do mnie nauczyciele i rodzice ze
Szkoáy Podstawowej nr 3, która ma
zostaü przeniesiona do Rojowa. Wiem,
Īe to nie nastąpi w 2017 r.
GoĞciá Pan dziĞ w ¿rmie AMI
- dlaczego wáaĞnie tam i czego dotyczyáa ta wizyta?
Byáem zaproszony wczeĞniej na
otwarcie nowej czĊĞci biurowej - nie
mogáem wówczas przyjechaü, stąd
wizyta teraz. PoruszyliĞmy kwestie
zatrudnienia i wystĊpujących w przedsiĊbiorstwie problemów. Gáównym

z nich jest ptasia grypa, o czym krótko rozmawialiĞmy.
Rozumiem, Īe program 500+
w Īaden sposób nie jest zagroĪony,
a czy są planowane jakieĞ mody¿kacje?
Program nie jest zagroĪony, docenia go dziĞ wiele osób. Rządząca
poprzednio koalicja PO-PSL nie zrobiáa nic w kierunku polityki prorodzinnej, a teraz liderzy tych ugrupowaĔ
straszą, Īe program jest zagroĪony.
Absolutnie nie, co nie wyklucza pewnych mody¿kacji.
Mówiá Pan o konsultacjach
dotyczących zmian nazw ulic - co
z nich wynika?
MieszkaĔcy przynosili do tutejszego biura swoje propozycje zmian,
wskazując, które nazwy ulic miaáyby
zostaü zmienione i na jakie. Jest propozycja, by ulicom: Findera, Sawickiej,
Buczka… nadaü nazwy europejskich
paĔstw, jak juĪ istniejące ulice: Norweska i Wáoska. Inna propozycja
dotyczy zmian nazw ulic: Gomuáki,
Zawadzkiego, Rapackiego… i zastąpienia ich ulicami: Grota-Roweckiego,
Pileckiego, Baden-Powella, itp. Te
propozycje zostaáy záoĪone na rĊce
pana burmistrza.
K. Juszczak

NIE TYLKO O BYKACH, ALE I O PTAKACH
Zaraz po burzliwej dyskusji, dotyczącej hodowli
byków w Doruchowie, rozpoczĊáa siĊ druga czĊĞü sesji.
Oprócz kilku uchwaá, które podjĊli radni, rozmawiano
równieĪ o ptasiej grypie i zagroĪeniach z nią związanych.
Jak wiemy, choroba dotaráa do, sąsiadującego z gm.
Doruchów, Chlewa, przez co Doruchów objĊty zostaá
tzw. strefą zagroĪoną. Niestety, na sesjĊ nie dotarli zaproszeni weterynarze - ich nieobecnoĞü spowodowana
byáa jakimĞ waĪnym zebraniem.
DyskusjĊ rozpocząá p. Idzi Baraniak, agronom ZDR.
- Z tego, co siĊ orientujĊ, wszystkie kury mają byü zamkniĊte, Īeby nie byáo stycznoĞci z dzikim ptactwem. KrąĪy
taka opinia, Īe ptasia grypa, która wystąpiáa w Bierzowie,
miaáa jakiĞ związek z przywiezioną Ğcióáką. JeĪeli chodzi
o wirusa H5N8, dotyczy on najbardziej kaczek. Rozwija siĊ
w temperaturze minusowej. Gospodarze muszą zaopatrzyü
siĊ w maty, nasączaü je.

STRAĒ
Ptasia grypa,
zalana piwnica...

Liczba osób z terenu gm. Kobyla Góra,
które zawaráy związek maáĪeĔski.
K. Juszczak
Dane wg
UrzĊdu Gminy Kobyla Góra

Ptasia grypa takĪe u sąsiadów
Hodowcy z powiatu ostrzeszowskiego wciąĪ „liĪą rany” po ptasiej grypie,
która aĪ trzykrotnie zaatakowaáa u nas
w ostatnich tygodniach. W dalszym
ciągu obowiązują restrykcje, zakazujące
wypuszczania drobiu hodowlanego na
zewnątrz, zaĞ kierowcy w wielu miejscach mogą tra¿ü na maty odkaĪające.
JednakĪe ptasia grypa zbiera Īniwo
takĪe u naszych sąsiadów - w powiecie
oleĞnickim. Tam, w miejscowoĞci Sokoáowice, na jednej z ferm, gdzie wykryto
ognisko grypy, zutylizowano okoáo 90
tysiĊcy kur.
PoniewaĪ decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w OleĞnicy dotknĊáa
równieĪ ptactwo zdrowe, znajdujące

DokoĔczenie ze str. 4.
Na pewno nie wszyscy mieszkaĔcy tego oczekują, jakkolwiek
bĊdą inni kandydaci, byü moĪe ze
ĞwieĪym spojrzeniem, z pomysáami,
choü niekoniecznie z doĞwiadczeniem
samorządowym, które nie zawsze jest
wartoĞcią dodaną.
Pojawiają siĊ gáosy, Īe skoro
dwukadencyjnoĞü wójtów i burmistrzów, to moĪe równieĪ posáów
i senatorów?
Nawet zastanawiaáem siĊ nad
tym i gdyby tak miaáo byü, przyjmĊ
to, a takĪe zagáosujĊ za takim rozwiązaniem.
Czy juĪ teraz moĪna powiedzieü,
Īe PiS w Ostrzeszowie wystawi
mocną druĪynĊ w wyborach samorządowych?
Pracujemy nad tym, aby ta druĪyna byáa silna i ĪebyĞmy mieli wiĊkszoĞü w Radzie. Mam ĞwiadomoĞü,
Īe jest wiele do zrobienia w Ostrzeszowie. Ogólnie w Wielkopolsce,
w miastach PiS nie wygrywa wyborów,
dlatego chcemy rozmawiaü z osobami,
które podzielają nasze poglądy, a byü
moĪe chciaáyby wystartowaü w wyborach. BĊdą zapewne nowe twarze,
dotąd nieangaĪujące siĊ w politykĊ
- trzeba na nie postawiü.

Doruchów

(w nawiasach - wzrost lub spadek liczby mieszkaĔców)
URODZENIA
2013 58 (-5) w tym: 22 dziewczynki (-11), MAàĩEēSTWA
2013 51 osób
36 cháopców (+6)
2015 72 (+14) w tym: 32 dziewczynki (+10), 2015 45 osób (-6) w tym:
20 kobiet, 25 mĊĪczyzn
40 cháopców (+4)
2016 67 (-5) w tym: 38 dziewczynek (+6), 2016 91 osób (+46) w tym: 42 kobiety (+22),
29 cháopców (-11)
49 mĊĪczyzn (+24)
ZGONY
2013 57 (+3) w tym: 17 kobiet (-7),
40 mĊĪczyzn (+10)
2015 72 (+15) w tym: 29 kobiet (+12),
43 mĊĪczyzn (+3)
2016 70 (-2) w tym: 33 kobiety (+4),
37 mĊĪczyzn (-6)

O OĝWIACIE I INNYCH SPRAWACH
- z senatorem àukaszem Mikoáajczykiem

W ostatnich latach mieszkaĔców gminy Kobyla Góra trochĊ ubywa. W ciągu 2016 roku liczba osób zameldowanych na staáy pobyt zmniejszyáa siĊ o 13,
wynosząc na koniec roku 6061. Sama Kobyla Góra nieco zwiĊkszyáa stan mieszkaĔców (o 5), których jest 1941. JednakĪe najwiĊkszym bene¿cjentem jest pod
tym wzglĊdem Ligota, gdzie przybyáo 8 osób. To wystarczyáo, by w „klasy¿kacji”
soáectw „przeskoczyü” Bierzów. Do wiosek, które odnotowaáy najwiĊksze ubytki
(po 7), naleĪą Mąkoszyce i KuĨnica MyĞlniewska. Mimo tych strat Mąkoszyce
wciąĪ są drugą miejscowoĞcią w gminie, zdecydowanie przekraczając liczbĊ
tysiąca osób.
Gmina Kobyla Góra naleĪy do nielicznych gmin, w której dominują panowie
- jest ich o 131 wiĊcej niĪ kobiet, w czym ma swój udziaá kobylogórski DPS dla
mĊĪczyzn. Ale nie tylko, bowiem w poprzednich latach na Ğwiat przychodziáo
zdecydowanie wiĊcej cháopców niĪ dziewczynek. Ta tendencja zmieniáa siĊ
w 2016 r., kiedy to urodziáo siĊ 38 dziewczynek i 29 cháopców. W sumie jednak
urodzeĔ odnotowano o 5 mniej niĪ rok wczeĞniej. Byü moĪe to ulegnie zmianie,
bo w minionym roku aĪ dwukrotnie wzrosáa liczba osób zawierających związek
maáĪeĔski. NowoĪeĔców z gm. Kobyla Góra zarejestrowano aĪ 91 - w tej liczbie
jest przewaga mĊĪczyzn (49), którzy w ten sposób obalają mit mówiący o tym,
Īe panowie do Ğlubu siĊ nie Ğpieszą. Nic podobnego.

SOàECTWO

22.02.2017
17.11.2010

siĊ w pobliĪu, kiedy chciano uĞmierciü
kury, potencjalnie zagroĪone wirusem,
mieszkaĔcy nie pozwolili inspekcji weterynaryjnej na dziaáania. Musiaáa interweniowaü policja.
Gdy oddawaliĞmy ten numer do
druku, media zaczĊáy informowaü o podejrzeniu kolejnego ogniska wirusa
H5N8 - tym razem w Pawáowie (pow.
ostrowski). Na jednej z tamtejszych ferm
znajduje siĊ 12 tysiĊcy gĊsi. Od kilku dni
wáaĞciciel chowu odnotowuje znaczne
straty. Jednak dopiero szczegóáowe
wyniki badaĔ pozwolą na ustalenie,
czy kolejną fermĊ dopadáa ptasia grypa.
(k)

Interwencje związane z ptasią
grypą zdominowaáy w ostatnim czasie wszystkie wyjazdy straĪaków.
Jak do tej pory odnotowano juĪ ich
ponad 1100. Ich dziaáania polegają
przede wszystkim na pomocy sáuĪbom gminnym i weterynaryjnym
w dostarczaniu Ğrodka dezynfekującego na drogowe maty.

Jak wyjaĞniá jeden z soátysów, za matĊ posáuĪyü moĪe
zuĪyty dywan bądĨ czarna folia.
- Jestem po rozmowie z panią z inspekcji weterynarii,
która bĊdzie przeprowadzaü kontrolĊ w moim soáectwie
(w Wygodzie Plugawskiej). Wszystkie gospodarstwa, na
obszarze poáoĪonym miĊdzy tablicami z napisem „obszar
zapowietrzony”, muszą posiadaü maty dezynfekcyjne przed
kurnikiem i na wjeĨdzie do posesji. Gospodarstwa poza
terenem zapowietrzonym mogą, ale nie muszą mieü mat.
30 dni - to czas, w którym nie powinno siĊ wyprowadzaü
na zewnątrz ptactwa domowego. Jednak, jak przyznaá p.
Baraniak, trzeba siĊ przygotowaü, Īe moĪe to jeszcze potrwaü. MĊĪczyzna odniósá siĊ równieĪ do tego, Īe waĪne,
aby jednak zaopatrzyü siĊ w maty, w przeciwnym razie
weterynarz moĪe naáoĪyü mandat.
A. à.
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Pozostaáe interwencje:
18 lutego straĪacy zostali zadysponowani do poĪaru sadzy w kominie
w GodziĊtowach.
Tego samego dnia wezwano ich
takĪe do Marszaáek - z powodu gwaátownych roztopów doszáo tam do zalania drogi gruntowej na dáugoĞci ponad
100m. PoniewaĪ obszar podtopieĔ byá
zbyt duĪy, straĪacy odstąpili od dziaáaĔ.
19 lutego doszáo do rozszczelnienia
instalacji wodociągowej w domu para¿alnym w Bukownicy. Z piwnicy, o pow.

STARUSZEK BàĄKAà
SIĉ PO MIEĝCIE
DokoĔczenie ze str. 1.
Kobieta poinformowaáa policjantów, Īe mĊĪczyzna jest zmarzniĊty
i Īe najprawdopodobniej pochodzi
z Opola. Funkcjonariusze ustalili
dane 87-latka - okazaáo siĊ, Īe jest
on mieszkaĔcem jednego z ostrzeszowskich osiedli. Starszego pana
odwieziono do domu.
Kilka godzin póĨniej - juĪ w nocy,
pracownik jednej z ostrzeszowskich
stacji benzynowych zgáosiá, Īe na
stacji znajduje siĊ starszy czáowiek,
który moĪe byü osobą bezdomną.
MĊĪczyzna powiedziaá pracownikowi
stacji, Īe pochodzi z Opola. Okazaáo
siĊ, Īe byá to ten sam czáowiek, który juĪ wczeĞniej, zagubiony, báąkaá
siĊ po mieĞcie. Policjanci ponownie
odwieĨli go do domu.
87-latkiem opiekuje siĊ pracownik Miejskiego OĞrodka Pomocy

Spoáecznej - stróĪe prawa powiadomili go o zaistniaáej sytuacji i poprosili, by troskliwie zaopiekowaá siĊ
starszym panem.

ok. 50m2, wypompowano wodĊ. Straty
oszacowano na 10 000zá.
Jak zawsze, straĪacy obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych, tym
razem interweniowali 17 lutego w Gáuszynie. 19 lutego konieczne teĪ byáo
posprzątanie po kolizji w Ligocie.

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, 531936-236 lub osobiĞcie, do dnia 28
lutego - iloĞü miejsc ograniczona.

