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TAMA POPàYNĉàA!
- bobry sprawcami katastrofy?

- Bobry wyĪáobiáy dziury w tamie,
a jak woda ruszyáa, rozwaliáa wszystko mówi mĊĪczyzna reperujący zniszczone
przez Īywioá waáy. - Pójdzie pan na
tamtą groblĊ, to zobaczy, ile tam dziur
wyrobionych przez bobry i ile powalonych, pogryzionych przez nich drzew.

Poszedáem, zobaczyáem… Na brzegu stawu widaü drzewa pociĊte przez
bobry - znak, Īe są tutaj, ale aĪ nie chce
siĊ wierzyü, Īe to one spowodowaáy tak
wielkie szkody.
DokoĔczenie na str. 4.

„WYĝCIG SZCZURÓW”?

CZY REFORMA
PODZIELI ĝRODOWISKO
NAUCZYCIELSKIE?
ĩywioá i bobry zrobiáy swoje - tama popáynĊáa.

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

Promocyjne
warunki sprzedaĪy
ratalnej
Staáo siĊ. Na ostatniej sesji (23
lutego) Rada Miejska zdecydowaáa
o likwidacji gimnazjów. Wszystkie
trzy, znajdujące siĊ w gminie Ostrzeszów, gimnazja zakoĔczą swą dziaáalnoĞü 31 sierpnia br. - rzecz jasna
gimnazjaliĞci klas II i III nadal bĊdą
chodziü do swych szkóá, choü prawnie gimnazja bĊdą juĪ pod skrzydáami
podstawówek. UchwaáĊ dostosowującą sieü szkóá podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą
PRAWO OĝWIATOWE, przyjĊli radni
po krótkiej dyskusji, przy jednym
gáosie wstrzymującym siĊ.
WątpliwoĞci w tej kwestii wyraziáa
radna B. CaliĔska. Jej zdaniem, ale
takĪe - co podkreĞliáa - Ğrodowiska
nauczycielskiego, podjĊcie uchwaáy

Martwy
mĊĪczyzna
w centrum
Ostrzeszowa
Na zwáoki 64-letniego mĊĪczyzny natra¿ono w niedzielny
wieczór - 26 lutego.
O tym, Īe na ul. Kaliskiej
w Ostrzeszowie, tuĪ przy sklepie,
leĪy martwy czáowiek, policjanci
dowiedzieli siĊ od ratowników
medycznych. Jak ustalono, byá
to 64-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów. Na razie trudno okreĞliü, co byáo przyczyną Ğmierci
mĊĪczyzny - wyjaĞni to sekcja
zwáok.
A.à.

zaburzy relacje miĊdzy nauczycielami,
prowadząc do „wyĞcigu szczurów”.
JuĪ zaczynają siĊ pomówienia o braku
wyksztaácenia niektórych pracowników szkóá.
WiĊcej na str. 6.

WYMIANA OPON

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

Pilarki
juē od

749,-

PAN JEZUS
TO SPRAWIEDLIWY
BÓG I ZBAWICIEL
Miejsce spotkania:

Sala klubowa, Dworek
ul. KALISKA 7, Ostrzeszów,
Aby otrzymaü Nowy Testament Pana
Jezusa Chrystusa, napisz, wyĞlij sms
lub zadzwoĔ: Bezpáatny Kurs Biblijny, skr. p. 31, 63-500 Ostrzeszów,
tel. 791 214 963 | mat18_20@wr.onet.pl

2

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

PamiĊtali
o ĩoánierzach
WyklĊtych

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

Máodzi patrioci pamiĊtali o ĩoánierzach WyklĊtych, czego dowodem są
transparenty umieszczone na rondzie
ich imienia

KONTROWERSJE
WOKÓà ZATRUDNIENIA
W DORUCHOWSKIM GOPSIE
W Gminnym OĞrodku Pomocy
Spoáecznej w Doruchowie zatrudniono
nową osobĊ - czytamy w e-mailu, jaki
w ubiegáym tygodniu tra¿á do naszej
redakcji. I w sumie nie byáoby w tym
nic dziwnego, ale, czytając dalej, zauwaĪamy, Īe ta sprawa rodzi wiele
pytaĔ. Niektórzy uwaĪają nawet, Īe
to podejrzane...
Ciekawy jest fakt, Īe zatrudniona
zostaáa osoba, która ma pracĊ - kontynuuje nadawca listu. - Aby rozpocząü
pracĊ w GOPS-ie musi jeszcze przepracowaü dwa miesiące u poprzedniego
pracodawcy (okres wypowiedzenia).
CzyĪby zabrakáo ludzi gotowych do
podjĊcia pracy w kaĪdej chwili? Ludzi,
którzy są bezrobotni (...) CzyĪby tyl-
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch

Ostrzeszów, al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

ZAPRASZAMY
W ĞrodĊ, 1 marca, o godz.
10.00 odbĊdzie siĊ uroczystoĞü
nadania imienia ĩOàNIERZY
WYKLĉTYCH rondu znajdującemu siĊ na skrzyĪowaniu ulic:
Armii Krajowej i PowstaĔców
Wielkopolskich w Ostrzeszowie.
Zapraszamy do wziĊcia
udziaáu w tej uroczystoĞci.

ko ta jedna pani byáa w stanie speániü
oczekiwania kierownictwa GOPS-u
i jest niezastąpionym „nabytkiem” dla
tej instytucji? W gminie Doruchów nie
brakuje wyksztaáconych ludzi.
O ustosunkowanie siĊ do tej sytuacji poprosiliĞmy wójta Józefa Wilkosza.
- Przeprowadzono konkurs, z tego
co siĊ orientujĊ, na to stanowisko pracy
zgáosiáy siĊ tylko dwie osoby - odpowiada wójt.
Jak dodaje kierownik Gminnego
OĞrodka Pomocy Spoáecznej w Doruchowie, ogáoszenie o wolnym stanowisku pojawiáo siĊ juĪ w listopadzie na
stronach doruchowskiego BIP-u oraz na
tablicy ogáoszeĔ GOPS-u. Zgáosiáy siĊ
dwie osoby, przeprowadzono rozmowy,
wybrano lepszą kandydaturĊ.
A. à.

WYSYPISKO ĝMIECI
NA LAZUROWEJ?

WYNAJMĉ
LOKAL NA UL. KOLBEGO
W OSTRZESZOWIE
TEL: 601 888 850

poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych

Firma Dekarsko
- Budowlana

EAD BUD
•
•
•
•
•

usáugi dekarskie
ocieplenia
remonty
wykaĔczanie wnĊtrz
podbitki

tel. 667 958 395
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STUDNIE

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

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

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

Jadąc ulicą Lazurową, w stronĊ
Tokarzewa, tuĪ za mostem, moĪemy
natknąü siĊ na niemaáe...wysypisko
Ğmieci. Widok sterty porozrzucanych
odpadów razi w oczy, zwáaszcza osoby, które codziennie przejeĪdĪają tą
drogą.
- Nie wiem, jak ci ludzie tam Īyją,
a gdy zwróci siĊ im uwagĊ, Īe mogliby
posprzątaü, to odpowiadają „A g… ciĊ
to obchodzi” - Īali siĊ na mieszkaĔców
okolicznych domostw jeden z mĊĪczyzn. - Dzwoniáem do Beáchatowa,
ale oni nie chcą tego zabraü, mówią,
Īe to nie ich obowiązek, oni mają
tylko opróĪniaü kosze, a nie to, co
znajduje siĊ wokóá nich. Teraz, kiedy
Ğnieg stopniaá, Ğmieci walają siĊ przed
kubáami. Jak byáa zima, to nie byáo tak
tego widaü. Czy ci ludzie nie zdają
sobie sprawy, Īe jak przyjdzie lato,
bĊdzie tu niesamowity smród? Mieszkam kawaáek dalej, ale znajomi i tak
nieraz pytają - czy ty obok wysypiska
Ğmieci mieszkasz?
Jak dodaje mĊĪczyzna, zalegającą stertĊ Ğmieci rozkopują psy, a nawet lisy. Najgorsze jednak są szczury,
które teĪ tam biegają.
Szanowni mieszkaĔcy, czy tak
trudno zadbaü o porządek wokóá wáasnych posesji?
A. à.

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

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

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. WieluĔska 42
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Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Katarzyna
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APTEKI
Plan dyİurów
„Kwiatowa” od 27.02 do 5.03, tel. 516 773 993
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 od 6.03 do 12.03
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
ĝmigáowiec LPR zabraá
ranną kobietĊ do szpitala
Mieszkanka naszego powiatu zostaáa ranna w wypadku, do którego
doszáo w ĞrodĊ - 22 lutego, na drodze z Cieszyna do SoĞni, w powiecie
ostrowskim. Po kobietĊ przyleciaá
Ğmigáowiec LPR.
Peugeot, którym kierowaáa, dachowaá. Poszkodowana opuĞciáa samochód
o wáasnych siáach, ale poniewaĪ po chwili
Ĩle siĊ poczuáa, podjĊto decyzjĊ o wysáaniu do niej Ğmigáowca LPR. KobietĊ
przetransportowano do szpitala w Ostrowie Wlkp.

Groziá policjantom noĪem
Nie doĞü, Īe byá pijany, to jeszcze groziá policjantom noĪem - mowa
o 34-letnim mieszkaĔcu gm. Kobyla
Góra - mĊĪczyzna ze swojego „wybryku” bĊdzie táumaczyá siĊ przed sądem.
20 lutego, krótko po godz. 11.00, dyĪurny policji skierowaá funkcjonariuszy na
Komenda PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej w Ostrzeszowie oraz Komenda
Powiatowa Policjiw Ostrzeszowie
wraz z RCKiK w Kaliszu Oddziaá
Terenowy w Ostrzeszowie pod patronatem Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji
zapraszają do wziĊcia udziaáu w akcji pod hasáem

„SpoKREWnieni”, która
odbywaþ sič bčdzie
od 1 do 31 marca.

Krew moĪna oddawaü w poniedziaáki, wtorki, Ğrody i piątki
od 7.30 - 12.00 w Oddziale Terenowym w Ostrzeszowie,
ul. Zamkowa 17
Osoby, które chciaáyby wziąü udziaá
w akcji, a nie oddawaáy krwi nigdy
wczeĞniej, proszone są o zgáaszanie siĊ do Oddziaáu Terenowego
w Ostrzeszowie do dnia 8 marca
w celu przeprowadzenia kwali¿kacji
(pobrania krwi do badania).
W przypadku jakichkolwiek pytaĔ,
prosimy o kontakt
tel. 696-484-739 lub
531-936-236
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interwencjĊ na terenie gm. Kobyla Góra.
Policjanci posiadali informacjĊ, Īe agresywny mĊĪczyzna ma nóĪ i zamknąá siĊ
w domu, w áazience. Podczas interwencji
34-latek nagle wyszedá z áazienki i zacząá
wymachiwaü noĪem przed policjantami oraz im groziü. Sprawca caáy czas
zniewaĪaá funkcjonariuszy i za wszelką
cenĊ próbowaá zmusiü ich do zaprzestania czynnoĞci sáuĪbowych. Mundurowi
obezwáadnili agresora i zatrzymali w go
areszcie do dyspozycji prokuratora.
34-latek byá pijany (ponad 2 promile alkoholu). Gdy tylko wytrzeĨwiaá,
usáyszaá zarzut czynnej napaĞci na
funkcjonariusza policji oraz wywieranie wpáywu na czynnoĞci sáuĪbowe.
DzieĔ póĨniej prokurator zastosowaá
wobec niego Ğrodek zapobiegawczy
w postaci dozoru policji oraz zakazu
opuszczania staáego miejsca zamieszkania.

Sprawca zostaá zatrzymany w policyjnym
areszcie do dyspozycji prokuratora.
MĊĪczyzna usáyszaá zarzut posiadania Ğrodków odurzających, do którego
siĊ przyznaá. DzieĔ póĨniej funkcjonariusze doprowadzili go do aresztu w Ostrowie Wlkp., gdzie „odsiedzi swoje”.

Yeti w Kobylej Górze
Funkcjonariusze rewiru dzielnicowych w Kobylej Górze po terenie gminy
bĊdą poruszaü siĊ nowym radiowozem
marki Skoda Yeti. Decyzją komendanta
pojazd zostaá przekazany dzielnicowym
z uwagi na specy¿kĊ „górzystego” terenu.

Uroczyste przekazanie skody yeti
odbyáo siĊ 23 lutego.

przyczyn wypadków drogowych. Dziaáania bĊdą powtarzane.

33 mandaty za
przekroczenie prĊdkoĞci

OZNAKUJ SWOJĄ
POSESJĉ

Policjanci z KPP w Ostrzeszowie
przeprowadzili wzmoĪone dziaáania
ukierunkowane na „piratów drogowych”.
Podczas akcji mundurowi skontrolowali
áącznie 60 pojazdów, odnotowali 33 przekroczenia prĊdkoĞci. Za wykroczenia
kierowcy zostali ukarani mandatami.
Przekroczenie dopuszczalnej prĊdkoĞci to nadal jedna z najczĊstszych

Policjanci z KPP w Ostrzeszowie apelują do mieszkaĔców powiatu
o obowiązku oznaczenia posesji. Braki
w oznakowaniu numerem oraz nieprawidáową nazwą ulic czy miejscowoĞci, to
najczĊstsze przyczyny utrudnieĔ w pracy
sáuĪb ratowniczych. WáaĞciwe oznakowanie domostw, posesji znacznie skróci
czas dotarcia sáuĪb ratunkowych do osób
potrzebujących pomocy.

Stado dzików wybiegáo
wprost pod samochód

Kolizja z wozem straĪackim
24 lutego w Przedborowie kierowca wozu straĪackiego oraz kierująca renault modus nie zachowali
ostroĪnoĞci podczas wymijania i doprowadzili do zderzenia pojazdów
lusterkami.
Policjanci ustalili, Īe do zderzenia
przyczynili siĊ obaj kierujący, tj. 25-letni
mieszkaniec gm. Mikstat (kierowca straĪackiego mana) oraz 20-letnia mieszkanka gm. Mikstat (kierująca renault
modus). Okazaáo siĊ równieĪ, Īe kierujący wozem straĪackim ma nieaktualne
juĪ uprawnienia do kierowania pojazdami
ciĊĪarowymi. 25-latek zostaá ukarany
mandatem; funkcjonariusze zatrzymali
mu teĪ prawo jazdy.

Poszukiwany
wróciá za kratki
W miniony piątek (24lutego) ostrzeszowscy kryminalni zatrzymali w Sycowie
21-letniego mĊĪczyznĊ (mieszkaĔca
gminy Kobyla Góra), który byá poszukiwany listem goĔczym. 21-latek miaá do
odbycia karĊ wiĊzienia. Podczas zatrzymania, w mieszkaniu, które wynajmowaá,
policjanci znaleĨli narkotyki. MĊĪczyzna
miaá przy sobie marihuanĊ oraz amfetaminĊ, a takĪe w doniczkach hodowaá trzy
krzewy konopi, w róĪnej fazie wzrostu.

Potrąciá rowerzystĊ
fot. Kobyla Góra Movie

O wyjątkowym pechu moĪe mówiü mieszkaniec województwa opolskiego. Wprost pod samochód, którym
kierowaá mĊĪczyzna, nagle wybiegáo stado dzików. Do
zdarzenia doszáo 20 lutego, po godz. 19.00 na drodze
w kierunku Szklarki (okolice NadleĞnictwa Anioáki).

STRAĒ

Kierujący samochodem marki Opel Vectra próbowaá
uniknąü zderzenia z dzikami, - wykonaá gwaátowny manewr
skrĊtu. Niestety, w efekcie tego samochód przewróciá siĊ,
a nastĊpnie dachowaá.
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- 24 lutego na ul. Nowej w Ostrzeszowie zająá siĊ materiaá palny znajdujący siĊ tuĪ przy piecu. StraĪacy

Ptasia grypa,
zalane piwnice...
W tym tygodniu odnotowano
okoáo 700 wyjazdów związanych
z ptasią grypą. StraĪacy nadzorowali takĪe utylizacjĊ drobiu w Kotáowie, gdzie wybucháo kolejne
ognisko tej niebezpiecznej dla
ptaków choroby.

Powalone drzewo na „11” - Turze
24 lutego w Kobylej Górze 59-letni kierowca renault scenica potrąciá
rowerzystĊ.
59-latek, kierując renault, przez
nieuwagĊ doprowadziá do potrącenia
52-letniego rowerzysty. Mieszkaniec
gm. Kobyla Góra doznaá ogólnych
potáuczeĔ i zostaá przewieziony do
szpitala.
SprawcĊ wypadku - mieszkaĔca
Ostrzeszowa, policjanci ukarali mandatem.

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU
Twoje pųytki na balkonie
/ tarasie odpadajČ ?
RozwiČǏemy ten problem!

Skontaktuj siħ z Nami

Pozostaáe interwencje:
- 21 lutego straĪacy zostali zadysponowani do poĪaru sadzy w kominie (Ostrzeszów, ul. Duboisa). DzieĔ
póĨniej do podobnego poĪaru doszáo
w Mąkoszycach, natomiast 26 lutego
- w Jeleniach.
- 21 lutego zlikwidowali plamĊ oleju z al. Wojska Polskiego w Ostrzeszowie (plama „ciągnĊáa siĊ” na dá.100m).
- Kilka interwencji związanych byáo
z opadami deszczu oraz roztopami,
wiĊkszoĞü dotyczyáa zalanych piwnic (Bukownica, Ostrzeszów, ul. Ğw.
Mikoáaja, ul. WieluĔska i ul. Okrzei).
W kaĪdym przypadku straĪacy wypompowali wodĊ. 23 lutego dwukrotnie wyjeĪdĪali, by wypompowaü wodĊ
z podziemnego przejĞcia na dworcu
kolejowym w Ostrzeszowie.
- 24 lutego zostali wezwani do
powalonych drzew (Ostrzeszów, ul.
KoĞciuszki oraz Namysáaki, Turze)

ugasili ogieĔ. Przewietrzyli takĪe
zadymiony budynek, oprócz tego
sprawdzili pomieszczenie miernikiem
wielogazowym pod kątem obecnoĞci
niebezpiecznych gazów - urządzenie
nic nie wykazaáo. Akcja trwaáa blisko
godzinĊ, straty oszacowano na 300 zá
(zniszczeniu ulegáa instalacja CO i sterownik pieca).
- 24 lutego straĪaków wezwano
do Kaliszkowic Kaliskich - w jednym
z domostw, z powodu awarii prądu,
przestaáa dziaáaü pompa centralnego
ogrzewania. Istniaáa obawa, Īe dojdzie
do rozszczelnienia instalacji.
- 25 lutego konieczna byáa pomoc pogotowiu w przetransportowaniu pacjenta do karetki (ul. Zamkowa
w Ostrzeszowie).
- Jak zawsze, straĪacy obecni
byli teĪ przy zdarzeniach drogowych
(20.02 - Rojów; 23.02 - Przedborów).