W związku z nadchodzącą wiosną
zapraszamy na zakupy do sklepu
ogrodniczego "LIDER".
Oferujemy: nasiona warzyw, kwiatów i zióá, cebulĊ dymkĊ, cebule
kwiatowe, nawozy, podáoĪa, doniczki, narzĊdzia, wĊĪe ogrodowe
oraz akcesoria ogrodnicze i dekoracyjne.
Ostrzeszów, ul. Kwiatowa, przy boisku bursy.
Zapraszamy na nasz pro¿l www.facebook.com/SklepOgrodniczyLIDER/
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NAGRODY ROZLOSOWANE

FIRMY CZYTELNIKOM „CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”
UWAGA - NAGRODY MOĩNA ODBIERAû OD PIćTKU - 24 LUTEGO BR.
DokoĔczenie ze str. 1.
Maágorzata Szadkowska z PotaĞni
- NARZĉDZIOWNIA BIS (zestaw szczypiec Wiha Professional electric, odbiór,
Ostrzeszów, ul. Skáadowa 2)
Katarzyna Aksamska z Marszaáek
- ĝWIAT ĝRUB (zestaw narzĊdziowy
Hogert HT1R226 o wartoĞci 300 zá,
odbiór Ostrzeszów, ul. Ignacego DaszyĔskiego 22)
Halina Radajewska ze Szklarki Przyg.
- ANONIMOWY SPONSOR (50 dolarów
- odbiór w redakcji)
Joanna Nawrocka z GodziĊtów - WOMAR (boombox, do odbioru w ¿rmie,
Ostrzeszów, ul. Sikorskiego 12)
Jan Matuszek z Rudniczyska - ĝWIAT
DYWANÓW (dywan, do odbioru w sklepie, Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 23)
GraĪyna Konarska z Ostrzeszowa
- BIUR PAP (dáugopis „Parker” + skórzana teczka - do odbioru w sklepie,
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 14)
Przemysáaw Nowak z Ostrzeszowa
- JUBILER BLACK DIAMONDS (zegarek Timemaster, odbiór w sklepie,
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 21)

Katarzyna Dziaáak z Kaliszkowic Oáobockich,
Franciszek KusiĔski z Ostrzeszowa TOL-BUD (dla kaĪdego talon o wartoĞci
100 zá, do odbioru i realizacjiw ¿rmie,
Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki 33)
Zo¿a Nizioáek z Bledzianowa,
Irena Janicka z Bobrownik - PRYMUS
(dla kaĪdej pani zestaw biurowy, do
odbioru w sklepie - galeria Borek)
Romuald Monieta z Komorowa,
Michaá Bukowski z Kaliszkowic Kal. KOSMETYKA LA PERLE (dla kaĪdego
z panów bon upominkowy o wartoĞci
100 zá - odbiór i realizacja w ¿rmie,
Ostrzeszów, ul. Kamienna 20)
Mirosáawa Wróbel z Mikstatu - WYROBY GARMAĩERYJNE ZARÓD (bon
o wartoĞci 200 zá, do odbioru w ¿rmie,
Kobyla Góra, ul. Puáaskiego 5, t. 62
731-63-13)
Janina Zawierta z Ostrzeszowa,
Dariusz Brodziak z Biskupic Zab. ANITA I ZENON STAMBUàA (dla kaĪdego talon o wartoĞci 100 zá, do odbioru
i realizacji w sklepie, Ostrzeszów, ul.
ĩeromskiego 7)

Maria Pietrusiak z KsiąĪenic - SALON
MEBLOWY ANGELA (regaá, do odbioru
w salonie, Ostrzeszów, ul. Kaliska 12)

Artur Bukowski z Kaliszkowic Kal.
- KRAWIECTWO SUPEàEK (talon
o wartoĞci 200 zá, do odbioru i realizacji
w sklepie, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 21)

Maria BanaĞ z Kotowskiego - AVON
(zestaw ¿rmowych kosmetyków, do
odbioru w biurze Avon, Ostrzeszów,
ul. Poprzeczna 8, t. 608 526 072)

Zbigniew Norek z Mikstatu - SKLEP
WĉDKARSKO-ZOOLOGICZNY (talon
o wartoĞci 200 zá, do odbioru i realizacji
w sklepie, Ostrzeszów, ul. Kolejowa 51)

Paweá Dąbrowski z Namysáaków KOMINKI OSTRZESZÓW (biokominek, odbiór w ¿rmie, Ostrzeszów, ul.
Grabowska 35)

Alicja JaĨwiec z Ostrzeszowa,
Krystyna Kozáowska z Antonina,
Michaá Bukowski z Kaliszkowic Kal.
Mieczysáawa Wieczorek z Ostrzeszowa - ZAJAZD OSTOJA (dla kaĪdego
talon na konsumpcjĊ o wartoĞci 50 zá,
odbiór i realizacja - Kozáy 5a, przy krajowej „11”)

Janina Mądra z Ostrzeszowa STRUKPOL (wiertarka udarowa, do
odbioru w ¿rmie, Ostrzeszów, ul. LeĞna 16)
Andrzej Sidorenko z Ostrzeszowa
- ZAKàAD STOL. - TAPICER. RAFAà
àUKIANOWSKI (biurko komputerowe - do odbioru ¿rmie, Ostrzeszów,
ul. KoĞciuszki 44)
Maria Idczak z Kaliszkowic Kal.,
Anna Kubacka z Bobrownik - SKàAD
OPAàU P. TRZĉSOWSKIEGO (dla
kaĪdej z paĔ 100 zá, odbiór w redakcji)
Agnieszka Smolarek z Grabowa AUTO-CZĉĝCI MAZI (talon o wartoĞci
200 zá, do odbioru i realizacji w sklepie,
Ostrzeszów, ul. àąkowa 6)
Paulina Mieszaáa z KuĨnicy Bobrowskiej,

Wiesáaw Mądry z Parzynowa,
Dariusz Sabatowski z Przytocznicy,
Paweá Matuszek z Rudniczyska - RESTAURACJA ZACISZE (dla kaĪdego
pana talon na konsumpcjĊ wartoĞci
50 zá - do wykorzystania do koĔca maja,
odbiór - Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 5)
Anna Wichnowska z Ostrzeszowa,
Bogdan RĊk z Kaliszkowic Kaliskich BAJKOLAND (dla kaĪdego talon o wartoĞci 100 zá na wstĊpy do sali zabaw,
do odbioru w Bajkolandzie, Ostrzeszów,
ul. Piastowska 3A, koáo Polo Marketu)
Rafaá Gierlach z Ostrzeszowa - JERZY SUSARSKI (talon 200 zá - do

odbioru i realizacji w ¿rmie, Rogaszyce 133D)
Paulina Nowak z Morawina,
Marzena Stempin z Ostrzeszowa STABUD (dla kaĪdej z paĔ bon wartoĞci
100 zá na zakup farb w sklepie - do
realizacji w ¿rmie, Olszyna 38)
Lidia Przybyá z Doruchowa - CATERING p. Regina Nieáacna (talon
o wartoĞci 150 zá do odbioru i realizacji
w ¿rmie, Zajączki 5, t. 603 136 954)
Iwona JĊdrzejak z Ostrzeszowa WIOREK - SMAKI TRADYCJI (zestaw
tradycyjnych wĊdlin - kontakt, t. 603
758 723)
Maria Adamska z Ostrzeszowa,
Alina Sabatowska z Przytocznicy,
Beata Baraniak z Ostrzeszowa,
Aleksander Maciejewski z Ostrzeszowa - PIZZERIA TOSCANA (dla kaĪdego
talon na konsumpcjĊ o wartoĞci 50 zá,
do odbioru w redakcji)
Mateusz Kozáowski z Ligoty - PIZZERIA I HOTEL KATRINA (kolacja
dla dwóch osób - realizacja w ¿rmie,
Ostrzeszów, ul. Zamkowa)

Stanisáaw Szkudlarek z Bukownicy
- SKLEP FARBY (bon wartoĞci 200 zá
do odbioru i realizacji w sklepie, Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki 19b)

Martyn Kowalczyk z Siedlikowa - DEKORATORNIA (talon o wartoĞci 200 zá,
odbiór i realizacja w ¿rmie, Ostrzeszów,
ul. Grunwaldzka 58)

Genowefa Falis z Rojowa,
Rafaá Sadowski z Marszaáek - HANDEL DETALICZNO-OBWOħNY, Arkadiusz Suchanecki (dla kaĪdego talon
o wartoĞci 100 zá, do odbioru i realizacji
w sklepie, Ostrzeszów, ul. Kolejowa
24/1)

Agnieszka Tomala z Kaliszkowic Oáobockich,
Eugenia Koperdowska z Kobylej
Góry - KINOTEATR PIAST (dla kaĪdej
z paĔ karnet do kina, odbiór w redakcji)

Anna Szymczak z Ostrzeszowa,
Tomasz Bebáot z Ostrzeszowa - FIRMA BIRAS (dla kaĪdego przegląd rejestracyjny, szczegóáy w ¿rmie, Grabów,
ul. Parkowa 1)
Katarzyna KryĞ z Ostrzeszowa,
Justyna ĝpigiel z Komorowa,
Maria Máynek z Grabowa,
Bronisáaw Potera z Ostrzeszowa PIZZERIA EM-JAR (dla kaĪdego talon
na konsumpcjĊ o wartoĞci 50 zá, odbiór
i realizacja wyáącznie w lokalu, Ostrzeszów, ul. Kwiatowa)

Dorota Kucharczyk z Pustkowia GOSPODARSTWO SADOWNICZE
OWOCSOK Aleksander O¿erski (kosz
jabáek + 3 soki naturalne, do odbioru
w ¿rmie, KsiąĪenice, ul. Wiejska 29)
Jacek Gomóáka z TorzeĔca (zabieg
na twarz),
Anna Noculak z Olszyny (manicure) - STUDIO KOSMETYCZNE LENA
(realizacja w firmie - Ostrzeszów,
ul. Ğw. Mikoáaja 14)
Zo¿a Gretka z GodziĊtów,
Maágorzata Sadáowska z Ostrzeszowa - SOLARIUM IGUANA (dla kaĪdej

Bronisáawa Dardas z Kotáowa,
Konrad Adamski z Grabowa,
Kazimierz Nieáacny z Pustkowia KRYTA PàYWALNIA OCEANIK (dla
kaĪdego karnet o wartoĞci 50 zá - do
wykorzystania do koĔca maja, odbiór
- Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 4)
Katarzyna Korpys z Mikstatu,
Igor Guder z Ostrzeszowa,
Henryk àagoda z Mikorzyna,
Karol JaĔczak z Przedborowa - KAWIARNIA OCEANIK (dla kaĪdego talon na konsumpcjĊ wartoĞci 30 zá - do
wykorzystania do koĔca maja, odbiór
- Ostrzeszów, ul. Kąpielowa 4)
Joanna Nowacka z Ostrzeszowa MAYR (nagroda niespodzianka, do
odbioru w ¿rmie, Ostrzeszów, ul. HetmaĔska 1)

Artur Bukowski z Kaliszkowic Kal.
- BUTIK GARDEROBA (nagroda niespodzianka - do odbioru i realizacji
w sklepie, Ostrzeszów, ul. Kolbego 2)

Andrzej Konarski z Siedlikowa (zabieg na twarz),
Andrzej Zwiernik z Pustkowia (pedicure leczniczy) - SALON KOSMETYCZNY PP SPA PIĉKNO Z NATURY
(nagrody do odbioru w salonie, ul. Kąpielowa 4a lub ul. Armii Krajowej 1a, t.
512 349 853)

Agnieszka Cierniewska z KsiąĪenic,
Izabela GoĨdzikowska z Mikstatu,
Weronika Wajerowska z Parzynowa,
Danuta Myja z Ostrzeszowa - PROFI
(dla kaĪdej z paĔ zestaw produktów
¿rmowych - odbiór w redakcji)

Teodora Nowak z Ostrzeszowa SKLEP SPORTOWY (bon o wartoĞci
200 zá, do odbioru i realizacji w sklepie,
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 9)

Lidia ZieliĔska z KsiąĪenic - WINIARNIA (kolacja dla dwóch osób, realizacja
w ¿rmie, Ostrzeszów, ul. KoĞciuszki 31)
Henryk Gretka z GodziĊtów - PONIKS (zestaw kosmetyków, do odbioru
w redakcji)

pani talon o wartoĞci 100 zá na opalanie,
odbiór i realizacja w ¿rmie, Ostrzeszów,
ul. Powst. Wlkp. 12)
Justyna Janicka z Przytocznicy PRZEDSIĉBIORSTWO WAWRZYNIAK
(nagroda niespodzianka, odbiór Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 41B)
Halina ĝwitoĔska z Doruchowa,
Marcin Nieáacny z Pustkowia - INSTAL CO MAX (2 talony o wartoĞci 80 zá
na zakupy, odbiór i realizacja w sklepie,
Ostrzeszów, ul. Powst. Wlkp. 13)
Maria Przybyáek z Mikstatu,
Lidia UrbaĔska z Antonina,
Piotr Bukowski z Kaliszkowic Kal. CENTRUM SPORTOWE KOTàOWNIA
(3 wejĞciówki na kort do squasha lub
na boisko uniwersalne, kontakt t. 602
489 133)
Artur Bukowski z Kaliszkowic Kali.
- AUTO SPA (pranie tapicerki i odĞwieĪenie wnĊtrza samochodu, odbiór i realizacja - Ostrzeszów, ul. Cisowa 5)
Maria KuĪaj z Ostrzeszowa - REMBIT (dwie gry, do odbioru w sklepie,
Ostrzeszów, pl. Kazimierza Wielkiego 1)
Aneta Rachuta z Przedborowa CZAS OSTRZESZOWSKI (200 zá, do
odbioru w redakcji)
Edward Dudek z Ostrzeszowa - nagroda pocieszenia - miĞ od „Czasu
Ostrzeszowskiego”
Reklamy w „Czasie Ostrzeszowskim”, wartoĞci 500 zá kaĪda, wylosowaáy ¿rmy: Auto-czĊĞci Mazi oraz sklep
Prymus. Oprócz tego 5 wstĊpnych
szkoleĔ BHP, ufundowanych przez p.
Józefa Golanowskiego, wylosowaáa
¿rma Mikador.
Gratulujemy szczĊĞliwcom, a wszystkim dziĊkujemy za udziaá w zabawie
i zapraszamy do kolejnych naszych
konkursów. Szczególnie ciepáo dziĊkujemy ¿rmom, które ufundowaáy nagrody.
Przypominamy, Īe aby odebraü
nagrodĊ, trzeba mieü przy sobie dowód
toĪsamoĞci. Nagrody moĪna odbieraü
od 24 lutego do koĔca kwietnia br.
red.
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W GiĪycach

Zapomniany?