PoĪar
samochodu
Do poĪaru samochodu osobowego doszáo przed poáudniem, 25 lutego,
na jednej z posesji w Rogaszycach. StraĪacy ugasili poĪar w 48 minut. Straty
oszacowano na 2000 zá.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak

TAMA POPàYNĉàA!
- bobry sprawcami katastrofy?

tel. 695 385 509

DokoĔczenie ze str. 1.
Po tamie ani Ğladu, za to w bruzdach pomiĊdzy krą sporo dogorywających ryb, gáównie karpi… Smutny widok.
- PrĊdzej czy póĨniej to siĊ musiaáo
staü - kontynuuje mój rozmówca. - Co
z tego, Īe niszczyliĞmy te Īeremie,
skoro na drugi, trzeci dzieĔ juĪ byáy odbudowane. Taka rodzina bobrów szybko
odbuduje nory. Siedzą w wodzie na
brzegu stawu i wkopują siĊ w groble…
Niewykluczone, Īe tak wáaĞnie byáo
tu, na stawach na Królewskim. „Zago-

w szerokim na 10 i wysokim na 5 metrów wale powstaáa kilkunastometrowa
wyrwa. Teraz, juĪ uwolniona z dwóch
stawów, woda z podwójnym impetem
uderzaáa z hukiem o brzeg trzeciego ze
stawów, rwącym nurtem przelewając siĊ
przez drogĊ prowadzącą w kierunku
wiaduktu i Rogaszyc. Wraz z nurtem
Īywioá wyrzucaá na brzeg, na drogĊ
i pobliskie drzewa „kawaáki” kry waĪące
nawet tonĊ, przewracając znaki drogowe, áamiąc maáe drzewka i obdzierając
z kory grube pnie. Wielkie szczĊĞcie,

Obdarte pnie drzew Ğwiadczą o sile uderzenia fali.
spodarowana” przez bobry grobla zrobiáa siĊ jak dziurawe sito, napór wody,
spotĊgowany wielogodzinną ulewą, dokoĔczyá dzieáa zniszczenia. RozmiĊkáa,
podziurawiona tama popáynĊáa! Uwolniona woda nabraáa rozpĊdu, niesiona
nurtem strugi przepáywającej przez Ğrodek stawu. Wodny Īywioá rozsadziá taÀe
kry, której potĊĪne kawaáki staranowaáy
drugą groblĊ, oddzielającą Ğrodkowy
staw od trzeciego. AĪ trudno uwierzyü,
Īe w ciągu kilku, moĪe kilkunastu minut

Īe wówczas, we wczesnych godzinach
rannych, kiedy nastąpiáa katastrofa,
nikt tamtĊdy nie przechodziá ani nie
przejeĪdĪaá. Niechybnie zostaáby zmyty
z drogi, a niewykluczone, Īe to starcie
z Īywioáem przypáaciáby Īyciem.
Tak prawdopodobnie caáe to groĨne
zdarzenie wyglądaáo. Wprawdzie nie ma
bezpoĞrednich Ğwiadków katastrofy, ale
niektórzy mieszkaĔcy pobliskich domów
mówią o tym, Īe sáyszeli jakiĞ haáas, huk

1.03.2017
17.11.2010

i trzask áamiących siĊ drzew. Jednym
z nich jest pan Zygmunt Siwakowski.
- Rano obudziá mnie jakiĞ huk
i szum. Przybiegá cháopak od sąsiada,
który chciaá jechaü do pracy, ale nie
mógá tĊdy przejechaü. PrzyszliĞmy tutaj
- woda razem z krą przepáywaáa przez
drogĊ i wypáywaáa w pole. Gdy wszystko
ucicháo, wielkie i maáe kawaáki kry zalegaáy na drodze. Dopiero potem jeden
z sąsiadów wziąá páug i zgarnąá tĊ krĊ na
boki. Widaü, jaka to byáa siáa, przecieĪ
taka kra gruba na 20 cm nie waĪy 10
kg, tylko tonĊ albo i wiĊcej! Pierwszy
raz widziaáem Īeby coĞ tak pokruszyáo
Gdy wszystko ucicháo, wielkie i maáe kawaáki
grubą krĊ. Kiedy woda „przeskoczyáa”
kry zalegaáy na drodze - mówi Z. Siwakowski.
drogĊ, zalaáa pola, a przy tym i nasze
ogródki - wszystko pokryte jest báotem.
groble, Īe prĊdzej czy póĨniej musiaáo
z Īywioáem trudno wygraü, tym bardziej,
Podczas pobytu na Królewskim
nastąpiü
jej
przerwanie.
gdy za sprzymierzeĔca ma… bobry.
nie zastaliĞmy zarządcy tych stawów,
Zniszczenia
na
Królewskim
są
spotkaliĞmy za to jego ĪonĊ, p. BarbarĊ
jeszcze jednym przykáadem na to, Īe
K. Juszczak
Bartoszewicz.
- Byáa komisja
z ochrony Ğrodowiska z Kalisza,
coĞ tam spisali…
W tych stawach
mieliĞmy okoáo 10
ton narybku karpi,
które miaáy przezimowaü. Wszystko
popáynĊáo, ale te,
co wypáynĊáy, przynajmniej przeĪyáy.
RównieĪ p.
Barbara jest zdania, Īe ulewa,
która szalaáa nad
caáym regionem,
nie miaáa tu znaczenia. Winne są
tylko bobry, które
Trwa usypywanie nowej grobli.
tak podziurawiáy

PTASIA GRYPA PO RAZ CZWARTY

drób pozostaá w zamkniĊciu. Okres
„ochronny” potrwa 30 dni.
WczeĞniej ptasia grypa pojawiáa
siĊ w Bierzowie - likwidacji poddano
ponad 3700 sztuk drobiu. Niedáugo
potem wykryto dwa kolejne ogniska
wirusa - w Kaliszkowicach Kaliskich
- uĞpiono 11 tysiĊcy maáych kaczek
i 26,7 tys. kurcząt, zaĞ w Chlewie
ponad 9,2 tys. kaczek dwutygodniowych i 10 tys. nieco starszych.
Kolejne ognisko ptasiej grypy w Kotáowie, jest smutnym faktem.
Szybkie dziaáania sáuĪb weterynaryjnych i przestrzeganie reĪimów
sanitarnych, jak widaü, nie dają jak
na razie spodziewanych rezultatów.
A. à.

UĞpiono 2,5 tysiąca gĊsi

Fitness dla MAM
z maluszkami
w wózkach

BądĨ aktywną
MAMĄ
- zamieĔ spacer
na trening
Asia, tel. 692 744 026

fot. Tomasz Wojciechowski, www.wlkp24.info
To juĪ pewne. Wyniki badaĔ
potwierdziáy kolejny przypadek
ptasiej grypy w naszym powiecie.
Tym razem wirus H5N8 zaatakowaá
jedną z ferm w Kotáowie.
Jest to czwarte ognisko, jakie
wykryto w powiecie ostrzeszowskim, dziesiąte w Wielkopolsce.
Procedury zwalczania wirusa
w Kotáowie wyglądają podobnie, jak
w poprzednich przypadkach.

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

- Ognisko wystąpienia ptasiej
grypy w Kotáowie zostaáo potwierdzone - mówi Krzysztof Lamek,
Powiatowy Lekarz Weterynarii. Wszystkie ptaki zostaáy juĪ uĞpione
i wywiezione do utylizacji. Obecnie
skupiamy siĊ na wygaszaniu ogniska. Wyznaczono okrĊg zapowietrzony (o promieniu 3km) oraz okrĊg
zagroĪony (o promieniu 10km),
objĊliĞmy nadzorem weterynaryj-
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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

nym drób, który znajduje siĊ w tych
strefach
Jak powiedziaá K. Lamek, w Kotáowie zutylizowanych zostaáo ok.
2,5 tysiąca gĊsi.
Zgodnie z procedurami konieczne jest teraz umieszczenie przed
zagrodami z drobiem mat dezynfekcyjnych, nawilĪonych specjalnym
páynem, oraz naczyĔ ze Ğrodkiem
do dezynfekcji rąk. WaĪne teĪ, aby

Informujemy, Īe na stronie
www.basen-ostrzeszow.pl znajduje siĊ
ogáoszenie o przetargu na
„Utrzymanie czystoĞci oraz obsáugĊ szatni
na Krytej Páywalni Oceanik w Ostrzeszowie”
tel. 62 584-61-85

HURTOWNIA OGRODZEę

PANELE, SIATKI, SáUPKI,PODMURÓWKI,
AKCESORIA MONTAįOWE
OGRODZENIA FRONTOWE, AUTOMATYKA
OSTRZESZÓW, UL:KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAį
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OKNA DIALOGOWE
ĝWIECĄ PUSTKAMI
WeĨ jedną, zostaw jedną - w myĞl
takiej zasady, w kwietniu ub. roku pojawiáy siĊ w Ostrzeszowie tzw. „Okna
Dialogowe”, czyli tematyczne póáki
wypeánione ksiąĪkami.
Na terenie miasta pojawiáo siĊ kilka
punktów wymiany ksiąĪek, a ich tematyka dostosowana zostaáa do miejsc,

w których zostaáy postawione. Dla przykáadu - okno podróĪnicze mieszkaĔcy
znajdą niedaleko dworca PKS, a okno
peáne pasjonujących kryminaáów przy
komisariacie policji. Projekt powstaá
z inicjatywy Ostrzeszowskiego Centrum Kultury - otrzymano na niego
10.000 zá grantu za wygraną w konkur-

sie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Miaá
byü pretekstem do spotkaĔ i rozmów,
w czasach kiedy znacząco spada
w Polsce poziom czytelnictwa.
Wedáug raportu Biblioteki Narodowej, w 2015 roku jedynie 41% Polaków przeczytaáo przynajmniej jedną
ksiąĪkĊ. AĪ 19.000.000 Polaków nie
przeczytaáo w 2014 ani jednej ksiąĪki,
a blisko 10.000.000 nie ma ksiąĪek
w domu.
Niestety, od jakiegoĞ czasu ostrzeszowskie okna dialogowe Ğwiecą...
pustkami. CzyĪby mieszkaĔcom znu-

KĄCIK GADĩECIARZA
DZIĝ O AUDIOBOOKU
WątpliwoĞü moĪe wzbudziü zaliczenie ksiąĪki czytanej czĊstokroü
przez wybitnego aktora, nagranej
na páycie CD, najczĊĞciej w formacie mp3.
Wedáug przytoczonej wczeĞniej,
mojej de¿nicji gadĪetu, audiobook

nie jest artykuáem pierwszej potrzeby, moĪna bez niego normalnie funkcjonowaü, jednak daje wiele radoĞci
kaĪdemu „gadĪeciarzowi”.
W epoce, gdy Īycie tak pĊdzi,
a najwaĪniejszym jego elementem
jest praca, na „klasyczne” czytanie
ksiąĪek trudno znaleĨü czas. Wielu
z nas spĊdza jednak wiele godzin
za kierownicą
samochodu,
a niemal kaĪdy
wspóáczesny
samochód wyposaĪony jest
w czytnik páyt
CD. Zamiast
wiĊc sáuchaü
niezliczonej iloĞci reklam, emitowanych przez
sieci radiowe,
lub kolejnych
wiadomoĞci
przeplatanych
muzyką, warto siĊgnąü po
audiobook, by
wysáuchaü, jak
to czyni piszący