Na doĞü ostrym i niebezpiecznym áuku drogi w GiĪycach pojawiáo siĊ oznakowanie strzaákowe. Na pewno teraz jest bezpieczniej.

Samotny, w lasku w Ğrodku zimy, peáen
„dobrodziejstw” czeka na swoich wybawców.

Zimowe piĊkno
TuĪ przed odwilĪą (14 lutego) zima pokazaáa swoje najpiĊkniejsze
oblicze, otulając wszystko srebrzystą bielą.

Kolejne
prace przy
444
Wycinka
drzew to po
pracach geodezyjnych prawdopodobnie kolejny
etap związany
z przygotowaniem drogi 444
(kierunek Szklarka) do przebudowy. ĝciĊtych
zostaáo juĪ kilka
pokaĨnych topoli.

Zachód
sáoĔca nad
Ostrzeszowem
Czyste powietrze i piĊkne widoki
- atuty Ostrzeszowa,
którymi od lat siĊ
chlubimy. I sáusznie
- wystarczy przecieĪ
otworzyü okno i...
No wáaĞnie!

I JAK TU PRZEJĝû?
Z przejĞciami dla pieszych
w Ostrzeszowie bywa róĪnie - a to
wysoki krawĊĪnik nie do pokonania
przez niepeánosprawnegona wózku,
a to zasypane Ğniegiem, Īe przejĞü
trudno, a to wody peáno, Īe zamoczysz nogi po kostki. WáaĞnie na
taką wodną kąpiel naraĪone byáy
w ubiegáym tygodniu osoby, które

chciaáy przejĞü przez jezdniĊ na
ul. Sienkiewicza.
Kobiety, które widaü na zdjĊciu,
musiaáy wykazaü siĊ niezáą sprawnoĞcią, aby przeskoczyü rozlewisko
na pasach. A co miaáa zrobiü osoba
starsza, teĪ skakaü?
Ciekawe, czy gdyby przeszáa
obok pasów, suchą nogą, policjanci
wlepiliby jej mandat?

Ligota

SMOG DAJE
SIĉ WE ZNAKI
Mijają dwa tygodnie od czasu, kiedy do gminy w Kobylej
Górze, a wáaĞciwie do zastĊpcy wójta zgáoszono informacjĊ,
czym pali siĊ w Ligocie - czytamy w liĞcie, nadesáanym
do nas przez mieszkankĊ tamtejszej gminy. - ZastĊpca
pana wójta miaá dokáadnie podane miejsce oraz nazwisko
mĊĪczyzny, który wrzuca do pieca, co tylko siĊ da, gáównie
w weekendy. Tyle mówi siĊ o smogu. ZastĊpca zapewniaá
mnie, Īe urząd przeprowadza kontrole i sprawdza, kto czym
pali w piecach. UwaĪam, Īe jeĪeli dostaá od kogoĞ sygnaá,
to jego reakcja powinna byü natychmiastowa.
Zdaniem kobiety sprawa ucicháa, a mieszkaĔcy Ligoty
nadal naraĪeni są na wdychanie smrodów i rakotwórczych
zanieczyszczeĔ, wydobywających siĊ z kominów.

Nie wiem, jak to nazwaü... bezkarnoĞü? MogĊ wszystko
i nikt mi nic nie zrobi? Szok! - koĔczy nasza czytelniczka.
Niestety, nie udaáo nam siĊ zastaü w pracy zastĊpcy
wójta, pod którego adresem padają zarzuty. Na postawione przez nas pytania odpowiedziaá wójt Wiesáaw Berski.
- Reagujemy na takie sygnaáy, pracownicy urzĊdu
systematycznie przeprowadzają kontrole. Nie dotarli jeszcze do wszystkich miejscowoĞci, ale zwykle takie kontrole
odbywają siĊ popoáudniami, czasem do poáudnia. Jak
dotąd pouczony zostaá tylko mieszkaniec Bierzowa, którego podejrzewano o to, Īe wrzuca do pieca styropian.
JeĪeli mamy sygnaáy, zawsze je sprawdzamy. UrzĊdnicy
otrzymują ode mnie upowaĪnienia. MogĊ zapewniü, Īe
w najbliĪszych dniach dotrą do Ligoty. Przyznam, Īe akurat w tej sprawie jestem nie do koĔca zorientowany, ale
na pewno ktoĞ siĊ w Ligocie pojawi, zwáaszcza Īe mamy
adres tej osoby. Nam równieĪ zaleĪy, aby powietrze nie
byáo zanieczyszczane, choüby ze wzglĊdu na to, Īe chcemy
przeprowadziü badanie klimatu.
A. à.
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Zimowisko Hufca ZHP
w Gáuchoáazach 2017
Harcerze zamieszkali w gáównej siedzibie
Banderozy. Dotarli tu na kolacjĊ
(trzeba zaznaczyü, Īe posiáki
byáy bardzo ob¿te

20 lat minĊáo jak jeden dzieĔ…
18 lutego 2017 roku zespóá piosenki biesiadnej „KOBYLOGÓRZANIE”
obchodziá 20-lecie powstania.
Obchody jubileuszu rozpoczĊáy
siĊ uroczystą mszą ĞwiĊta, po której
zespóá, razem z zaproszonymi goĞümi,
udaá siĊ do restauracji „Jantar”, by
kontynuowaü ĞwiĊtowanie tego waĪnego dnia.
Dla uhonorowania 20-lecia „Kobylogórzan” zebraáo siĊ duĪe grono
przyjacióá, w tym zespóá „MiĊdzygórzanie”, oraz wáadze soáectwa, gminy
i powiatu. Zaproszonych goĞci powitali:
pan Stanisáaw Kątnik (kierownik muzyczny) oraz pani Maria Góra - kierownik organizacyjny. PodziĊkowali
za przybycie oraz za towarzyszenie
zespoáowi od tylu lat.

KaĪdego roku nasi harcerze
spĊdzają ferie na zimowisku, organizowanym przez KomendĊ Hufca
Ziemi Ostrzeszowskiej. Tym razem
do gáuchoáaskiej Banderozy pojechaáo 38 harcerzy z 3 DH i 2 DSH
im. PowstaĔców Wlkp., z 1. Szczepu
Ziemi Mikstackiej, a takĪe 5 instruktorów z naszego hufca oraz dh phm.
Andrzej Rachel z Hufca KĊpno. 28
stycznia uczestnicy zebrali siĊ na
mikstackim targowisku, gdzie cze-

Potem rozbrzmiaáy piosenki,
pierwsza i ostatnia - „Zagrajcie mi…”
oraz „Przez ciemne lasy”. Do Ğpiewu
ochoczo przyáączyli siĊ równieĪ „MiĊdzyborzanie”.
HistoriĊ zespoáu przedstawiá pan
Stanisáaw Kątnik.
Przez 20 lat istnienia odbyáo siĊ
ponad 1000 prób, spotkaĔ oraz koncertów, powstaáo 365 piosenek oraz
ponad 300 zwrotek doĪynkowych. Liczby te są imponujące. W tym okresie
„Kobylogórzanie” promowali Kobylą
GórĊ miĊdzy innymi poprzez Ğpiew
i granie na mszach ĞwiĊtych w Kobylej
Górze, MyĞlniewie i Parzynowie, na doĪynkach, podczas kolĊdowania rodzin
u sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie
oraz poza powiatem - na turniejach

gmin, festiwalach kultury
w Baranowie, Wilkowie
i Czajkowie - gdzie zdobyli záoty mikrofon „dla
najlepszego zespoáu
festiwalu”, oraz podczas dwóch koncertów
w Bawarii.
Pan Stanisáaw przypomniaá równieĪ, kiedy
i w jaki sposób powstaá
zespóá, dziĊkując jednoczeĞnie pani Marii
Kozáowskiej oraz panu
Jerzemu Przygodzie,
czyli, jak ich nazwaá - rodzicom „Kobylogórzan”.
Gdy 2 lutego 1997 r.
reaktywowano Kobylogórski OĞrodek Kultury,
to wáaĞnie oni zebrali
chĊtnych do stworzenia
zespoáu. Wszystko dziaáo siĊ bardzo szybko, bo
juĪ 20 lutego 1997 roku
odbyáa siĊ pierwsza próba, w której uczestniczyli:
Maria Adler, Anna i Paweá WiliĔscy, Jerzy Przygoda oraz Józef Stawski.
Na próbie tej zabrzmiaá
pierwszy utwór, grany
przez zespóá do tej pory,
„Zagrajcie mi”.
Po krótkich wspominkach nadszedá czas na
gratulacje i powinszowania. RozpoczĊli „MiĊdzyborzanie”, wyĞpiewując
najserdeczniejsze Īyczenia oraz wrĊczając
pamiątkową statuetkĊ.

NastĊpnie gáos zabierali kolejni goĞcie
- wszyscy gratulowali, dziĊkowali za
20 lat zaangaĪowania i ciĊĪkiej pracy
oraz Īyczyli jeszcze wielu wspaniaáych
koncertów, chĊci do dalszego dziaáania, zdrowia, szczĊĞcia oraz, co bardzo
waĪne, znalezienia kontynuatorów.
PodkreĞlali, Īe „Kobylogórzanie” na
staáe wpisali siĊ w pejzaĪ Kobylej Góry
i stali siĊ jej wizytówką.
Do sytuacji, która wywoáaáa powszechną wesoáoĞü, doszáo, kiedy pan
Kątnik i pani Góra, w podziĊkowaniu
za wspóápracĊ, podarowali sobie wzajemnie fotogra¿Ċ z wizerunkiem caáego
zespoáu - okazaáo siĊ, Īe, nie uzgadniając tego, wybrali to samo zdjĊcie.
Widaü, Īe po tylu latach wspólnego
dziaáania doskonale siĊ rozumieją.
Po o¿cjalnym wstĊpie nastaá czas
radosnego ĞwiĊtowania przy dĨwiĊkach muzyki oraz wspólnych Ğpiewach.
Humor i biesiadny nastrój towarzyszyá
„Kobylogórzanom” i ich goĞciom przez
caáą imprezĊ.
Doáączając siĊ do ciepáych sáów,
wypowiedzianych podczas uroczystoĞci, Īyczymy „Kobylogórzanom”
radoĞci ze wspólnego Ğpiewania i grania, koncertów nie tylko na powiatowej
arenie oraz by w przyszáoĞci mogli
w tym samym lub jeszcze szerszym
gronie ĞwiĊtowaü kolejne jubileusze.
Katarzyna Przybysz
Obecny skáad zespoáu:
Maria Adler, Kazimiera Banaszak, Genowefa Dziuba, Maria Góra,
Urszula Lewek, Maria Maáolepsza,
Zenon Kubiak, Jerzy Przygoda, Maria Smolna, Józef Stawski, Janina
Szudy, Anna i Paweá WiliĔscy.

kaá juĪ autokar, którego kierowcą
byá komendant hufca phm Mariusz
Ciechanowski. Zgodnie z tradycją
przed wyjazdem utworzono ogromny
krąg, do którego zaproszono takĪe
rodziców, odĞpiewano „Bratnie sáowo”
i puszczono iskierkĊ przyjaĨni, a opiekun duchowy szczepu, ks. proboszcz
Krzysztof Ordziniak, zaintonowaá
wspólną modlitwĊ i pobáogosáawiá.
Jeszcze tylko policjanci skontrolowali
autokar i... w drogĊ.

KĄCIK GADĩECIARZA
„GadĪet (ang./fr. Gadget) - wymysá,
przyrząd, urządzenie. Niewielki przedmiot, czasem niepeániący funkcji uĪytkowej. GadĪetami mogą byü reklamówki,
¿gurki, podstawki, przyciski do papieru,
dáugopisy, breloczki, itp.
GadĪet oznacza równieĪ
nowe urządzenie techniczne o kwestionowanej
funkcjonalnoĞci lub uĪytecznoĞci”. (za Wikipedią)
Wedáug mojej de¿nicji,
gadĪet to przedmiot, który
nie jest artykuáem pierwszej
potrzeby, moĪna bez niego
normalnie funkcjonowaü,
jednak daje wiele radoĞci
kaĪdemu „gadĪeciarzowi”.
PrzedstawiĊ kilka
z nich, które, moim zdaniem, czynią codziennoĞü
nieco fajniejszą i ciekawszą.
RozpocznĊ od gadĪetów kuchennych.
W ofertach niektórych
restauracji, w szczególnoĞci orientalnych, moĪna
znaleĨü „dania na gorącym talerzu”. Zamawiając ten specjaá otrzymuje
siĊ skwierczące z gorąca
danie na Īeliwnym, gorącym talerzu o róĪnorakim
ksztaácie, posadowionym

na deseczce, zazwyczaj z liĞciastego
drewna.
Dáugi czas trwaáem w przekonaniu,
Īe „gorące talerze” są wyáączną domeną azjatyckich restauracji i nawet nie

duĪe wraĪenie zrobiáa idąca przez
miasto kolumna marszowa - 42 jednakowo ubranych harcerzy w bordowych beretach i „kangurkach”, ze
sztandarem i proporcami na czele,
idących noga w nogĊ równym krokiem. NastĊpnego dnia wyruszyliĞmy
na Biskupią KopĊ (890m n.p.m.). No-
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nowanych, rozĞpiewanych i bardzo
rezolutnych máodych ludzi
Na kaĪdym zimowisku organizowany jest bal przebieraĔców oraz
wyprawiane są urodziny solenizantów
lub jubilatów. Jest wtedy supertort
i Ğwietna zabawa oraz wybory najlepszego stroju. W tym roku na nasz bal
przyszáy teĪ dzieci z oazy. Niektóre
Īaáowaáy, Īe mieszkają tak daleko
od Mikstatu, bo od razu wstąpiáyby
do naszych druĪyn. Zima w tym roku
dopisaáa, wiĊc nie mogáo zabraknąü
konkursu na najáadniejszego baáwana oraz budowy fortów ĞnieĪnych
i bitwy na ĞnieĪki. FurorĊ zrobiáa gra
na bĊbnach afrykaĔskich oraz nauka
piosenek w jĊzyku „afrykaĔskim”. Nie

zastanawiaáem siĊ, by moją kuchniĊ
takĪe wyposaĪyü w ten gadĪet.
Byáo tak do dnia, gdy odwiedzając jeden z moich ulubionych sklepów
zobaczyáem na póáce „gorące talerze”.
Serce przyspieszyáo… Nie
zastanawiając siĊ nadmiernie, wszedáem w posiadanie
kompletu „gorących talerzy”.
Naczynie takie skáada
siĊ z Īeliwnego odlewu
talerza o róĪnym ksztaácie (owalnym, okrągáym,
nerkowatym), drewnianej podstawki, wykonanej
z liĞciastego drewna, oraz
uchwytu odlanego z Īeliwa.
MoĪe teĪ przybraü ksztaát
Īeliwnej patelenki.
„Gorący talerz” wykorzystuje siĊ w taki sposób, Īe
wczeĞniej przygotowany póáprodukt dania (najlepiej miĊso zamarynowane, wstĊpnie
usmaĪone/upieczone) doprawia siĊ ostatecznie na
talerzu, ustawionym wprost
na ogniu kuchenki. Efekt
serwowania skwierczącego
dania na gorącym talerzu
- piorunujący, zaĞ zadowolone miny degustatorów
rekompensują caáy wysiáek
wáoĪony w przygotowanie
posiáku… polecam.
Wasz gadĪeciarz.
Cena talerza - od 20 do
50 záotych.

i smaczne).
Zimowisko zaczĊliĞmy od uroczystego Ğwiecowiska, na którym
zapoznano harcerzy z programem
i czekającymi na nich atrakcjami.
KadrĊ stanowili: kom. zimowiska
phm Andrzej Rachel, jego zastĊpca
- pwd. Mateusz Ciechanowski, opiekunowie: hm. Bogdan Maáecki, phm.
Mariusz Ciechanowski, HO Marusia
Kulczycka, HO Mirosáaw Dmuchowski; kwatermistrzem byá dh Eugeniusz
Maciej. Pierwszym dniem zimowiska
byáa niedziela, wiĊc moĪna byáo pospaü nieco dáuĪej, potem planowe
zajĊcia i uroczyste wyjĞcie do koĞcioáa - z pocztem sztandarowym Hufca
i pocztami proporcowymi mikstackich
druĪyn. Na mieszkaĔcach Gáuchoáaz

cowaliĞmy w schronisku i realizowaliĞmy zaáoĪenia programowe, Ğwietnie
siĊ przy tym bawiąc. Po powrocie do
bazy przygotowywaliĞmy przyrzeczenie „Biszkoptów”, którzy ukoĔczyli
6-miesiĊczny okres próbny i przyswoili wiedzĊ, by móc wziąü udziaá
w biegu patrolowym przed samym
przyrzeczeniem. Zgodnie z tradycją mikstackich druĪyn przyrzeczenie harcerskie odbywa siĊ zawsze
o póánocy, jest skáadane na À agĊ
narodową oraz proporzec druĪyny;
przy páomieniach harcerskiej watry
(w tle páonie zawsze 10 pochodni,
które symbolizują 10 praw harcerskich). Na tegorocznym przyrzeczeniu odbyá siĊ jeszcze jeden, jakĪe
waĪny i podniosáy obrzĊd, a mianowicie harcerzom, którzy są w druĪynie
juĪ ponad 3 lata, zostaá nadany przywilej noszenia ¿nek. Finki wrĊczaá,
wraz z komendantem 1. Szczepu dh.
hm. Bogdanem Maáeckim, komendant
hufca phm. Mariusz Ciechanowski.
Wszystkie grupy z innych zimowisk, stacjonujących w Banderozie,
a byáo ich jeszcze szeĞü, poznaáy
naszych harcerzy jako zdyscypli-

mogáo zabraknąü nauki prasowania
mundurów, pastowania obuwia i szycia (niektórzy pokáuli sobie palce, ale
zadanie wykonali w 100%).
W ostatni dzieĔ pojechaliĞmy do
twierdzy káodzkiej, która góruje nad
miastem. Zwiedzanie jej zajĊáo nam
ponad 4 godziny, ale naprawdĊ byáo
co oglądaü.
A 4 lutego, wĞród gĊstej mgáy,
szczĊĞliwie wróciliĞmy na mikstackie
targowisko, gdzie na swoich dzielnych harcerzy czekali stĊsknieni
rodzice.
Pozdrawiamy caáą braü harcerską
i zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotogra¿ cznej na stronie
Hufca Ziemi Ostrzeszowskiej im.
Szarych Szeregów Szczepu Ziemi
Mikstackiej na Facebooku. Mamy
nadziejĊ, Īe na nastĊpne zimowisko
pojedzie nas jeszcze wiĊcej, bo naprawdĊ warto wolny czas spĊdzaü
z harcerzami.
Przewodnicząca Zespoáu
Promocji Hufca
pwd. Oliwia Ciechanowska
Fot. dh Jacek Sikora
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Ferie w Bibliotece Publicznej Gminy Doruchów

FERIE ZIMOWE ZE STOWARZYSZENIEM
„WSPÓLNE DOBRO”
W czasie ferii zimowych Biblioteka Publiczna tĊtniáa Īyciem. KaĪdego dnia wielu
czytelników wypoĪyczaáo kolejne ksiąĪki, aby
uprzyjemniü sobie dáugie zimowe wieczory.
Szczególnie gwarno byáo w Ğrody i czwartki,
kiedy to odbywaáy siĊ promujące czytelnictwo
warsztaty dla dzieci. Z zajĊü bibliotecznych
skorzystaáo áącznie 87 dzieci.
Podczas spotkaĔ máodzi czytelnicy sáuchali
bajek, baĞni i wierszy. Ilustrowali utwory nie tylko
rysunkami, ale równieĪ pomysáowymi kreacjami
teatralnymi. Dzieci piĊknie czytaáy fragmenty
ksiąĪek, rozwiązywaáy zagadki i przygotowaáy
walentynkowe upominki dla najbliĪszych.
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Niezwykle ciekawe okazaáy siĊ warsztaty
kaligra¿i, prowadzone przez absolwentkĊ historii
sztuki i specjalistkĊ w dziedzinie kaligra¿i panią
ZuzannĊ ChróĞcik. Uczestnicy z entuzjazmem
spróbowali po raz pierwszy pisaü piórem ze stalówką i atramentem. Doskonalili kreski i zawijasy,
robili kleksy i poprawiali kolejne litery. DziĞ rzadka
to gratka, wiĊc üwiczeniom towarzyszyáo ogromne
skupienie.
Przyjemnie byáo w czasie czytania, üwiczeĔ i zabawy. Przyjemnie w przerwach, gdy
w czytelni pachniaáo ciastkami, jabákami i herbatką, a dzieci chĊtnie kosztowaáy smakoáyków.
Ferie w Bibliotece byáy bardzo udane.
Leokadia Piasecka
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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 3 marca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 5., nagrodĊ
otrzymuje Marcin Jarzyna ze Smolnik . Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”
w ramach projektu „Grunt to Rodzina”, przy
¿nansowym wsparciu Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Obszarów Wiejskich,
zorganizowaáo, dla dzieci uczĊszczających na
zajĊcia do Klubiku, wycieczkĊ do kina „Helios”
w Kaliszu, na ¿lm animowany pt. „Sing”.
Dzieci, wyposaĪone w plecaki peáne smakoáyków, wsiadáy do autokaru i wyruszyliĞmy w drogĊ.
Na miejscu caáa grupa otrzymaáa popcorn, sok
i zabawkĊ na pamiątkĊ. Film, dziĊki swej fabule

i akcji, dziaáaá na wyobraĨniĊ i przenosiá w niesamowite miejsca. Nudy w kinie nie byáo - duĪo
wątków, wiele postaci, same atrakcje. Dzieci
byáy zachwycone.
Po seansie pojechaliĞmy do restauracji Al
Sole w Rososzycy, gdzie czekaá juĪ na nas
pyszny obiad. UĞmiechniĊte buzie oraz peáne
przejĊcia komentarze byáy potwierdzeniem, Īe
byá to ciekawy i peáen wraĪeĔ dzieĔ
Stowarzyszenie

Bobrowniki

Krasnoludki i sierotka Marysia
- przedstawienie dla babü i dziadków
W ostatnią niedzielĊ stycznia babcie i dziadkowie naszych uczniów mieli okazjĊ uczestniczyü
w przygotowanym specjalnie na tĊ okazjĊ przedstawieniu „Krasnoludki i sierotka Marysia”. WĞród
widzów nie zabrakáo takĪe rodziców, rodzeĔstwa
i najbliĪszych. Swoją obecnoĞcią zaszczycili Bobrowniki takĪe znamienici goĞcie.
KaĪde z dzieci z wielkim przejĊciem przygotowywaáo siĊ do tego waĪnego dnia. Dla niejednego
malucha wystĊp ten byá debiutem na scenie, warto

bowiem zaznaczyü, Īe w spektaklu braáy udziaá
dzieci od 2,5 do 9 lat. Scenariusz oraz oprawĊ
muzyczną przygotowaáa p. Anna Kucharska i p.
Sáawa Szewczyk. Przedstawienie nie odbyáoby
siĊ jednak bez pomocy pozostaáych pracowników
szkoáy oraz rodziców, którzy przygotowali stroje
dla dzieci, okazali ogromną pomoc zarówno podczas przygotowania wystroju sali, jak i organizacji
poczĊstunku.
AK

DZIEē BABCI I DZIADKA
W SZKOLE W TORZEēCU
Mimo Īe styczeĔ jest zimowym miesiącem,
peánym cháodnych chwil, są takie dwa dni, jedyne
dwa dni w roku, kiedy kaĪdemu robi siĊ cieplej na
sercu, bo przecieĪ jest to ĞwiĊto naszych kochanych babü i dziadków.
22 stycznia w szkole w TorzeĔcu takĪe ĞwiĊtowano z seniorami. Przedszkolacy wraz z pierw-

szakami przygotowali przedstawienia, w których
wyrazili swą wielką miáoĞü do babü i dziadków.
Mali artyĞci z przejĊciem odtwarzali swoje role,
a czcigodni goĞcie ze wzruszeniem odbierali czuáe
sáowa, kierowane pod ich adresem. Natomiast
starsi uczniowie przedstawili jaseáka.
Oprócz montaĪu sáowno-muzycznego, szanowni goĞcie obejrzeli
takĪe pokazy taneczne
w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Dzieci
wrĊczyáy im równieĪ laurki
i kwiatki.
Atmosfera byáa wspaniaáa, podziĊkowaniom
ze strony goĞci nie byáo
koĔca.
Poprzez wiersze, piosenki i taniec dzieci mogáy
wyraziü babciom i dziadkom swoją wdziĊcznoĞü
za trud wáoĪony w ich wychowanie.
wychowawczyni
Paulina

22.02.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

TOMASZ MARCZAK - UCZEē I LO
- NA XLIII OLIMPIADZIE GEOGRAFICZNEJ
Tomasz Marczak z I LO im. Marii
Skáodowskiej-Curie wziąá udziaá w etapie okrĊgowym XLIII Olimpiady Geogra¿cznej, jaki 11 i 12 lutego odbywaá
siĊ na Wydziale Nauk Geogra¿cznych
i Geologicznych UAM w Poznaniu.
W pierwszym dniu zawodów
uczestnicy musieli wykazaü siĊ znajomoĞcią zagadnieĔ geogra¿cznych
z róĪnych obszarów geogra¿i, w tym
geogra¿i Polski.
UczeĔ I LO uzyskaá liczbĊ punktów
dającą mu prawo udziaáu w etapie
ustnym olimpiady, który rozegrano nastĊpnego dnia. Do etapu tego przeszáo
tylko 21 uczniów z caáej Wielkopolski.
O tym, czy Tomasz przejdzie do etapu
centralnego Olimpiady zadecydują
wyniki z caáej Polski.
Trzymamy kciuki, aby tak siĊ staáo.
Tomasza przygotowaáa do zawodów Dorota Daszczyk.
www.powiatostrzeszowski.pl

SZKOàA DOBREGO WYCHOWANIA
W DORUCHOWIE

ZAGàOSUJ NA UCZNIÓW ZS NR2!
Ogólnopolski konkurs „Day by Day”
na kartkĊ z pamiĊtnika po angielsku

W llutym
t m oĞmioro uczniów
c nió z Ze
Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie wziĊáo udziaá w ogólnopolskim konkursie
„Day by Day” w kategorii liceum, organizowanym przez szkoáĊ jĊzyków
obcych SJO GLOSSA z Krakowa.
Konkurs polega na napisaniu w jĊzyku
angielskim paru kartek z pamiĊtnika,
a nastĊpnie umieszczeniu prac konkursowych na stronie.
http://www.glossa.pl/daybyday/
liceum/?edition=daybyday1617
Kolejnym etapem jest gáosowanie
na najlepsze prace na ww. stronie
internetowej.
ZachĊcam do gáosowania na nastĊpujących uczniów z naszej szkoáy:
• Patrycja Hurna
• Dawid DroĪdĪ
• Patrycja Majtas
• Natalia Nowak
• Wojciech Fita
• Karol Stawski
• Marta Janicka
• Kamil WoĨniak
Aby przeczytaü interesujące wypracowania uczniów i zagáosowaü,

naleĪ wpisaü
naleĪy
pisaü na stronie interneto
internetowej
ej
nazwĊ naszej szkoáy, kliknąü w „zagáosuj”, a nastĊpnie zarejestrowaü siĊ.
MoĪna gáosowaü do 31 marca.
Prace 100 uczniów, które otrzymają najwiĊkszą iloĞü gáosów, bĊdą
oceniane przez jury, a caákowite
rozstrzygniĊcie konkursu nastąpi 15
maja.
Nagrody są bardzo interesujące:
Pierwsza: dwutygodniowy intensywny kurs jĊzyka angielskiego
za granicą (Malta, Wielka Brytania
lub Irlandia).
Druga: dwutygodniowy intensywny kurs z jĊzyka angielskiego
za granicą.
Trzecia: zestaw ksiąĪek i programów komputerowych do nauki
jĊzyka angielskiego.
Bardzo prosimy o gáosy. Liczymy na Was!
Koordynator konkursu w ZS nr 2
Malwina KraĞnicka