Wâağciciel sklepu
motoryzacyjnego

Lubiċ kupowaý róīne gadīety. Szczególnie te, które sâuīĆ do majsterkowania.
Lubiċ mieý duīo rodzajów narzċdzi. Nawet jeğli którychğ jeszcze nie uīyâem,
to i tak zdarza mi siċ dokupiý nowe. SĆ
to najczċğciej gadīety do piâ, wiertarek,
kluczy, ğrubokrċtów. Kupujċ je, poniewaī
sĆ mi przydatne, lubiċ naprawiaý rzeczy
samemu, a te gadīety mi to uâatwiajĆ.
Gdy czâowiek sobie kupi jakiğ fajny gadīet, to od razu jest szczċğliwszy,
nawet jeğli sĆ to z pozoru nieprzydatne
„duperele”.
Jeğli chodzi o gadīety reklamowe, to
uwaīam, īe pomagajĆ Àrmom siċ rozreklamowaý czy teī zachċciý do zakupu
u nich. Sam, bċdĆc wâağcicielem sklepu, wymyğlam róīnego rodzaju gadīety
reklamowe, które zapadajĆ w pamiċý
i zachċcajĆ do kupowania u mnie. Przykâadowo - wiċkszoğý Àrm na tylnej stronie
wizytówek zaâĆcza kalendarz, ludzie wyrzucajĆ jednĆ wizytówkċ, gdy otrzymajĆ
innĆ - ciekawszĆ, âadniejszĆ. Natomiast
ja na odwrocie wizytówki zamieğciâem
ciekawostkċ o punktach karnych za przekraczanie prċdkoğci i wiem, īe ludziom
siċ to podobaâo, bo nawet teraz, po kilku
latach klienci nadal majĆ te wizytówki
i mówiĆ, īe sĆ one ciekawe. Uwaīam, īe
gadīety reklamowe muszĆ byý oryginalne
i nieprzeciċtne.

W.K.
Cena audiobooka waha siĊ od 20
do 100 záotych

Honorata Stokâosa
pracownica sklepu
spoīywczego

Moim ulubionym gadīetem jest
power bank do telefonu, poniewaī
czasem, np. gdy gdzieğ jadċ, nie
mam moīliwoğci podâadowaý
komórki, a taki gadīet pozwala
naâadowaý telefon, bez potrzeby
podâĆczania go do prĆdu. Kolejnym,
bardzo uīytecznym dla mnie gadīetem, jest minilampa do paznokci.
Jest to lampa podrċczna, wszċdzie
jĆ ze sobĆ zabieram, gdy uâamie
mi siċ któryğ paznokieý, mogċ go
od razu naprawiý. KolejnĆ bardzo
potrzebĆ mi rzeczĆ jest telefon, który zastċpuje kartċ pâatniczĆ - gdy
zapomnċ portfela, nie muszċ siċ
martwiý, poniewaī zawsze mogċ
zapâaciý telefonem.
Gadīety reklamowe to dla mnie
przedmioty zbċdne, poniewaī wolċ
konkretniejsze rzeczy. Uwaīam, īe
na dobry wizerunek Àrmy wpâywajĆ
gadīety, które sĆ przydatne, miċdzy
innymi kubki czy teī dâugopisy, jednak bardzo czċsto ludzie nie zwracajĆ uwagi na materiaây promocyjne
rozdawane przez Àrmy, nawet jeğli
je wezmĆ, to zaraz rzucajĆ je do
kosza lub w kĆt.

Jak twierdzi jedna z mieszkanek
Ostrzeszowa, przyczyną takiego stanu
rzeczy moĪe byü fakt, Īe ludzie traktują
ksiąĪki jako darmową rozpaákĊ w piecu.
To przykre - niektórzy zostawiali tam
ciekawe lektury, aby daü im drugie
Īycie, chcieli, aby i inni mogli siĊ nimi
nacieszyü.
Szkoda, Īe pomysá z gablotami
nie wypaliá. MoĨe wiosna przyniesie
zmiany?
A. àawicka

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

M
AJE

N
U
W Y RZĕT EGO
P
N
S
A
O
BUD

WL

Drodzzzyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
Pro
ro
omocja trwa do 28.02.2017r.

Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

O gadīetach

SONDA

Adam Wypchâo

te sáowa, ksiąĪki, zazwyczaj znakomicie interpretowanej.
Oferta audiobooków jest doĞü obszerna i obejmuje niemal wszystkie
dziedziny literatury - od klasyki, po
literaturĊ sensacyjną, a wiĊc kaĪdy
znajdzie coĞ dla siebie.
MoĪe warto spróbowaü?

dziáa siĊ niezobowiązująca wymiana ksiąĪek?
- Co tydzieĔ staram siĊ podrzucaü
do tych okien jakieĞ ksiąĪki - mówi
nasza czytelniczka. - Zazwyczaj zanoszĊ je do okna znajdującego siĊ
tuĪ przy ksiĊgarni. KiedyĞ napisaáam
kartkĊ, by osoba, która przeczytaáa
ksiąĪki, przyniosáa je z powrotem, ale,
niestety, nie zrobiáa tego. Nie wiem juĪ
jak rozwiązaü ten problem. Gabloty
są, a Ğwiecą pustkami. Ich stan teĪ
pozostawia wiele do Īyczenia. Nie
temu miaáy sáuĪyü te okna.

Artur Paâka

uczeĕ gimnazjum

Lubiċ wszelakie gadīety elektroniczne. Mój telefon musi mieý duīy
wyğwietlacz, zestaw sâuchawkowy
i wszelkie inne udogodnienia. Telefon
nie sâuīy mi tylko do dzwonienia
i pisania sms-ów, ale równieī do
przeglĆdania ciekawych rzeczy w Internecie, sâuchania muzyki.
Kolejnymi gadīetami, które bardzo lubiċ, jest tablet i laptop, nadajĆ
siċ nie tylko do codziennego uīytku
czy nauki, ale równieī do gier. Moje
gadīety elektroniczne muszĆ posiadaý duīĆ iloğý dodatkowych funkcji.
Gadīety przydajĆ siċ równieī
sportowcom, warto w nie inwestowaý, poniewaī przyczynia siċ to do
szybszego rozwoju oraz wpâywa na
coraz to lepsze osiĆgi.
Uwaīam, īe gadīety reklamowe sĆ bardzo potrzebne, dobrze
ğwiadczĆ o Àrmie, pokazujĆ, īe dba
o klientów. Osobiğcie nie korzystam
z takich gadīetów, jednak czasem
mogĆ okazaý siċ przydatne.

rozm. i fot.
A. Pisula i K. Przybysz

Mateusz Korzaĕski

pracownik Oğrodka Doradztwa
Rolniczego

Najczċğciej korzystam ze smartphona - do rozmów, zdjċý, pisania
sms-ów, oglĆdania Àlmików oraz korzystania z Internetu. Gadīetów do
domu lub samochodu nie kupujċ, poniewaī w wiċkszoğci przypadków mój
smartphone mi wszystko zastċpuje.
Czasem moja dziewczyna kupuje
gadīety do kuchni, jednak ja siċ tym
nie interesujċ. Oczywiğcie, skuszony
promocjĆ, czasem i ja kupiċ jakiğ
niepotrzebny mi produkt, ale najczċğciej koĕczy siċ to tym, īe uīyjċ go
kilka razy i odkâadam w kĆt. Dlatego
staram siċ nie kupowaý przedmiotów,
których nie potrzebujċ.
Gadīety od Àrm sĆ dla mnie bezuīyteczne, najczċğciej sĆ to jednorazówki, które po jednym uīyciu siċ
psujĆ. Na przykâad kiedyğ byâem na
pokazie, na którym rozdawali termosy, jak siċ okazaâo, zupeânie niespeâniajĆce swojej funkcji, poniewaī nie
trzymaây ciepâa. Czasem biorċ rozdawane materiaây promocyjne, jednak
przewaīnie nie sĆ mi one potrzebne.

Anna Szczepaĕska
Anna Filipiak
ZS nr 1 w Ostrzeszowie

Gadīetem, bez którego nie da siċ
īyý, jest smartphone, chociaī w dzisiejszych czasach chyba nie moīna juī
tego nazwaý gadīetem, gdyī posiada
je wiċkszoğý ludzi. Nie moīna siċ teī
obejğý bez sâuchawek oraz tabletu,
który jest bardziej funkcjonalny od laptopa, ze wzglċdu na jego mobilnoğý.
Gadīetem, który jest teraz bardzo
popularny, jest lampa do paznokci,
poniewaī moīna wykonaý sobie manicure hybrydowy w domu, oszczċdzajĆc
czas i pieniĆdze. Kosmetycznym gadīetem ostatnich miesiċcy sĆ równieī
specjalne gĆbeczki do makijaīu.
IstniejĆ takīe gadīety, które sĆ
popularne przez jeden sezon. Przykâadowo „selÀe stick”, na który kiedyğ byâ
szaâ, a teraz uwaīa siċ, īe to „obciach”.
Przez kilka sezonów bardzo popularne
byây nawigacjċ do samochodu, które
to zastċpowaây mapy, natomiast teraz
zostaây zastĆpione przez nawigacjċ
w telefonie.
Gadīety reklamowe stanowiĆ rewelacyjnĆ reklamċ dla Àrmy. Róīnego rodzaju dâugopisy, kubki, latarki
- kaīdemu siċ to przyda. Ludzie patrzĆ
bardziej przychylnym okiem na danĆ
Àrmċ, jeīeli otrzymajĆ od niej jakiğ
promocyjny gadīet.
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28. sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów

GIMNAZJA POD SKRZYDàAMI PODSTAWÓWEK
Staáo siĊ. Na ostatniej sesji (23
lutego) Rada Miejska zdecydowaáa
o likwidacji gimnazjów. Wszystkie
trzy znajdujące siĊ w naszej gminie
gimnazja zakoĔczą swą dziaáalnoĞü
31 sierpnia br. - rzecz jasna gimnazjaliĞci klas II i III nadal bĊdą chodziü do swych szkóá, choü prawnie

gimnazja bĊdą juĪ pod skrzydáami
podstawówek. UchwaáĊ dostosowującą sieü szkóá podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą
PRAWO OĝWIATOWE, przyjĊli radni
po krótkiej dyskusji, przy jednym
gáosie wstrzymującym siĊ.