Z ulicy KraĔcowej
aĪ po kraĔce
europejskiego Ğwiata…
Szkoáa Podstawowa w Doruchowie bierze udziaá
w ogólnopolskim konkursie „Szkoáa Dobrego Wychowania”.
W związku z tym uczniowie wraz z nauczycielami wykonują
róĪnego rodzaju zadania, które w efekcie mają doprowadziü
do uzyskania certy¿katu „Szkoáy Dobrego Wychowania”.
NajĞwieĪszym, zrealizowanym zadaniem byá wyjazd
do restauracji Dworek w Ostrzeszowie, aby zapoznaü siĊ
z zasadami savoir-vivre’u, obowiązującymi w tego typu
miejscu. W wyjeĨdzie wziĊáo udziaá 18 uczniów oraz dwie
nauczycielki - p. Maria ĝwierad oraz p. Natalia Páachta.
Pierwszym punktem byáa prezentacja przez wykwali¿kowane kelnerki zasad skáadania zamówienia. Uczniowie
dowiedzieli siĊ, jak naleĪy poprawnie záoĪyü zamówienie,
o co i jak naleĪy i wypada zapytaü, jak zachowaü siĊ w razie niekomfortowej sytuacji, kiedy i jak poprosiü do stolika
kelnera, jak zapáaciü za zamówienie. OczywiĞcie byáy teĪ
üwiczenia tych umiejĊtnoĞci w praktyce.
Kolejnym punktem byáa prezentacja naczyĔ oraz sztuüców z omówieniem ich zastosowania oraz wáaĞciwego

posáugiwania siĊ nimi. CzĊĞü tej wiedzy nasi uczniowie
juĪ posiadali, jednak byáy równieĪ takie informacje, które
zaskoczyáy wszystkich sáuchaczy.
Potem przyszedá czas na rozruszanie siĊ. Kelnerki
chĊtnie oprowadziáy nas po caáej restauracji oraz hotelu.
MogliĞmy zwiedziü piĊkne sale oraz pomieszczenia dla
goĞci hotelowych. DowiedzieliĞmy siĊ równieĪ, na czym
polega praca kelnerki.
Wreszcie nastąpiáa pierwsza wery¿kacja zdobytej wiedzy - uczniowie musieli zasiąĞü do stoáu, záoĪyü prawdziwe
zamówienie oraz poprawnie i kulturalnie skonsumowaü
danie, posáugując siĊ podanymi sztuücami.
Serdecznie dziĊkujemy wáaĞcicielowi restauracji, który
przygotowaá to spotkanie. DziĊki Panu nasi uczniowie mogli zdobyü praktyczną wiedzĊ dotyczącą zasad dobrego
wychowania.
Serdecznie dziĊkujemy za miáą obsáugĊ i naukĊ!

FERIE, FERIE I… PO WYCIEC
CZKACH

Zimowe wyjazdy uczzniów z Kraszewic
Dwa tygodnie ferii minĊáy jak z bicza trzasnąá i na pewno Īaden z uczniów Szkoáy Podstawowej w Kraszewicach
nie uwaĪa, Īe byá to czas za dáugi albo nudny. Nareszcie
moĪna byáo odespaü, nigdzie siĊ nie spieszyü, nadrobiü
zalegáoĞci towarzyskie albo ksiąĪkowe - tym bardziej Īe w
podstawówce trwa akcja Zaczytana szkoáa. Po kilkuletniej
przerwie niektórzy ulepili wreszcie baáwana!
Tym, którym jednak brakowaáo pomysáów na
zimowy odpoczynek, szkoáa oferowaáa cztery róĪnorodne
wyjazdy. Zafundowany przez Urząd Gminy autobus zawiózá
uczniów klas 0 - VI do Grabowa (warsztaty w bibliotece
publicznej i wizyta w muzeum regionalnym), do kina
w Kaliszu na ¿lm Sing, do Ostrowa na wielkie skakanie
w parku trampolin, czyli w Jump Arenie, oraz do Ostrzeszowa (¿gle w bajkolandzie).
KaĪdy uczestnik otrzymaá teĪ wafelek i napój zakupiony ze Ğrodków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. OpiekĊ nad przeszáo 200-osobową grupą
wycieczkowiczów sprawowali nauczyciele.
A. Ch.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu
Erasmus+ poinformowaáa, Īe wniosek
Z ulicy KraĔcowej aĪ po kraĔce europejskiego Ğwiata… MobilnoĞü edukacyjna kadry ZS nr 2 w Ostrzeszowie.
umieszczony na liĞcie rezerwowej akcji
1. sektora Edukacja szkolna programu Erasmus+, zostaá zatwierdzony
do realizacji ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Spoáecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„MobilnoĞü kadry edukacji szkolnej”,
realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego bene¿cjentem jest FRSE.
22 nauczycieli spoĞród 82 uczących
w Zespole Szkóá nr 2 bĊdzie uczestniczyü w projekcie Z ulicy KraĔcowej
aĪ po kraĔce europejskiego Ğwiata…
MobilnoĞü edukacyjna kadry ZS nr 2
w Ostrzeszowie W ramach projektu
nauczyciele wezmą udziaá w szkoleniach metodyczno-jĊzykowych w jĊzyku

angielskim, niemieckim i hiszpaĔskim
oraz kursach jĊzyka angielskiego i niemieckiego ogólnego. Szkolenia odbĊdą
siĊ w Niemczech, Austrii, Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Irlandii i na Malcie,
a uczestnicy bĊdą mieli moĪliwoĞü
wymiany doĞwiadczeĔ, mającej na
celu korzystanie ze sprawdzonych
w innych szkoáach metod nauczania
i wychowywania uczniów w duchu europejskim. Ponadto nauczyciele bĊdą
mogli skutecznie realizowaü wspóápracĊ
miĊdzynarodową ze szkoáami partnerskimi, prowadziü projekty na platformie
eTwinning i pomagaü uczniom podczas
wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe.
Projekt bĊdzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota do¿nansowania
wynosi 56 088,00 EUR, a termin jego
realizacji zakoĔczy siĊ w maju 2018.
Anna Klósak koordynator projektu

20

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

Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Ğpiew jest odpoczy
Ğpiew
Ğ
odpoczynkiem dla duszy i poczĆtkiem pokoju. Uspokaja tumult
i wzburzenie myğli;
myğl uğmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miâoğci, âĆczy
odstċpców, godzi wrogów. ğw. Bazyli

BARAN

RAK

21 marca - 20 kwietnia

22 czerwca - 22 lipca

W najbliĪszych dniach moĪesz mieü
problemy z koncentracją i byü nieco
podenerwowany. PamiĊtaj jednak,
Īe masz tendencje do nadmiernego
denerwowania siĊ i wyolbrzymiania
problemów. Postaraj siĊ nie demonizowaü - zioáowa herbatka i wysiáek
¿zyczny powinny pomóc. JesteĞ teĪ
na dobrej drodze, by dotrzeü do celu.
Droga bĊdzie trudna i dáuga, ale nie
poddawaj siĊ, nawet kiedy ktoĞ odeĞle CiĊ z kwitkiem i zbagatelizuje, a to
moĪe zdarzyü siĊ juĪ niedáugo. BądĨ
uparty jak... Baran. MiáoĞü - nie tym
razem. Finanse - znów wydatek?

BĊdziesz zmuszony przyznaü racjĊ
komuĞ, kto ma zupeánie inne poglądy
niĪ Ty, ale zrobisz to dla ĞwiĊtego
spokoju i bez przekonania. Dodatkowo bĊdzie CiĊ to mĊczyü na tyle,
Īe zdecydowanie bĊdziesz potrzebowaá, jeszcze jednej wyjaĞniającej
rozmowy. JeĞli Twój rozmówca siĊ na
nią nie zgodzi - drąĪ temat, pewne
rzeczy, dla spokoju ducha i wáasnego
samopoczucia, trzeba wyjaĞniü i ostatecznie zamknąü. Z drugiej zaĞ strony
- czasem warto teĪ sobie odpuĞciü
i nie mĊczyü gáowy drobiazgami...
MiáoĞü - przyznaj siĊ do báĊdu. Finanse - dziwna premia?

BYK

LEW

21 kwietnia - 20 maja
W tym tygodniu ludzie bĊdą Ci
Īyczliwi, dziĊki czemu kilka spraw
zaáatwisz áatwiej i szybciej, niĪ przewidywaáeĞ. KtoĞ z dalszego otoczenia
bardzo pozytywnie CiĊ zaskoczy.
BĊdziesz peáen radoĞci i motywacji,
ale pamiĊtaj, by „nie rzucaü siĊ” na
wszystko od razu, bo masz jeszcze
kilka zalegáoĞci w pracy, które ciągle
czekają na Twoje zainteresowanie.
CzĊĞü zapaáu moĪesz wykorzystaü
na porządki w mieszkaniu i pozbyü
siĊ niepotrzebnych bibelotów. MiáoĞü
- przez Īoáądek do serca. Finanse idĨ za ciosem.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Stracisz sporo energii. BĊdziesz
ospaáy i rozdraĪniony. Trudno bĊdzie Ci siĊ dogadaü z ludĨmi. W pracy moĪe siĊ nawet pojawiü drobny
konÀikt, w którym staniesz siĊ jedną
ze stron. BĊdziesz potrzebowaá dyplomatycznego rozjemcy. W tej roli
sprawdzi siĊ pogodna pani Waga.
MoĪe w rewanĪu zaprosisz ją na
czwartkowe pączki? Weekend zdecydowanie lepszy - nabierzesz energii
i odwagi do realizacji tych bardziej
szalonych planów. Niech nie zniechĊcają CiĊ drobnostki. MiáoĞü - záap
Byka za rogi. Finanse - nie ma siĊ
czego baü.

23 lipca - 23 sierpnia
W najbliĪszych dniach nabierzesz
sporo pewnoĞci siebie, a to za sprawą pozytywnych informacji, które
juĪ otrzymaáeĞ albo otrzymasz na
dniach. Zmotywuje CiĊ to do wielu
zmian. MoĪna powiedzieü, Īe powoli
wracasz do siebie. Ale uwaĪaj, by
znów nie zacząü byü zbyt upartym
i roszczeniowym. DąĪenie do celu to
jedno, a pretensje do caáego Ğwiata
o nic - to zupeánie co innego. Przypomnij sobie trudne momenty i weĨ
gáĊboki wdech. PamiĊtaj, Īe nigdy nie
powinno zabraknąü przede wszystkim pokory. MiáoĞü - daj siĊ wykazaü
losowi. Finanse - Ğwiateáko w tunelu
jest bardzo jasne.

PANNA

MiáoĞü - pozwól sobie na Àirt. Finanse
- ostroĪnie!

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
W tym tygodniu bĊdziesz w dobrym
nastroju, jednak czyjeĞ narzekanie
i ciągáe szukanie dziury w caáym moĪe
w koĔcu nieco CiĊ ocháodziü. Unikaj
towarzystwa osób, które wpáywają na Ciebie toksycznie i powodują
jakieĞ niedorzeczne lĊki, o których
sama w ogóle byĞ nie pomyĞlaáa.
W czwartek skusisz siĊ na pączka
(i to nie tylko jednego), a weekend
bĊdziesz miaáa ochotĊ na niecodzienne rozrywki. Umów siĊ z przyjacióámi
i zróbcie coĞ szalonego, jeĞli masz
ochotĊ, weĨ na siebie rolĊ przywódcy.
MiáoĞü - po prostu wysáuchaj. Finanse
- nie bój siĊ.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
da
BądĨ ostroĪny, unikaj obietnic bez
pokrycia i niedomówieĔ. KtoĞ bĊdzie
chciaá CiĊ w jakiĞ sposób podporządkowaü czy nawet zaszantaĪowaü. Lepiej, ĪebyĞ od razu wyjaĞniá
tĊ dziwną sytuacjĊ. Unikaj takĪe
poĪyczania czegokolwiek od nowo
poznanej osoby, która robi bardzo
dobre wraĪenie. W pracy staraj siĊ
nie wychodziü przed szereg. To nie
jest najlepszy czas, by braü na siebie
zadania, których sam nie jesteĞ pewny. MiáoĞü - to nie pole walki i nie czas
na pokaz siá. Finanse - nie oglądaj
siĊ na innych.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
To bĊdzie udany tydzieĔ. W koĔcu
znajdziesz czas, Īeby trochĊ odpo-
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cząü i odreagowaü stresujące sytuacje. JeĞli przyjdzie Ci do gáowy
pomysá o dalekiej wycieczce, nie
pozostawiaj go w sferze marzeĔ.
MoĪe po prostu warto rozejrzeü
siĊ za dogodnym terminem i biletami? W koĔcu raz siĊ Īyje. PamiĊtaj jednak, by nie zaniedbywaü
obowiązków zawodowych i bliskiej
osoby, która bardzo na Ciebie teraz
liczy. Zorganizuj z nią wesoáy táusty
czwartek. MiáoĞü - przedstaw swoje
„za i przeciw”. Finanse - czasem
warto zainwestowaü, by mieü co
wspominaü.

CiĊ w dziwnej sytuacji. KtoĞ bĊdzie oczekiwaá opowiedzenia siĊ po
jego stronie. JeĞli nie jesteĞ dobrze
zorientowany, nie wtrącaj siĊ w nie
swoje sprawy. Unikaj konfrontacji
i ostrych dyskusji z szefem. W takiej formie moĪesz doprowadziü
do niepotrzebnych konÀiktów. Ze
znajomym, do którego masz Īal,
po prostu szczerze porozmawiaj.
MiáoĞü - dziwnie to rozgrywasz.
Finanse - bywaáo lepiej, ale i najgorzej nie jest.

KOZIOROĩEC

20 lutego - 20 marca

22 grudnia - 20 stycznia
BĊdziesz miaá duĪo róĪnych obowiązków. Dojdzie Ci nawet kilka,
które w ogóle do Ciebie nie naleĪą.
Mimo to bĊdzie to udany i raczej
spokojny tydzieĔ. BĊdziesz umiaá
sprostaü wszystkim zadaniom bez
wiĊkszego wysiáku. Wstąpi teĪ
w Ciebie nadzieja na poukáadanie pewnych spraw, którymi do tej
pory siĊ martwiáeĞ. Wpadniesz na
doskonaáy pomysá, jak je zaáatwiü.
W czwartek (táusty) lub piątek bĊdziesz Ğwiadkiem rozmowy, która
bardzo CiĊ ucieszy i wrĊcz uspokoi.
MiáoĞü - unikaj niedomówieĔ i niejasnych sygnaáów. Finanse - tak
trzymaj.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
BĊdziesz czuá siĊ lekko sfrustrowany. KtoĞ okaĪe siĊ nielojalny jakieĞ „tajemnice” i drobne sekrety
ujrzą Ğwiatáo dzienne i postawią

RYBY
To nie bĊdzie najspokojniejszy tydzieĔ. Ulegniesz chaosowi i panice
wspóápracownika. Poczujesz, Īe
tracisz grunt pod nogami, ale dziĊki
spokojnej i rzeczowej rozmowie
z kimĞ bardziej doĞwiadczonym,
szybko siĊ uspokoisz. Zamarzysz
teĪ o spokojnym wieczorze przy
lampce wina, dobrym ¿lmie, a w
czwartek moĪe i o pączkach. Jednak nie zamykaj siĊ w domu i nie
izoluj. JeĞli ktoĞ zaproponuje Ci
wyjĞcie na dobry koncert zespoáu,
który lubisz - koniecznie idĨ! MiáoĞü
- pomyĞl o najlepszych momentach.
Finanse - nie rób nic na szybko
i bez przygotowania.

By muzyka, której sâuchamy,
uğmierzaâa ból codziennoğci, dawaâa radoğý i spokój oraz przynosiâa ukojenie dla naszych serc
i dusz, ranionych wrzaskiem ğwiata
i mowĆ nienawiğci.
Wasza wróīka

Pączki serowe na táusty czwartek (23 lutego)

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Pod koniec tygodnia moĪesz uczestniczyü w dziwnej sytuacji. UwaĪaj,
aby ktoĞ, kto ma wielki dar przekonywania, za bardzo nie zbliĪyá siĊ do
Twoich pieniĊdzy. Nie idĨ na Īadne
ukáady, które w przyszáoĞci mają przynieĞü wielkie zyski. Najpierw dobrze
„zbadaj teren”, dowiedz siĊ wszystkiego, dopiero póĨniej zastanów siĊ,
co dalej. Tak czy inaczej - to nie jest
najlepszy moment na inwestycje.
Poczekaj aĪ do takich biznesów bĊdziesz przekonana sama z siebie.

spójrz w przyszáoĞü

Wiosna tuĪ za Oknem

Aby cieszyç siõ Nið wychodzimy naprzeciw
Naszych Klientom Z wiosennym super rabatem.
Wejdđ, zapytaj, zamów stolarkõ okiennð OKNOPLAST

Przy zamówieniu do 15 marca stolarki
wraz z roletami rabat 5 % na rolety wraz
z dodatkowym 50 % rabatem na ich montaē.
A dla zamawiajðcych bramõ garaēowð do 15 marca

wiosenny hit MONTAĒ bramy GRATIS
Partner Handlowy:

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

Skáadniki:
500g táustego twarogu
4 jajka
2 szklanki mąki
5 áyĪek cukru
2 áyĪki cukru waniliowego
3 áyĪki gĊstej Ğmietany
1 áyĪka spirytusu lub octu
1 páaska áyĪeczka proszku do pieczenia
1 páaska áyĪeczka sody
szczypta soli
olej do gáĊbokiego smaĪenia
cukier puder do posypania
Sposób przygotowania:
1. MąkĊ przesiaü z sodą, solą i proszkiem do pieczenia.
Twaróg zemleü przez maszynkĊ, zmiksowaü z cukrami,
dodając stopniowo Īóátka oddzielone od biaáek. MasĊ
twarogową przeáoĪyü do mąki, dodaü
ĞmietanĊ i spirytus, wymieszaü drewnianą
áyĪką. Na koniec delikatnie poáączyü z ubitą na sztywno pianą z biaáek (ciasto ma
byü klejące).
2. W gáĊbokim
garnku rozgrzaü
olej. Wilgotnymi
rĊkoma formowaü
maáe, ksztaátne kulki i wrzucaü na gorący olej. UsmaĪyü
„na rumiano” z obu
stron i osączyü na
papierowym rĊczniku z nadmiaru
táuszczu. Po usmaĪeniu oprószyü cukrem pudrem.

Rady
• PoniewaĪ ciasto
jest klejące, naleĪy
moczyü rĊce przed
formowaniem kaĪdej kulki.

•

Im mniejsze kuleczki, tym wiĊksza pewnoĞü, Īe pączki
bĊdą dopieczone w Ğrodku.
WiĊcej o pączkach na str. 23.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
OSTRZESZOWSCY PATRIOCI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIG OSTRZESZÓW

BIEG PAMIĉCI ĩOàNIERZY WYKLĉTYCH

BIEG DLA KRZYĝKA

zapraszają na spotkanie z

Tropem Wilczym

KAJETANEM
RAJSKIM
autorem ksiąĪek i publikacji,

Torzeniec 26.02.2017

przy Szkole Podstawowej.
Podczas biegu odbĊdzie siĊ zbiórka pieniĊdzy dla KrzyĞka Nowaka.
9:30 - 11:30 - Wydawanie pakietów startowych (1963m, 5000m),
11:45 - Rozgrzewka biegu na 1963m,
12:00 - Marszobieg 1963m,
12:45 - Rozgrzewka 5000m,
13:00 - Bieg na 5000m,
14:00 - WrĊczenie pucharów.

którego tematem bĊdą

ĩOàNIERZE WYKLĉCI

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

parter Biblioteki (plac Borek 17)

DZIEē KOBIET Z KABARETEM
POD WYRWIGROSZEM
4 marca (sobota), godz. 16.00

Sala widowiskowa OCK
ul. Gorgolewskiego 2
BILETY: 50 zá do nabycia w kasie kina lub online www.bilety24.pl
tel. 730-25-76

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

RozgrzewkĊ przeprowadzi trener personalny Sylwia Fluder
oraz Jakub Janiak (Studio PROEFEKT).
Ponadto:
• darmowe porady dietetyczne,
• pokaz uzbrojenia Īoánierzy Podziemia Antykomunistycznego (Stowarzyszenie „Strzelcy Kaniowscy”),
• kawiarnia KGW Torzeniec,
• wystĊp wokalny Martyny Bacik.

MIEJSKA ORKIESTRA DĉTA
Ostrzeszów
zaprasza na koncert

26 lutego 2017 r., o godz. 15.00
w sali OCK, ul. Gorgolewskiego 2.

WSTĉP
WOLNY!
Zarząd Oddziaáu
Rejonowego Polskiego
Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
w Ostrzeszowie
zaprasza wszystkich
na wczasy
w Niechorzu
w terminie 19 maja
- 1 czerwca 2017 r
Hasáo OĞrodka
„PorĊba”:
„Jesz, kiedy chcesz, co
chcesz i ile chcesz”

Stoáówka czynna od godz 8.00
do 19.00

Koszt z dojazdem,
opáatą klimatyczną
i ubezpieczeniem: 1400 zá
ZaliczkĊ w wysokoĞci 100 zá
naleĪy wpáacaü w biurze
Zarządu Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 31 p. 14
tel: 62-732-06-30
Ğroda w godz: 9.00 - 13.00
i czwartek w godz:-12.00 - 16.00.

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

24 lutego 2017 r.,
godz. 19.30

Balerina
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

Ciemniejsza Strona Greya
USA, melodramat, 120 minut.
Wtorek 21 II, godz.17:45, 20:00
ĝroda 22 II, godz.17:45, 20:00
Czwartek 23 II, godz.17:45, 20:00
Sobota 25 II, godz.17:45
Niedziela 26 II, godz.19:00
Wtorek 28 II, godz.19:45
ĝroda 1 III, godz.19:45

Porady na zdrady
Polska, komedia romantyczna, 97 minut.
Sobota 25 II, godz.16:00, 20:00
Niedziela 26 II, godz.17:00
Wtorek 28 II, godz.18:00
ĝroda 1 III, godz.18:00

Zerwany Káos
Polska, dramat, religijny, 95 minut.
Wtorek 28 II, godz.16:15
ĝroda 1 III, godz.16:15
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

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 Īycie.
PZERiI Koáo nr 2 w Ostrzeszowie
organizuje

WIECZOREK
TANECZNY
„ZAJAZD” Ostrzeszów
(przy stacji Statoil)
28 lutego 2017 r., godz. 18.00
ChĊtnych serdecznie
zapraszamy.
WstĊp:
- od osoby zrzeszonej - 50 zá
- od osoby niezrzeszonej - 60 zá
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

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

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

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

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

Terapia falð uderzeniowð
Dodatkowy zakres wskazaý:
• punkty spustowe
• przewlekãe zapalenie
przyczepów
• spazm miõćniowy

Ból w odcinku
szyjnym
krõgosãupa
Bóle barku,
zapalenie stoēka
rotatorów

Ból nadgarstka
âokieç golfisty,
ãokieç tenisisty

Ból w odcinku
lõdđwiowym
krõgosãupa

Kolano skoczka
Zespóã miõćnia
piszczelowego
przedniego
Korzyćci dla pacjenta:
• szerokie
zastosowanie
• wysoka
skutecznoćç
potwierdzona
klinicznie
• nieinwazyjny
charakter
zabiegu
• krótkie sesje
lecznicze
• szybki powrót do
zdrowia

Zapalenie
okoãokrõtaēowe

Zapalenie
ćciõgna
Achillesa

50 CzãENA

Ostroga
piõtowa

REJESTRACJA tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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KACPER JASTRZĉBSKI WICEMISTRZEM POLSKI!

22.02.2017

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

mówiü inny podopieczny
trenera Sobieraja i Anny
JĊdrzejewskiej - Kacper
ĝwitoĔ (takĪe uczeĔ oddziaáu sportowego przy
ZS nr 1). W siedmioboju
juniorów Kacper uplasowaá siĊ tuĪ za podium - na
czwartej pozycji. Dodajmy,
Īe póá roku temu, podczas
Mistrzostw Polski na otwartym stadionie, Kacper takĪe zająá czwarte miejsce.
Trenerzy podkreĞlają, Īe
jest to bardzo utalentowany zawodnik i na pewno
w niedalekiej przyszáoĞci
wywalczy medal.

Od 11 do 13 lutego w Toruniu, dzieĔ
po prestiĪowym Mityngu Copernicus
Cup, rozgrywano Halowe Mistrzostwa
Polski U18 i U20 w Lekkoatletyce.
W zawodach wystartowaáo aĪ
piĊciu zawodników miejskiego klubu
LKS „Orkan” Ostrzeszów. NajwiĊkszy
sukces odniósá Kacper JastrzĊbski uczeĔ oddziaáu sportowego przy ZS nr
1 w Ostrzeszowie. Kacper wywalczyá
tytuá wicemistrza Polski w siedmioboju
w kategorii junior máodszy. Tym samym
podopieczny trenera Dawida Sobiera-

ja zdobyá juĪ
drugi tytuá wicemistrzowski
w swojej karierze. Nasz
utalentowany
wieloboista
podczas zawodów ustanowiá
aĪ 7 rekordów
Īyciowych.
O duĪym
pechu moĪe

Zimowe bieganie
w Trzemesznie i Ostrowie

Ostatni z zawodników Orkana Mikoáaj Jakóbczak - w siedmioboju
zostaá sklasy¿kowany na 9. pozycji.
W skáad siedmioboju, w którym
startowali nasi wieloboiĞci, wchodzą
nastĊpujące konkurencje: 1. dzieĔ 60m, skok w dal, pchniĊcie kulą, skok
wzwyĪ; 2. dzieĔ - 60m p.pá., skok
o tyczce, 1000m.
(m)

Ostrzeszowska Liga Halowa
w Piáce NoĪnej
Wyniki
PLAY OFF, MIEJSCA 5 - 8
Victoria Junior - KS Rogaszyce 5:2
Bramki:
Victoria Junior - Skrobacz Artur - 3,
Frąszczak, Obsadny;
KS Rogaszyce - Nawrot, JĊdrecki.
ĩóáta kartka:
Victoria - Roszak;
KS Rogaszyce - Nawrot, Glowiak, JĊdrecki.
Small Boys - Nankatsu 5 :4
Bramki:
Small Boys - Szykuáa, Dymaáa, Witek,
RybczyĔski;
Nankatsu - Krawczyk, Wencel, Wawrzynowicz, Wysocki.
Zóáta kartka - Nankatsu - Wawrzynowicz.