WątpliwoĞci w tej kwestii wyraziáa
radna B. CaliĔska. Jej zdaniem, ale
takĪe - co podkreĞliáa - Ğrodowiska
nauczycielskiego, podjĊcie uchwaáy
zaburzy relacje miĊdzy nauczycielami,
prowadząc do „wyĞcigu szczurów”.
JuĪ zaczynają siĊ pomówienia o braku
wyksztaácenia niektórych pracowników szkóá. Utratą pracy
zagroĪeni są nie tylko
nauczyciele gimnazjów,
ale teĪ szkóá podstawowych, co w przyszáoĞci odbije siĊ równieĪ
na dzieciach. Radna
wskazaáa i inne zagroĪenia, m.in. utratĊ danych gimnazjalistów czy
uĪywania odpowiednich
pieczĊci. Do wypowiedzi koleĪanki odniósá siĊ
inny radny-nauczyciel B.
Kokoszko.
- Nauczyciel teĪ
musi zrozumieü, Īe
dzisiejsza szkoáa to nie

XXIV sesja Rady Miejskiej w Mikstacie

SIEû SZKÓà PRZYJAZNA UCZNIOM
PrzyjĊty w poniedziaáek przez
mikstacki samorząd projekt dostosowania sieci szkóá do nowego
ustroju szkolnego zakáada funkcjonowanie czterech oĞmioklasowych
szkóá podstawowych: w Mikstacie,
Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Oáobockich i Biskupicach
Zabarycznych. Natomiast mikstackie Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawáa II ma byü wáączone do Szkoáy
Podstawowej im Ewarysta Estkowskiego i powinno zakoĔczyü dziaáalnoĞü z dniem 31 sierpnia 2017 r.
W porządku obrad XXIV sesji
Rady Miejskiej Mikstatu, która odbyáa
siĊ 20 lutego br. w sali MGOK, znalazáo
siĊ 11 uchwaá. Pierwsza dotyczyáa
okreĞlenia wysokoĞci opáat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w Publicznym Przedszkolu w Mikstacie
- z opáat caákowicie zostaáy zwolnione
szeĞciolatki. NastĊpnie radni przyjĊli
plan nadzoru nad Īáobkami, klubami
dzieciĊcymi oraz opiekunami dziennymi, a takĪe Gminny Program Pro¿laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziaáania
Narkomanii na rok 2017.
Radni postanowili takĪe przekazaü
7.500 zá dla powiatu ostrzeszowskiego
na wykonanie dokumentacji ĞcieĪki
pieszo-rowerowej na ul. Kaliskiej do ul.
Polnej w Mikstacie. Zapadáa równieĪ

decyzja w sprawie przejĊcia przez
gminĊ od powiatu ostrzeszowskiego
budowy chodnika przy drodze powiatowej w Biskupicach Zabarycznych.
Kolejne trzy uchwaáy dotyczyáy obrotu nieruchomoĞciami: radni zgodzili
siĊ na sprzedaĪ kilku dziaáek komunalnych w mieĞcie oraz nieodpáatne
przekazanie na rzecz samorządu
prywatnych gruntów w Przedborowie.
20 lutego br. samorząd mikstacki
zrobiá waĪny krok w kierunku ustanowienia nowej sieci szkóá zgodnie
z przyjĊtą reformą oĞwiatową. Uchwalony wiĊkszoĞcią gáosów (11 za, 2
przeciw i 1 wstrzymujący siĊ) projekt
zakáada funkcjonowanie w mieĞcie
i gminie czterech oĞmioklasowych
szkóá podstawowych w: Mikstacie,
Kaliszkowicach Kaliskich, Kaliszkowicach Oáobockich i Biskupicach Zabarycznych oraz wáączenie gimnazjum
do mikstackiej podstawówki. Uchwaáa
ma charakter intencyjny i stanowi podstawĊ do zasiĊgania obligatoryjnych
opinii kuratora oĞwiaty oraz związków
zawodowych. Opinia kuratora jest wiąĪąca i odnosi siĊ do oceny zgodnoĞci
z prawem rozwiązaĔ proponowanych
w tej uchwale oraz oceny zapewnienia
dzieciom moĪliwoĞci realizacji obowiązku szkolnego. Dopiero po uzyskaniu
opinii z kuratorium samorząd mikstacki
bĊdzie mógá formalnie zatwierdziü nową

WiĊkszoĞü mikstackich radnych poparáa projekt
dostosowania sieci szkóá do nowego ustroju szkolnego.

sieü szkóá w mieĞcie i gminie. PrzyjĊte
przez radnych rozwiązanie wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom spoáecznoĞci Kaliszkowic Kaliskich, Kaliszkowic
Oáobockich i Biskupic Zabarycznych.
Na sesji zmieniono takĪe budĪet
na 2017 rok, m.in. w oparciu o nowe
wskaĨniki przekazane przez ministra
rozwoju i ¿nansów oraz wojewodĊ
wielkopolskiego. Ostatnia uchwaáa
dotyczyáa aktualizacji stawek diet samorządowców, które nie byáy podnoszone
w Mikstacie od 6 lat.
W ramach wolnych gáosów
i wniosków radny Sáawomir Kmiecik
postulowaá, Īeby wystąpiü do powiatu
w sprawie naprawy chodnika oraz wyciĊcia krzaków przy drodze powiatowej
w Komorowie.
- Na pewno bĊdziemy interweniowaü w tej sprawie, a ponadto postaramy siĊ rozwiązaü problem na wiosnĊ
w ramach prac interwencyjnych we
wspóápracy z Powiatowym UrzĊdem
Pracy - zapewniá burmistrz Henryk
ZieliĔski.
Radny Damian Tokarek wnioskowaá o wysypanie táuczniem parkingu
przed cmentarzem w Przedborowie,
natomiast radna Urszula Mikoáajczyk-Machoá mówiáa o kubáach na odpady, które zamiast na posesji stoją na
chodniku przy ul. Kaliskiej w Mikstacie.
- Zwrócimy uwagĊ wáaĞcicielowi
posesji, Īeby przestrzegaá regulaminu
i zabraá pojemniki z chodnika - odpowiedziaá burmistrz.
Wáodarz Mikstatu obiecaá teĪ
radnemu Czesáawowi Biaáemu interwencjĊ w sprawie rzetelnej naprawy
nawierzchni drogi powiatowej w Kotáowie.
Na koniec, odpowiadając na pytanie radnego Damiana Strzelczaka,
burmistrz przedstawiá dziaáania podejmowane w związku z ogniskami ptasiej
grypy, wykrytymi na terenie powiatów
ostrzeszowskiego i ostrowskiego.
PK

miejsce pracy zagwarantowane do
emerytury. Szkoáa to dzisiaj zakáad
pracy zaleĪny od liczby uczniów.
Projekt uchwaáy przedstawiá M.
Witek. Zgodnie z nią wszystkie trzy
gimnazja zostaáy wáączone do szkóá
podstawowych:
- Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie
im. Janusza Korczaka od wrzeĞnia
stanie siĊ czĊĞcią oĞmioletniej SP nr
1 im. Henryka Sienkiewicza.
- Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie im. Karola Wojtyáy od wrzeĞnia
zostanie wáączone do SP nr 2 im.
Marii Dąbrowskiej.
- Gimnazjum w Siedlikowie im.
Stefana WyszyĔskiego wejdzie
w skáad oĞmioletniej SP im. Stanisáawa Mikoáajczyka.
Burmistrz podkreĞliá, Īe to jedna
z najwaĪniejszych uchwaá, jakie przychodzi radnym podejmowaü. Mówiá
teĪ, Īe reforma w gm. Ostrzeszów
ma szansĊ byü wprowadzona w miarĊ
páynnie, choüby dlatego, Īe tutejsze
gimnazja mieszczą siĊ w tych samych
budynkach co szkoáy podstawowe
lub - jak w przypadku Gimnazjum nr
2 - áączą siĊ z nimi.
- Na pewno jakieĞ niespodzianki
bĊdą - kontynuowaá przewodniczący
E. Skrzypek, wyraĪając szczególne
obawy dotyczące zbitki roczników,
kiedy to równoczeĞnie koĔczyü bĊdzie naukĊ ostatnia klasa gimnazjum i 8 klasa szkoáy podstawowej.
Wtedy w pierwszych klasach szkóá
Ğrednich moĪe dla wszystkich nie
starczyü miejsc.
UchwaáĊ przyjĊto (jedna osoba
wstrzymaáa siĊ od gáosu).
MIESZKANIE NA WàASNOĝû
- PO 25 LATACH
Radni podjĊli takĪe kilka innych
uchwaá, dokonując m.in. zmian w budĪecie i nadając jednej z dróg wewnĊtrznych w Ostrzeszowie nazwĊ
ul. Braterska. Znaczące moĪe byü
teĪ przyjĊcie przez RadĊ „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
i gminy Ostrzeszów na lata 20152020, z perspektywą do 2023 roku”.
Nieco rozterek przyniosáo radnym podjĊcie decyzji w sprawie zasad
sprzedaĪy lokali komunalnych. Pierwotnie miaáy byü one sprzedawane
po 15 latach od momentu oddania
ich do uĪytku. Ostatecznie uchwalono, Īe lokatorzy bĊdą mogli nabywaü
na wáasnoĞü lokale, które mają co
najmniej 25 lat. Taką autopoprawkĊ
zaproponowaá burmistrz po rozmowie
z prezesem ZGM.
ZIELONE ĝWIATàO
DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH
Goszczący na sesji radny Sejmiku Wojewódzkiego Mikoáaj Grzyb
mówiá o planowanych w najbliĪszych
latach remontach dróg. W tym roku
ogáoszony zostanie przetarg dotyczący remontu drogi 449. W kolejnych
latach ma byü ona zmodernizowana od ronda do drogi prowadzącej
na Doruchów. Byáy plany zrobienia
w tym miejscu ronda, ale pomysá
ten zarzucono, lecz skrzyĪowanie to
ma byü caákowicie przebudowane.
Przebudowany zostanie teĪ chodnik
przy ul. Grabowskiej. CoĞ bĊdzie siĊ
takĪe dziaáo z drugiej strony miasta,
na drodze 449 w kierunku Rojowa,
która w najbliĪszych latach bĊdzie
poszerzana, remontowana. Radny
wspomniaá równieĪ o planach dotyczących drogi 444, która ma caákiem
omijaü SzklarkĊ.
OGRANICZYû DO 7,5 TON
Temat dróg, choü nie tylko, przewijaá siĊ takĪe w interpelacjach.

- CieszĊ siĊ, Īe wreszcie w poáudniowej Wielkopolsce coĞ siĊ bĊdzie robiü - odniósá siĊ do wypowiedzi
radnego wojewódzkiego K. Bacik,
zaraz teĪ zaapelowaá do burmistrza
o szybkie uruchomienie programu naprawy dróg i áatania dziur na drogach
gminnych. Poruszyá takĪe kwestiĊ
znaku drogowego ograniczającego
ciĊĪar samochodów do 3,5 t. Stoi on
przed wiaduktem przy drodze na Tokarzew, stanowiąc jedynie utrudnienie
dla rolników poruszających siĊ ciĊĪkim
sprzĊtem.
- Dlaczego takiego znaku nie ma
przed takim samym wiaduktem na ul.
Ğw. Mikoáaja? - pytaá K. Bacik, proponując, by, oczywiĞcie po zbadaniu
wytrzymaáoĞci wiaduktu, wprowadziü
ograniczenie do 7,5 t.
DZIURY NA VIP-OWSKIEJ
DRODZE
W temacie dróg poruszaá siĊ równieĪ przewodniczący E. Skrzypek.
A trzeba przyznaü, Īe „jechaá równo”
po bardzo nierównej drodze (powiatowej) do Mikstatu.
- To jest skandal. Takie drogi są
na Ukrainie czy Biaáorusi. Ludzie siĊ
z nas Ğmieją, mówią, Īe tą drogą jeĨdzi poseá, radny wojewódzki, jego
brat - radny powiatu, jeĨdzi burmistrz
i jego zastĊpca, w koĔcu ja równieĪ…
Jedynie starosta tą drogą nie jeĨdzi
i pewnie tego nie widzi.
I wáaĞnie do starosty, niestety nieobecnego, przewodniczący Skrzypek
kierowaá pytanie, kiedy wreszcie droga
ta zostanie wyremontowana. Odpowiedzi nie byáo.
Skoro w drogach tyle dziur, to
moĪe lepiej podróĪowaü rowerem.
Naprzeciw rowerzystom wyszedá P.
JĊdrowiak, pytając o stacje naprawy rowerów. Radny przekazaá teĪ
wáadzom przygotowane przez siebie
projekty uchwaá dla seniorów.
Z kolei radna M. Kozáowska przestrzegaáa przed skutkami powodzi
(na polach pojawia siĊ coraz wiĊcej
rozlewisk), a radna B. CaliĔska prosiáa
o oĞwietlenie drogi Rogaszyce-ĩyrów.
O kierunkowskazy informujące, jak
dojechaü do poszczególnych gospodarstw, upominaá siĊ radny A. Ogórkiewicz, sugerując, by przytwierdziü
je solidnie, aby przetrwaáy dáuĪej niĪ
poprzednio.
M. Czwordon pytaá, czy po planowanej reformie sáuĪby zdrowia nasz
szpital znajdzie siĊ w sieci szpitali.
Z odpowiedzi wynikaáo, Īe nie ma zagroĪeĔ, ale lepiej dmuchaü na zimne.
Wiceprzewodniczący A. Józe¿ak
apelowaá do burmistrza, by wreszcie s¿nalizowaü zakup gruntów pod
Baáczyną, bo moĪe siĊ zdarzyü, Īe
wáaĞciciel zagrodzi dojĞcie na górĊ.
Z kolei o prace interwencyjne przy karczowaniu przydroĪnych krzewów pytaá
soátys wsi Kocháowy, Z. Lizakowski.
K. Juszczak

Fabryka Mebli Wersal

POSZUKUJE
DO PRACY OSOBô
ZE ZNAJOMOĆCIï
JôZYKA
NIEMIECKIEGO.
Wiõcej informacji pod
numerem telefonu 739 043 919.
CV prosimy skãadaç
na adres mailowy
serwis@wersal.pl
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WyróĪnienia: Martyna Kubik (POLSKA - Kraków), naucz. Olga àazarska
Sergei Filaleev (ROSJA - Moskwa), naucz. - Daniil Kopylow

W stylowym paáacu MyĞliwskim, w którym kiedyĞ grywaá sam
Fryderyk Chopin, znowu rozbrzmiewaáa jego muzyka. Tutaj bowiem
przed tygodniem odbyá siĊ XIV MIĉDZYNARODOWY KONKURS
PIANISTYCZNY „Chopin dla Najmáodszych”. 35 máodych i bardzo
máodych pianistów z Chin, Japonii, USA, Rosji, Czech, Niemiec,
Biaáorusi, Chorwacji i oczywiĞcie z Polski przyjechaáo do Antonina,
by zaprezentowaü swój talent i umiáowanie Chopinowskiej muzyki. Przez dwa dni - 21 i 22 lutego - unosiáy siĊ ku przestworzom
skoczne mazurki, nastrojowe scherza i dostojne polonezy, by to, co
najpiĊkniejsze zawrzeü w ¿naáowym koncercie laureatów. Wystąpiáo
w nim oĞmioro utalentowanych, nagrodzonych przez jury máodych
pianistów - wĞród nich troje zwyciĊzców w poszczególnych kategoriach wiekowych: Anna Maria URZĉDOWSKA, Maya NAGAKURA
i Kacper ĩAROMSKI. Cieszy, Īe dwoje laureatów I nagrody to
Polacy, choü w gronie wszystkich uczestników konkursu wcale nie
stanowili wiĊkszoĞci.
Zanim usáyszeliĞmy najpiĊkniejszą muzykĊ, nastąpiáo uroczyste
wrĊczenie nagród. MiĊdzynarodowe jury, któremu przewodniczyá
prof. Waldemar Andrzejewski z Akademii Muzycznej w Poznaniu,
wyáoniáo laureatów w trzech kategoriach wiekowych: do lat 12, do
lat 15 i do lat 18.

WyróĪnienia: Nao Saito (JAPONIA - Sendai), naucz. - Chihuru
Izumiya
Franciszek Charchuáa (POLSKA - Warszawa), naucz. - Krzysztof Rynkiewicz
Piotr CzerwiĔski (POLSKA - GdaĔsk), naucz. - ElĪbieta Pasierowska-Koáodziej

Oto lista nagrodzonych pianistów:
Kategoria I - do lat 12
I nagroda: Anna Maria UrzĊdowska (POLSKA - Nysa), naucz.
- Ewa Bartocha-Konopka
II nagroda: Eryk Koszela (POLSKA - Rzeszów), naucz. - Anna
Jureczko
III nagroda: nie przyznano
WyróĪnienia: Tali Shafar (BIAàORUĝ - MiĔsk), naucz. - Alena
Lohinava
Riho Nagakura (JAPONIA - Sendai), naucz. - Chiharu Izumiya
Kategoria II - do lat 15
I nagroda: Maya Nagakura (JAPONIA - Sendai), naucz. Chiharu Izumiya
II nagroda: Kacper KukliĔski (POLSKA - GdaĔsk), naucz. ElĪbieta Pasierowska-Koáodziej
III nagroda: Yiyang Li (CHINY - Szanghaj), naucz. - Xie Jia

Nagroda dla najmáodszej uczestniczki konkursu.
Kategoria III - do lat 18
I nagroda: Kacper ĩaromski (POLSKA - Krosno), naucz. Dorota Skibicka
II nagroda: Tymoteusz ĝleziak (POLSKA - Bielsko Biaáa),
naucz. - Grzegorz Niemczuk
III nagroda: Maria Moliszewska (POLSKA - Kraków), naucz.
- Dorota Moliszewska

Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu pogratulowaá
organizator - dyrektor PaĔstwowej Szkoáy Muzycznej I stopnia
w Ostrzeszowie - Mirosáaw Zając, zapraszając ponownie do Antonina.
PodziĊkowaá teĪ instytucjom, osobom i ¿rmom, które miaáy swój
udziaá w organizacji imprezy. Warto dodaü, Īe tegoroczny konkurs
odbywaá siĊ pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a znaczący udziaá w jego organizacji miaáo takĪe
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Starostwo Powiatowe
oraz Stowarzyszenie „Chopin dla Najmáodszych”.
W ciepáych sáowach na temat odbywających siĊ tu konkursów
i ich laureatów wyraĪaá siĊ kierujący pracami jury, prof. Waldemar Andrzejewski.
- Konkurs antoniĔski ma bardzo dobrą renomĊ nie tylko w Polsce,
ale równieĪ za granicą. Nie jest to uzaleĪnione od tego piĊknego
miejsca, lecz przede wszystkim od klasy laureatów tutejszych konkursów. Wielu z nich odnosi sukcesy takĪe w póĨniejszych latach
- mówiá profesor. - DziĊkujĊ wszystkim kolegom z jury za harmonijną
wspóápracĊ i pani sekretarz Krystynie Zając za wszechstronną pomoc.
PodziĊkowania dla nauczycieli máodych pianistów przekazali
organizatorzy, nie zabrakáo takĪe nagród specjalnych. Pierwszą
z nich, ufundowany przez naszą redakcjĊ album pt. „PodróĪe marzeĔ. Polska” , ukazujący miejsca, które warto zobaczyü, otrzymaá
najlepszy polski pianista Kacper ĩaromski. Z kolei nagroda dla
najmáodszej uczestniczki konkursu, ufundowana przez pp. Zająców,
tra¿áa do rąk niespeána 10-letniej Tali Shafar z MiĔska.
**
Koncert laureatów rozpocząá przedstawiciel najmáodszej grupy
pianistów, zdobywca II nagrody Eryk Koszela. W jego wykonaniu
usáyszeliĞmy walca As-dur op. posth. Zaraz potem melomani mieli
okazjĊ oklaskiwaü laureatkĊ I miejsca - AnnĊ MariĊ UrzĊdowską.
Zagraáa ona nokturn cis-mol op. posth. i walca cis-mol op.64 nr 2.
I nastĊpni laureaci, i kolejne etiudy, nokturny, polonezy… Finaáową
prezentacjĊ zakoĔczyá zwyciĊzca tej najbardziej dojrzaáej kategorii do lat 18 - Kacper ĩaromski. Zafascynowaá sáuchaczy wykonaniem
ballady f-mol op.52.
O krótkie podsumowanie konkursu
zwróciáem siĊ do dyrektora artystycznego
tego przedsiĊwziĊcia, p. Mirosáawa Zająca.
- KaĪdy z dotychczasowych 14 konkursów
byá podobny, a zarazem inny. Na pewno róĪnią
siĊ one wykonawcami - w tym roku sporo pianistów przyjechaáo z Chin i Japonii. Byli teĪ po
raz pierwszy uczestnicy z Niemiec i Chorwacji.
A wczeĞniej bywali juĪ wykonawcy z Syrii, Korei
Póánocnej, Wietnamu… To znaczy, Īe przyjeĪdĪają tu pianiĞci z caáego Ğwiata. OczywiĞcie,
są teĪ Polacy, choü Īyczyábym sobie, Īeby byáo
ich wiĊcej. Co prawda naszym pianistom udaáo
siĊ zdobyü w tym roku kilka nagród, w tym
dwie pierwsze.
Ubolewam, Īe nikt od nas nie braá udziaáu
w tym konkursie, choü przed laty zdarzali siĊ
nawet laureaci z Ostrzeszowa. Przyznam, Īe
w tym roku zabrakáo mi takiej pereáki, czyli
muzyka, który porwaáby wszystkich swą grą.
Poziom konkursu byá doĞü wyrównany, choü
zdarzaáy siĊ wykonania róĪniące siĊ od siebie.
Od kilku edycji iloĞü wykonawców utrzymuje siĊ
w podobnych granicach 30-40 osób, kiedyĞ bywaáo wiĊcej, lecz kaĪdy juĪ wie, Īe do Antonina
nie przyjeĪdĪa siĊ dla zabawy, bo nieáatwo jest
tutaj walczyü o nagrody.
***
Opustoszaá zabytkowy paáacyk w Antoninie, ucicháa muzyka...
ale za dwa lata Chopin znów tu powróci w swoich scherzach i mazurkach, bo przecieĪ wówczas odbĊdzie siĊ juĪ po raz 15. konkurs
dla máodych pianistów.
Krzysztof Juszczak

WYWIOZĉ STĄD BARDZO POZYTYWNE WRAĩENIA
Zaraz po koncercie laureatów
poprosiáem jego zwyciĊzcĊ, Kacpra
ĩaromskiego, o rozmowĊ.
Dla kogo grasz Chopina?
- Dla wszystkich, którzy chcą tego
sáuchaü. Poprzez muzykĊ moĪna duĪo
powiedzieü i kaĪdy czáowiek potra¿
to zrozumieü.
Od kiedy juĪ tak Ğwiadomie
zająáeĞ siĊ graniem?
- Muzyka u mnie w domu byáa caáy
czas - ojciec sáuchaá jej niemal ciągle,
wiĊc dorastaáem w tym klimacie. MogĊ
powiedzieü, Īe muzyką interesowaáem
siĊ od zawsze, zaĞ na grze skupiaáem
siĊ gdzieĞ od gimnazjum. WczeĞniej
teĪ graáem, jednak traktowaáem to
jako zabawĊ.
Wiem, Īe to nie pierwszy
Twój sukces…
- KiedyĞ w Rzeszowie udaáo mi
siĊ zająü pierwszą pozycjĊ, niedawno
byáem na festiwalu w Moskwie na
koncercie „Muzyka-klasyka”, gdzie
równieĪ wygraáem. Sukces odniosáem
teĪ na festiwalu w Budapeszcie, na
którym wystąpiáem w ubiegáym roku,
zostając tam najlepszym w swej kategorii wiekowej.
Czy po raz pierwszy goĞcisz
w Antoninie?
- Tak, jestem tu pierwszy raz,
ale wywiozĊ stąd bardzo pozytywne

wraĪenia. PiĊkny paáacyk, bardzo mili
ludzie, organizacja teĪ Ğwietna, na nic
siĊ nie czeka…
Czy masz ulubione utwory tego
wielkiego kompozytora?
- Nie ma „gorszych” dzieá Chopina, wszystkie bardzo lubiĊ.
Kto przygotowywaá CiĊ do konkursu?
- Pani Beata Skibicka, moja nauczycielka
z Krosna, która prowadzi mnie od najmáodszych lat.
Czy swoją przyszáoĞü wiąĪesz z muzyką?
- Raczej tak, sądzĊ,
Īe granie jest tym, co
chciaábym robiü w Īyciu.
Z koncertami kojarzą siĊ teĪ podróĪe,
czy są jakieĞ miejsca,
które szczególnie
chciaábyĞ zobaczyü?
- Szczerze powiem,
Īe bĊdąc na koncertach
w róĪnych miejscach,
rzadko kiedy mam moĪliwoĞü na turystyczne

zwiedzanie, ale na pewno chciaábym
pojechaü w góry.
ĩyczĊ wobec tego wiele satysfakcji ze zdobywania szczytów, takĪe tych muzycznych.
K. Juszczak

Anna Maria UrzĊdowska - zwyciĊĪczyni
w kategorii wiekowej do lat 12.
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àodzią, samochodem, a moĪe wpáaw?

TaĔczący z ptakami
24 lutego, godzina 15,00. Jest pochmurno,
wieje bardzo silny wiatr (w porywach do 100 km/h).
PatrzĊ przez okno i widzĊ na niebie stada czarnych

ptaków. To rozsypują siĊ
bezáadnie we wszystkich
kierunkach, jakby wiatr
miaá nad nimi wáadzĊ, to
znów, jak na sygnaá, zbijają siĊ w kupĊ, tworząc
krąg, to wreszcie zrywają
siĊ do lotu patrolowego
nad domami osiedla. I tak
trwa i trwa ten ptasi taniec
z wiatrem… Fascynujące!
Tak wygląda ul. Ceglarska po nocnych opadach deszczu (23 lutego).
Swoje doáoĪyá teĪ roztapiający siĊ Ğnieg.

Wiatr uszkodziá sygnalizator

ĝmigáowiec LPR w Mikstacie
O tym, Īe w czwartkowe przedpoáudnie (23 lutego) nad Mikstatem
krąĪy Ğmigáowiec LPR, poinformowali nas czytelnicy. Zaniepokojeni
mieszkaĔcy dopytywali, co takiego wydarzyáo siĊ w ich miasteczku,
Īe przyleciaá do nich Ğmigáowiec.
Powodem pojawienia siĊ helikoptera w Mikstacie byáo zasáabniĊcie
jednej z mieszkanek Kaliszkowic - kobieta Ĩle siĊ poczuáa w przychodni
lekarskiej, najprawdopodobniej byá to zawaá serca. Zostaáa przetransportowana do szpitala w Ostrowie Wlkp.
fot. OSP Mikstat

Bobry w gminie
Doruchów
ĝlady obecnoĞci bobrów
w okolicy TorzeĔca i Starego
Pana. Tym razem ich „áupem”
padá dąb i brzoza.
fot. Grzegorz Janicki

Silny wiatr w piątkowe przedpoáudnie
powaliá jeden z sygnalizatorów na skrzyĪowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piastowską w Ostrzeszowie.

W okolicy ponownie
pojawiáy siĊ wilki
Pierwszy raz watahĊ wilków leĞnicy w naszym rejonie
zaobserwowali okoáo póá roku temu w Mojej Woli. Kolejny raz
widziano je w paĨdzierniku ub.r. w obrĊbie leĞnictwa Krupa - ich
obecnoĞü uwieczniáa tzw. fotopuáapka, zainstalowana przez
jednego z podleĞniczych.
Po dáuĪszej przerwie wilki pojawiáy siĊ ponownie - tym
razem ich obecnoĞü zarejestrowaáo urządzenie zainstalowane
w lasach w okolicy Kotowskiego, Bronisáawki, Chojnika. Na
Facebooku, na pro¿lu NadleĞnictwa Antonin, moĪna obejrzeü
¿lm, który przedstawia wilka Īywiącego siĊ miĊsem innego
zwierzĊcia. Nagranie pochodzi z 7 lutego br.
Za zabytkowym koĞcioáem
w Kotáowie skrĊca siĊ w lewo
- kawaáek jedziemy asfaltem,
potem zaczyna siĊ piaszczysta
droga, prowadząca w kierunku
Przygodziczek. Droga peána
dziur, kamieni i nierównoĞci. To
prawda, Īe stoi przy niej kilkanaĞcie domów, lecz mieszkający w nich ludzie teĪ chcą jakoĞ
poruszaü siĊ swoimi pojazdami,
a nie latem grzĊznąü w piachu,
a wiosną wpadaü w dziury peáne
báota.
- MoĪe wáadze Mikstatu siĊ
nad nami zlitują - apeluje jedna
z mieszkających tam osób. - My
nie prosimy o asfalt, wystarczy
táuczeĔ i wyrówniarka, by bez
obawy móc wyjechaü samochodem.
K.J.

Wystarczy
táuczeĔ
i wyrówniarka

BĉDĄ REMONTOWAû ULICĉ ARMII KRAJOWEJ
Jeszcze w tym roku zmodernizowana zostania ul. Armii Krajowej w Ostrzeszowie. Inwestorem
bĊdzie Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Nasze
miasto równieĪ doáoĪy swoją „cegieákĊ” i wyremontuje przylegáy do
ulicy chodnik.
- Tzw. obwodnica - ul. Armii Krajowej - jest drogą wojewódzką, dlatego,
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Dróg, planujemy modernizacjĊ
tej drogi. Chodzi o odcinek od dawnej
szkoáy rolniczej aĪ do ronda O¿ar Zbrodni KatyĔskiej - mówi burmistrz Witek.