11 lutego biegacze z Ziemi Ostrzeszowskiej udali siĊ do Trzemeszna na
XV ZIMOWY BIEG TRZECH JEZIOR.
Pojechaáa tam piątka naszych zawodników, a dwaj z nich: Marian ĝwitoĔ
i Wáodzimierz Juszczak, naleĪą do
nielicznego grona biegaczy, którzy
zaliczyli wszystkie edycje tego biegu. Tegoroczne bieganie odbyáo siĊ
w zimowej scenerii, choü trasy i tak
wytyczone są w malowniczym terenie
wokóá trzech jezior w NadleĞnictwie
Goáąbki. Ale Īeby nie byáo tak piĊknie,
wiaá przenikliwy wiatr, a temperatura
wynosiáa -7 stopni Celsjusza.
15-kilometrowy dystans pokonaáo
709 uczestników biegu. Na 140. miejscu do mety przybiegá Wá. Juszczak,
uzyskując czas 1:06,52 godz. Marian
ĝwitoĔ z Bukownicy ukoĔczyá zawody
na 200. miejscu, z czasem 1:09,53

Z bardzo dobrej strony zaprezentowaá siĊ podopieczny trenera Marka
Nalepy - Nikodem WylĊga,
który dostaá siĊ do ¿naáowego biegu na dystansie 60m
przez páotki, koĔcząc go na
6. pozycji.
TakĪe na 6. miejscu (w
pchniĊciu kulą) uplasowaá
siĊ Kornel Warszawski.
Podopiecznemu Antoniego
Winnego takĪe nie sprzyjaáo
szczĊĞcie, bowiem zaliczyá
tylko jedno z szeĞciu wykonanych pchniĊü.

godz., a debiutujący w tej imprezie
Dariusz Poáomski zająá 211. miejsce,
w czasie 1:10,01 godz. Dwie panie:
Agnieszka Poáomska i Anna Hazubska,
zajĊáy 472. i 607. miejsce.
DzieĔ póĨniej na ostrowskich Piaskach, w IV edycji „Zimowej Zadyszki”
równieĪ startowali biegacze z powiatu
ostrzeszowskiego. Znaczący rezultat
- 8. miejsce w klasy¿kacji ogólnej i 2.
w kategorii wiekowej - uzyskaá Robert
Zborowski, pokonując dystans 11,6km
w czasie 44,35 min. Jarosáaw Zawierta
przybiegá do mety na 57., a àukasz
Matysiak z Kobylej Góry sklasy¿kowany zostaá na 71. pozycji.. Klaudia
Olszowska, równieĪ kobylogórzanka,
zajĊáa 217. miejsce.
Ostrowski bieg ukoĔczyáo 298 zawodników.
W.J.

PLAY OFF, MIEJSCA 1-4
Ciemna Strefa - Klub àysego 9 : 1
Bramki:
Ciemna Strefa - Maciaczyk - 3, Wojcieszak - 2, Domagalski - 2, Dawid
Przybyá II, Nyguen;
TONERY - KASY FISKALNE
Ƈ Profesjonalny serwis laptopów,
komputerów i drukarek.
Ƈ Odzyskiwanie danych z uszkodzonych
komórek, dysków twardych, pendrive’ów.

Klub àysego - Frączek.
ĩóáte kartki:
Ciemna Strefa - Wojcieszak (pauza
w nastĊpnej kolejce);
Klub àysego - Balcerak T. (pauza w nastĊpnej kolejce), Kempa.
Arka NiedĨwiedĨ - Euros 3:7
Bramki:
Arka - JastrzĊbski, Mądry, JĊdrzejewski;
Euros - Skrobacz R. - 2, Skrobacz
Adrian - 2, ĝniadecki, Sabatowski,
Sztukowski.
ĩóáte kartki:
Klub àysego - Grądowy Sá., KaĪmierczak;
Arka - Kinastowski, JĊdrzejewski.
Tabela po 7 kolejkach
Euros
22
48:21
Ciemna Strefa
16
60:35
Klub àysego
16
40:29
Arka NiedĨwiedĨ
13
45:47
KS Rogaszyce
10
47:35
Nankatsu
6
43:43
Small Boys
6
31:57
Victoria Jr
4
25:72

Tabela strzelców
po 1. kolejce play off
1.

Miáosz
Arka
JĊdrzejewski

17

2.

Robert
Wojcieszak

Ciemna
Strefa

14

3.

Robert
Skrobacz

Klub àysego 13

Kolejne spotkania Play Off
- 4 lub 5 marca
1-4 miejsce:
•
godz.19.00 - Ciemna Strefa - Arka
NiedĨwiedĨ
godz.20.00 - Klub àysego - Euros
•
5-8 miejsce:
godz.17.00 - Small Boys - Victoria
•
Junior
•
godz. 18.00 Nankatsu - KS Rogaszce

Sparing Victorii w Ostrowie
W sobotĊ, 18 lutego, na sztucznym boisku w Ostrowie Wlkp. Victoria
w meczu kontrolnym pokonaáa LKS Goáuchów 6:2. Bramki zdobyli: Pasiak - 2
Mazurek - 2, StawiĔski - 2.
Skáad Victorii: Grądowy, Duczmal, KaĨmierczak, Gandecki, ParoĔ, CerbiĔski, Pasiak, Dolata, BaraĔski, Mazurek, StawiĔski, Skrobacz, GabiĞ,
Sztukowski, Gawron, Páaczek.

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

Lekkoatleci LKS Orkan
z nowymi halowymi
rekordami Īyciowymi
W styczniu najlepsi juniorzy LKS
Orkan startowali w mityngach halowych w Spale, àodzi i Toruniu, gdzie
uzyskali szereg bardzo wartoĞciowych
wyników, które są ich rekordami Īyciowymi. Kornel Warszawski na mityngu
w Spale zająá I miejsce w pchniĊciu
kulą 5kg (18,43m). Mikoáaj Jakóbczak - brązowy medalista Mistrzostw
Polski, startując w dziesiĊcioboju,
w poszczególnych konkurencjach uzyskaá wyniki: 60m p.pá. - 8,27s, skok
w dal - 6,65m, skok wzwyĪ - 180cm
i pchniĊcie kulą 6 kg - 14,06m. Nasz

drugi dziesiĊcioboista - Kacper ĝwitoĔ - w biegu na 60m p.pá. uzyskaá
wynik 8,79s, w skoku w dal 6,55m
i w skoku wzwyĪ 185cm. Ponadto
zawodnicy: Nikodem WylĊga - piąty
zawodnik Mistrzostw Polski w biegu
na 400m p.pá., startując w biegu na
60m p.pá. uzyskaá 8,42s, Kacper JastrzĊbski na tym samym dystansie
- 8,66s, a Kacper Gwiazda - 8,78s.
Trenerami wymieninych zawodników
są: Marek Nalepa, Dawid Sobieraj
i Antoni Winny.
Antoni Winny
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17.11.2010

A JA ĝPIEWAM
I ĝPIEWAM…
Bardzo czĊsto pojawia mi siĊ
w gáowie piosenka, którą nucĊ i
nie mogĊ siĊ od niej oderwaü. Na
początku to nawet jest przyjemne,
ale coraz czĊĞciej áapiĊ siĊ na strachu przed tym, Īe jak mi siĊ jakaĞ
melodia spodoba, to bĊdzie mi siĊ
w gáowie nuciü w kóáko. Czy to jest
groĨne i co z tym moĪna zrobiü?
MoĪna to nazwaü niegroĨnym natrĊctwem. Takie drobne natrĊctwa (nucenie piosenki, obsesyjna myĞl o tym,
czy zamknĊáo siĊ drzwi etc.) wystĊpują
u bardzo wielu zdrowych ludzi. Nasz
mózg dziaáa tak, Īe im bardziej staramy siĊ pozbyü uporczywej myĞli, tym
bardziej siĊ nam ona narzuca.
Niektóre osoby starają siĊ „wygo-

niü” niepoĪądaną melodiĊ nuceniem
innej melodii - klin klinem. Jeszcze
inny sposób to staraü siĊ jak najbardziej zmieniü tĊ natrĊtną piosenkĊ dodaü do niej w wyobraĨni kilka instrumentów, sprawiü, by nuciáa siĊ ciszej i
gáoĞniej, by na jej tle byáo sáychaü np.
przejeĪdĪające samochody albo gáosy ludzi, zmieniaü nuty itd. Im wiĊcej
zmian, tym bardziej prawdopodobne,
Īe melodia przestanie nas mĊczyü.
JeĞli jednak myĞli, których Pan nie
chce, pojawiają siĊ bardzo czĊsto, byü
moĪe warto udaü siĊ do psychologa
lub psychiatry na bardziej szczegóáowe badanie.
dr Marcin Florkowski - psycholog

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
Spóádzielni Mieszkaniowo Lokatorsko-WáasnoĞciowej
w Ostrzeszowie, dotyczące podwyĪszenia kosztów
wywoĪenia Ğmieci od 1 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Ostrzeszów
Edward Skrzypek
Rada Nadzorcza SML-W stwierdza,
Īe zaproponowany wariant podwyĪszenia
powyĪszych kosztów przez Burmistrza
Mariusza Witka jest maáo logiczny ze
wzglĊdów na ekonomiczne podáoĪe,
konkretnych wzrostów w grupach najuboĪszych.
WyraĪamy swoje niezadowolenie,
gdyĪ nasi przedstawiciele w Radzie MiG
Ostrzeszów przyjĊli UchwaáĊ, która jest
krzywdząca dla bardzo duĪej grupy osób
starszych (emerytów) Īyjących samotnie
lub jako rodziny dwuosobowe.
Z naszej analizy wynika, Īe najwiĊksze wzrosty opáat przypadają na
powyĪsze grupy, czyli przede wszystkim emerytów, w tym osoby pobierające
Ğwiadczenia ZUS wedáug tzw. „starego
portfela”.
Zaznaczamy jednoczeĞnie, Īe jest to
grupa obywateli, która ma równieĪ duĪe
problemy z systematycznym páaceniem
czynszów za uĪytkowanie mieszkania
spóádzielczego.
Rozumiemy, Īe ubiegáoroczne wpáaty
za wywóz Ğmieci nie zbilansowaáy siĊ,
ale nie zgadzamy siĊ, by najwiĊkszy
udziaá zasypywania tej „dziury bez dna”
ponosili emeryci.
Nasza analiza opiera siĊ o dane
zawarte w artykuáach lokalnej prasy,
dotyczących sesji z 26 stycznia br.,
a przedstawiaáy siĊ wg poniĪszego wykazu:
1). Osoba samotna z 12 zá na 13 zá,
czyli o 8,33 % (13 zá/osoba)
2). Rodzina:
- dwuosobowa - wzrost z 20 zá na 25
zá, czyli o 25 % (12,50 zá/osobĊ)

- trzyosobowa - wzrost z 20 zá na 25
zá, czyli o 25% (8,33 zá/osobĊ)
- czteroosobowa - wzrost z 20 zá na
25 zá, czyli o 25% (6,25 zá/osobĊ)
- piĊcioosobowa - wzrost z 25 zá na
30 zá, czyli o 20% (6,00 zá/osobĊ)
- szeĞcioosobowa - wzrost z 25 zá na
30 zá, czyli o 20% (5,00 zá/osobĊ)
Wykazane wartoĞci kosztów w przeliczeniu na osobĊ są sprzeczne z zasadami sprawiedliwoĞci spoáecznej. Jeszcze
wiĊksze wątpliwoĞci dotyczące wywozu
Ğmieci wystĊpują w przypadku prywatnych domów mieszkalnych, gdzie w podpisanych umowach sumuje siĊ wszystkie
mieszkające tam osoby np. 2 rodziny
skáadające siĊ z 2+3 osób, a nawet 3
rodziny (2+3+3 osoby).
Gdy podzielimy 30 zá przez 5 i przez
8, otrzymamy rzeczywistą kwotĊ opáaty, ponoszoną przez jedną osobĊ (6 zá
i 3,75 zá).
Rada Nadzorcza SML-W w Ostrzeszowie wnosi do Rady Miasta i Gminy
Ostrzeszów o skorygowanie uchwaáy,
która w sposób ewidentny áamie zasady
równoĞci i proporcjonalnoĞci ponoszonych kosztów.
Naszym zdaniem wáadza samorządowa nie moĪe dzieliü lokalnej spoáecznoĞci metodami, które szczególnie
dyskryminują rodziny spóádzielcze.
Domagamy siĊ prawidáowego uĞrednienia ponoszonych kosztów na jedną
osobĊ z uwzglĊdnieniem wáaĞciwie spisanych umów dla kaĪdej rodziny bez
sumowania wspólnie zamieszkujących
kilku rodzin (domy wielorodzinne).
Z powaĪaniem
z-ca przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Paweá Klóska

DO WSZYSTKICH LUDZI
DOBREJ WOLI
Zwracamy siĊ z proĞbą o pomoc i wsparcie naszego syna Maksymiliana
Dolaty, który jest dzieckiem
niepeánosprawnym. Posiada orzecznictwo wydane
przez poradnie specjalistyczne o niepeánosprawnoĞci ruchowej i autyzmie.
Wymaga opieki i rehabilitacji, jak równieĪ potrzebuje
zajĊü, dziĊki którym bĊdzie
mógá rozwijaü siĊ psychoruchowo i spoáecznie - terapia integracji sensorycznej, rozwój
mowy komunikacji i jĊzyka - terapia lo-
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TàUSTY CZWARTEK, CZYLI ZJEĝû CZY
NIE ZJEĝû - PĄCZKOWE DYLEMATY

gopedyczna i neurologiczna. Wymaga staáej opieki.
Jako rodzice zwracamy siĊ z proĞbą do wszystkich ludzi dobrej woli o
wsparcie i przekazanie
1% z dochodu na Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na Rzecz Osób
z UpoĞledzeniem Umysáowym, KRS 0000193034,
z dopiskiem: Maksymilian Dolata.
Za wsparcie naszego
syna z góry wszystkim dziĊkujemy.
Rodzice Maksymiliana

Nawet gdybyĞmy w táusty czwartek
chcieli siĊgnąü po mniej kaloryczny smakoáyk, to tradycja nie daje zbyt duĪych
moĪliwoĞci manewru. JeĞli masz zamiar
w czwartek jeĞü pączki, to najlepiej do
poáudnia, miĊdzy posiákami.
Swą wysoką kalorycznoĞü pączki
„zawdziĊczają” przede wszystkim táuszczom, a konkretnie smaĪeniu w tzw.
gáĊbokim táuszczu. Tradycyjne pączki
smaĪono wyáącznie na smalcu, co do
dziĞ praktykuje siĊ w niektórych domach.
Osoby dbające o liniĊ muszą zwróciü uwagĊ równieĪ na to, czym pączek
jest nadziany i polany. Dodając lukier
i nadzienie moĪemy zwiĊkszyü wartoĞü kaloryczną pączka nawet do
350 kalorii, podczas gdy zwykáy ma
ich okoáo 250. Najmniej kaloryczne są
pączki bez nadzienia. Wszystkie dodatki
- dĪem, powidáa czy budyĔ - podniosą
jego kalorycznoĞü.
Chcąc ograniczyü kalorie, najlepiej
nie posypywaü pączków dodatkowo
cukrem i nie polewaü lukrem. JeĞli jemy

pączki z nadzieniem, to lepiej zrezygnowaü z lukru. JeĞli z lukrem, to juĪ
bez nadzienia.
PamiĊtajmy, Īe kiedy popijamy nasze pączki colą bądĨ delektujemy siĊ
pucharem smacznych lodów, nasze
komórki táuszczowe dosáownie szaleją
z radoĞci. To wynik szczególnego zestawiania cukru z táuszczem - mikstury
najskuteczniej potĊgującej proces tycia. Cukier, aktywując insulinĊ, wyzwala
wszystkie niezbĊdne reakcje metaboliczne, by skutecznie zmagazynowaü
spoĪyty táuszcz w komórkach. Najbardziej wiĊc zgubne jest popijanie táustych
potraw sáodkimi napojami, a takĪe czĊste
siĊganie po ciasta i sáodycze.
A na koniec kilka praktycznych rad
odnoĞnie bezpiecznego spoĪycia cukrów.
• Podstawowym Ĩródáem wĊglowodanów w diecie powinny byü produkty
bogate w báonnik: gruboziarniste
pieczywo, ciemne kasze i makarony
oraz warzywa.

Jak widaü, znowu zasiadáem do
pisania felietonu. KiedyĞ, przez lata,
byá to cotygodniowy rytuaá, dziĞ efekt
sáów mojej Īony GraĪynki, która na
pytanie, co chce dostaü na walentynki, odpowiedziaáa krótko - felieton.
WiĊc proszĊ...
Rzecz bĊdzie o wyborach, ale nie
o tych wyborach, gdy nasz gáos ląduje
w wyborczej urnie, ale o wyborach…
Īyciowego partnera. O najwaĪniejszych i najbardziej brzemiennych
w skutki wyborach w naszym Īyciu.
Na początek odpowiedĨ na pytanie, czy warto dokonywaü takiego
wyboru? Moim zdaniem tak, choü Īycie
singla ma swoje uroki, to w dáuĪszej
perspektywie wciąĪ znajdujemy siĊ
na początku drogi. Drogi do czego?
Spytacie pewnie... dróg jest tyle, ilu
jest ludzi i dla kaĪdego inny jest cel
wĊdrówki. I tu wyáania siĊ pierwszy
element, który powinien mieü wpáyw
na nasz wybór - nasz cel i cel nasze-

go partnera powinny byü od siebie
nieodlegle.
Starzy, doĞwiadczeni ludzie mawiają, Īe dobre stadáo jest jak para
koni, powinno ciągnąü w jednym
kierunku. A ten kierunek jest wáaĞnie
celem, do którego siĊ dąĪy.
PrzeáóĪmy to na zasadĊ - nasz
przyszáy partner i my powinniĞmy mieü
podobne cele w Īyciu.
ZaáóĪmy, Īe jesteĞmy na tyle odpowiedzialnym osobnikiem, Īe przy
wyborze Īyciowego partnera potra¿my
kierowaü siĊ rozumem (takie osobniki
są podobno... w mniejszoĞci). Jakie
cechy charakteru partnera powinniĞmy
ceniü najwyĪej? Tu sprawa jest stosunkowo maáo skomplikowana i áatwa
do wery¿kacji. U kobiet jest to dobroü,
u mĊĪczyzny odpowiedzialnoĞü. Tak,
moi drodzy - kobieta powinna byü dobra, bo dobro jest lepiszczem kaĪdego
związku. A odpowiedzialnoĞü mĊĪczyzny chroni związek przed rafami,

•
•
•
•
•
•
•
•

jakie niesie ze sobą Īycie. Czasami
zdarza siĊ, Īe, zaĞlepieni uczuciem,
wmawiamy sobie i innym, Īe - on - ona
zmieni siĊ po Ğlubie. Popatrzcie na
nocne niebo - áatwiej záapaü spadającą
gwiazdĊ niĪ doczekaü siĊ przemiany
partnera. Te sáowa dedykujĊ szczególnie tym paniom (panom), których
przyszáy partner naáogowo naduĪywa
alkoholu lub teĪ nie potra¿ stworzyü
stabilnego związku.
I tak powolutku doszliĞmy do momentu, kiedy pojawia siĊ sáowo klucz
do związków, gdy pojawia siĊ sáowo
- miáoĞü. Podobno na miáoĞü nie ma
lekarstwa, zresztą po co braü lekarstwo na coĞ, co jest najwaĪniejszym
elementem w koszyku naszego szczĊĞcia? Na miáoĞü nie ma Īadnych reguá.
A jak sprawdziü czy jest prawdziwa?
Prawdziwa miáoĞü zaczyna siĊ
w momencie, kiedy przestajemy myĞleü o sobie.
G.rzegorz Kawaáek

„Wrzuü resztĊ do skarbonki”
w sklepach Intermarché i Bricomarché
Fundacja Muszkieterów organizuje zbiórkĊ publiczną
o numerze 2017/52/OR w 19 sklepach Intermarché i Bricomarché na terenie caáego kraju. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizacjĊ letniego wypoczynku
dla dzieci i máodzieĪy oraz pomoc dzieciom przewlekle
chorym i niepeánosprawnym w leczeniu i rehabilitacji.
JuĪ od 15 lat Fundacja Muszkieterów dziaáa na rzecz
lokalnych spoáecznoĞci, w których dziaáają jej fundatorzy Muszkieterowie, czyli wáaĞciciele supermarketów Intermarché
i Bricomarché. Do tej pory Fundacja wysáaáa prawie 1000
dzieci na letni wypoczynek, przekazaáa 12 mln záotych do
3000 lokalnych organizacji spoáecznych, zbudowaáa128
placów zabaw w caáej Polsce, a takĪe zorganizowaáa ponad
100 przedstawieĔ teatralnych dla najmáodszych. Ponadto,
Fundacja udziela pomocy osobom znajdującym siĊ w trudnej sytuacji Īyciowej. Fundacja Muszkieterów posiada
status organizacji poĪytku publicznego, co uprawnia ją do
organizacji zbiórki publicznej. W tym roku zbiórka: „Wrzuü
resztĊ do skarbonki”, organizowana jest w Intermarché
i Bricomarché po raz pierwszy. - Dostajemy bardzo duĪo
pozytywnych informacji zwrotnych od naszych podopiecznych
oraz bene¿cjentów naszych programów. Wedáug nich nasze
dziaáania przynoszą wiele dobrego: wypáywają na ich rozwój
oraz realnie pomagają przezwyciĊĪyü codzienne zmagania.
Chcemy wciąĪ rozwijaü nasze dziaáania: zapewniü wyjazdy
wakacyjne oraz pomóc w skorzystaniu z wáaĞciwej rehabili-

tacji jeszcze wiĊkszej grupie dzieci. Teraz kaĪdy z klientów
wybranych sklepów Intermarché i Bricomarché moĪe staü
siĊ czĊĞcią tego dzieáa pomocy poprzez wáączenie siĊ w naszą zbiórkĊ publiczną - powiedziaá Marek Feruga, prezes
Fundacji Muszkieterów i wáaĞciciel supermarketów
Intermarché w Ostrowie Wielkopolskim.
WiĊcej informacji o Grupie Muszkieterów w Polsce
znajduje siĊ na stronie www.muszkieterowie.pl, www.intermarche.pl i www.bricomarche.pl.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SCH” W KOBYLEJ GÓRZE

WYDZIERŻAWI

WYNAJMIE

Informacje w biurze spółdzielni lub pod nr. tel. 697 540 516

•

Pieczywo pszenne oraz przetwory
zboĪowe z jasnej mąki naleĪy traktowaü podobnie jak czysty cukier.
NajwiĊksze zapotrzebowanie na
wĊglowodany wystĊpuje w godzinach rannych.
W miarĊ upáywu dnia spoĪycie tego
skáadnika powinno byü ograniczane.
NaleĪy unikaü sáodzenia, a takĪe
sáodkich napojów i soków
Owoców nie moĪna jeĞü bez ograniczeĔ.
Wystrzegajmy siĊ sáodyczy, szczególnie jako przekąsek miedzy posiákami.
Sáodki przysmak najlepiej spoĪyü po
posiáku z niską zawartoĞcią táuszczu.
Lepiej zjeĞü jednego pączka raz
w tygodniu niĪ maáego batona codziennie.
Nie popijamy táustych potraw sáodkimi napojami.
Cukier najmniej szkodzi po wysiáku
¿zycznym
Piotr KaĨmierczak
dietetyk kliniczny
tel. 603 139 239

SZTUKA... WYBORU - walentynkowy felieton dla GraĪynki

GMINNA SPÓŁDZIELNIA ”SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
W KOBYLEJ GÓRZE

LOKAL HANDLOWY PRZY ULICY SIKORSKIEGO 2B
W KOBYLEJ GÓRZE O POWIERZCHNI 84 M2
WRAZ Z GRUNTEM WOKÓŁ BUDYNKU
(lokal przy ulicy Słonecznej).

•

GARAŻE BLASZANE
NA BAZIE GS PRZY UL. SIKORSKIEGO 10

INFORMACJE W BIURZE GS LUB POD NUMEREM
tel. 697540516

TYNKI MASZYNOWE
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne zacierane na gładko, szpachlowanie, płyty K-G
tel. 660 682 732

USâUGI
TRANSPORTOWE

BUS MAX 1.5 TONY
Faktura Vat
PTHW. – PRZEMOD
tel. 782 490 505
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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.

40. rocznica ślubu
Państwa Anny i Stanisława
ADAMSKICH

22.02.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

Z okazji święta Waszego
Życzymy wszystkiego najlepszego!
Niech każdy dzień dostarcza radości
I uśmiech zawsze
w sercu gości.
Niech problemy
Was omijają,
A wszyscy bardzo
Was kochają.
Bo jak nikt inny
na świecie
Wy na to zasługujecie.
córka Kasia
z dziećmi

Kasia i Marek

Mikstat

JUĩ PO WARSZTATACH MUZYCZNYCH
Od 9 do 11 lutego w mikstackiej para¿i odbywaáy siĊ Warsztaty Muzyczne. Ich inicjatorem byá
ks. wikariusz Krzysztof LipiĔski. Warsztaty poprowadziá p. Rafaá Maciejewski,
absolwent Akademii Muzycznej w àodzi,
wspóápracownik DominikaĔskiego OĞrodka
Liturgicznego, znanego z troski o piĊkno
Ğpiewu podczas Eucharystii.
WiĊkszoĞü z uczestników Warsztatów
Ğpiewa w para¿alnym zespole máodzieĪowym, wiĊc efekty ich pracy i wysiáku
zapewne bĊdzie moĪna wkrótce usáyszeü.
Warsztaty odbywaáy siĊ w goĞcinnych
progach Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Siostry, troszcząc
siĊ, by muzykom nie zabrakáo siá, przygotowywaáy dla nich smaczne posiáki.
Trzy dni minĊáy szybko i máodzi trochĊ Īaáowali, Īe to juĪ koniec. A moĪe
jednak nie koniec, a dopiero początek?
Warsztaty w mikstackiej wspólnocie zostaáy
zorganizowane po raz pierwszy. Trzeba
mieü nadziejĊ, Īe nie ostatni… KoĔcowym
akcentem byáy sáowa podziĊkowania dla
pana Rafaáa - za cenne, fachowe rady, za
pomoc, za stworzenie Ğwietnej atmosfery
podczas spotkaĔ.

Sáowa podziĊkowania naleĪą siĊ takĪe ks. wikariuszowi Krzysztofowi za ciekawą inicjatywĊ oraz opiekĊ

nad zespoáem, w czym wspierany jest przez siostrĊ
AnetĊ, która równieĪ uczestniczyáa w Warsztatach.
Nie moĪna zapomnieü takĪe o Ğpiewającej máodzieĪy,
która poĞwiĊciáa kilka dni ferii, by doskonaliü swoje
gáosy. OczywiĞcie wszystko na chwaáĊ BoĪą!
www.para¿a-mikstat.pl

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

Kasia Rak
i Marek Jurasik
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!

Śpiew przepędza demony, przyciąga Aniołów Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac dnia. Jest ochroną dla dziecka, ozdobą młodego, ulgą
starego, elementem doskonałości dla początkujących, wzlotem dla czyniących postępy, koroną dla doskonałych. św. Bazyli

Pola P

córeczka paĕstwa Anny i Dariusza Szydâów z Ostrzeszowa,
ur. 10.02.2017r., waga 3120g
M
Maksymilian - synek paĕstwa Maâgorzaty i áukasza Pawlaków z Kaliszkowic
Kaliskich, ur. 11.02.2017r., waga 3580g
synek paĕstwa Maâgorzaty i áukasza Korczyĕskich z Palat,
ur. 12.02.2017r., waga 3120g
M
Michalinka - córeczka paĕstwa Justyny i Marcina Szkudlarzów
z KĆtów ĞlĆskich, ur. 14.02.2017r., waga 3020g
M
Marta córeczka paĕstwa Arlety i Miâosza Karasiĕskich z Ostrzeszowa,
ur. 14.02.2017r., waga 3930g
synek paĕstwa Joanny i Rafaâa Kozâowskich z Siedlikowa,
ur. 14.02.2017r., waga 3030g
Daria D
córeczka paĕstwa Natalii MĆdrej i Marcina Ğwitonia z Torzeĕca,
ur. 15.02.2017r., waga 3000g

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