Miasto zamierza doáoĪyü do inwestycji 180.000 tysiĊcy záotych.
- Powstanie nowy chodnik i ewentualnie ciąg pieszy. Czy bĊdzie to ciąg
pieszo-rowerowy jeszcze trudno powiedzieü, bo najpierw musi powstaü projekt.
Nie wszystko jest jeszcze dopracowane
- dodaje Witek.
Nowa nawierzchnia, krawĊĪniki,
poprawienie nawodnienia i chodnik…
Miejmy nadziejĊ, Īe powstanie tu jednak, o co powinni zawalczyü nasi wáodarze, ĞcieĪka dla rowerów, tak bardzo
potrzebna w tym miejscu.
A. à.
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Torzeniec

BIEG PAMIĉCI ĩOàNIERZY WYKLĉTYCH
Biegacze z powiatu
ostrzeszowskiego oddali hoád
pamiĊci ĩoánierzom WyklĊtym - Īoánierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, dziaáającego w latach 1944 - 1963
w obrĊbie przedwojennych
granic RP.
Bieg ku czci Īoánierzy odbyá siĊ w minioną niedzielĊ
w TorzeĔcu, wziĊáo w nim
udziaá 86 osób. Podczas imprezy udaáo siĊ zebraü 900
záotych - pieniądze te zostaną
pojawiá siĊ Piotr Tomalak
z Doruchowa.
GodzinĊ póĨniej zawodnicy przystąpili do biegu na
5 kilometrów. Tutaj najlepszy
okazaá siĊ Norbert Piekielny pokonaá dystans w 15 minut
i 43 sekundy.
Uczestnicy biegów nie
zapomnieli takĪe o Krzyszto¿e Nowaku, który od kilku
miesiĊcy zmaga siĊ z rakiem
mózgu. To równieĪ jemu poĞwiĊcona byáa ta impreza.
DziĊki zaangaĪowaniu tak
wielu osób, udaáo siĊ zebraü
dla KrzyĞka 900 záotych.
CaáoĞü uĞwietniá wystĊp
zespoáu Jubilo i pokaz uzbrojenia Īoánierzy podziemia
antykomunistycznego. Kto
chciaá, mógá równieĪ skorzystaü z darmowych porad dietetycznych, których udzielali:

Sylwia Fluder i Jakub Janiak, trenerzy
personalni ze Studia Proefekt.
Brawa dla organizatorów biegów,
którymi byli: Stowarzyszenie „Teraz My”
z TorzeĔca i „Ostrzeszowscy Patrioci”.
WYNIKI BIEGU NA 5 KM
I m. Norbert Piekielny
II m. Robert Zborowski
III m. Maciek Marczak
To równieĪ najlepsi biegacze z pow.
ostrzeszowskiego.
WĞród paĔ pierwsze trzy miejsca zajĊáy:
I m. Martyna LubojaĔska
II m. Kinga Gierlak
III m. Samanta Zborowska
Najlepszą biegaczką z pow. ostrzeszowskiego okazaáa siĊ Samanta Zborowska. Ponadto wójt Józef Wilkosz
ufundowaá nagrody dla najlepszych zawodników z gminy Doruchów.
Otrzymali je: Maciej Marczak (I miejsce), Dominik ĝwitoĔ (II miejsce) i àukasz
Kosik (III miejsce).
A. àawicka
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DZIĝ GRA ORKIESTRA…
Od przeboju „Orkiestry dĊte” rozpoczĊáa swój niedzielny koncert Miejska Orkiestra DĊta w Ostrzeszowie, a na scenĊ
OCK wprowadziáa ją tamburmajor - Magdalena Góra-Nawrot. Potem dowodzenie
orkiestrą przejąá kapelmistrz Paweá Kossok
i rozlegáy siĊ kolejne, równie porywające
melodie. O tym, Īe coroczne przedwiosenne koncerty naszej orkiestry dĊtej staáy siĊ wyczekiwanym przez melomanów
wydarzeniem, przekonywaü nie trzeba.
Wystarczy spojrzeü na wypeániony po
brzegi kinoteatr, by wiedzieü, Īe dziĞ gra
orkiestra… Zagraáa, i to jak, racząc sáuchaczy przebojami polskimi i zagranicznymi,
w których nastrojowe nutki przeplataáy
siĊ ze skocznymi dĨwiĊkami, a perkusja
nadawaáa im rytm.
Jednym z pierwszych utworów granych przez orkiestrĊ byáa melodia J. Dudusia-Matuszkiewicza z ¿lmu „Janosik”.
Zaraz teĪ pojawiá siĊ nasz ostrzeszowski
Janosik, a skoro tak, to nie obyáo siĊ bez
„janosikowego” na rzecz orkiestry. Páacono
chĊtnie i wnet góralski kapelusz zapeániá
siĊ „dutkami”. PiĊkny walc W. Kazanec-

K. Juszczak
kiego z ¿lmu „Noce i dnie”, kapelmistrz
Paweá zadedykowaá maáĪonce. Po tym
utworze nastĊpne taneczne rytmy, choü
juĪ nie na ¾ - „Tijuana taxi” czy „Kankan”
z operetki „Orfeusz w piekle” J. Offenbacha. Kogo zmĊczyá Īywioáowy kankan,

mógá siĊ zrelaksowaü sáuchając „Power
of love” z repertuaru J. Rush.
Z kaĪdym rokiem orkiestra nam máodnieje i piĊknieje - máodnieje, bo coraz
máodsi muzycy chwytają za instrumenty,
a piĊknieje, bo w orkiestrze coraz wiĊcej dziewcząt. Caáy ten „nowy narybek”

kapelmistrz Paweá Kossok z niekáamaną
satysfakcją prezentowaá publicznoĞci.
Sáuchacze zaĞ mogli siĊ wykazaü znajomoĞcią piosenek Zbigniewa Wodeckiego,
odgadując tytuáy zawarte w wiązance jego
przebojów. Byáy to utwory: „Z tobą chcĊ

przekazane, choremu na
raka mózgu - Krzysztofowi Nowakowi.
Impreza zostaáa
podzielona na dwa etapy. Punktualnie o godz.
12.00 na linii startu stawili siĊ pierwsi zawodnicy,
którzy mieli do pokonania
dystans 1963 metrów - ta
liczba symbolizuje bowiem
datĊ Ğmierci ostatniego
z walczących Īoánierzy,
Józefa Franczaka, ps. Lalek. W marszobiegu jako
pierwszy na mecie, po 9
minutach i 2 sekundach,

ĩOàNIERZE WYKLĉCI LECZ NIE ZAPOMNIANI
Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy DzieĔ PamiĊci ĩoánierzy WyklĊtych. „Obchodzimy”- to powiedziane trochĊ na wyrost, bo
dopiero w ostatnich latach coraz odwaĪniej mówi
siĊ o ĩoánierzach WyklĊtych, o których w czasach PRL, o ile siĊ mówiáo, to wyáącznie jako
o bandytach. MoĪe dlatego i dziĞ nie brak osób
przeciwnych ich upamiĊtnieniu. A przecieĪ byli
to Īoánierze do koĔca niepogodzeni z sowiecką

okupacją, za co przez wáadzĊ ludową skazywano
ich na Ğmierü i zapomnienie. Tego drugiego nie
udaáo siĊ zrealizowaü - „zmartwychwstali” po
latach, mimo Īe miejsc pochówku wielu z nich
wciąĪ nie odnaleziono.
Wielce pouczającym preludium Dnia PamiĊci
ĩoánierzy WyklĊtych byáo spotkanie z Kajetanem Rajskim, czáowiekiem bardzo máodym,
lecz posiadającym duĪą wiedzĊ o Īoánierzach

powojennego podziemia. Spotkanie, które 21
lutego odbyáo siĊ w Miejskiej Bibliotece Publicznej, doszáo do skutku z inspiracji grupy „Ostrzeszowskich Patriotów”, czyli grona máodzieĪy,
dla której Ojczyzna i jej prawdziwa historia są
sprawami najĞwiĊtszymi.
JuĪ na początku prelekcji K. Rajski wyjaĞniá,
skąd wziĊáa siĊ data obchodów Narodowego
Dnia PamiĊci ĩoánierzy WyklĊtych. Wybrano
ją dla upamiĊtnienia czáonków IV Zarządu
Gáównego Zrzeszenia WolnoĞü i NiezawisáoĞü,
zamordowanych 1 marca 1951 r. Rajski ze
znawstwem opowiadaá
wiadaá o powstawaniu
kolejnych formacjii niepodlegáoĞciowych, a taką wáaĞnie
aĞnie byá WiN,
i o tragicznych losach
osach ich dowódców. Jedną z postaci, na
których skupiá siĊ
Ċ prelegent,
byá bohater Podhala
ala mjr Józef
KuraĞ ps. „OgieĔ”.
”. W 2014 r. K.
Rajski nawiązaá kontakt ze
Zbigniewem Kurasiem
asiem
- synem legendarnenego dowódcy, który
óry
opowiedziaá mu,
u,
jak po Ğmierci ojca
ca
byli razem z mattką szykanowanii
i drĊczeni przez
UB. Nie byá to jedyny, przytoczonyy
przez prelegenta,
a,
przykáad, przeĞladowaĔ
dowaĔ
nie tylko samych
ch Īoánierzy, lecz takĪe
Īe ich
rodzin. Rajski zaprzeaprzeczaá teĪ twierdzeniu,
zeniu,
Īe antykomunistyczna
yczna
walka byáa po 1945
945 r.
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oglądaü Ğwiat”,
„Chaáupy welcome to” i „Pszczóáka Maja”.
Wszystko, co
piĊkne teĪ swój
koniec ma. Na ¿naá
muzycy zagrali melodiĊ znaną z ¿lmu
„Jak rozpĊtaáem II
wojnĊ Ğwiatową”.
Byáy brawa na
stojąco i Ğwiatowy
przebój na bis…
Kolejny sezon
rozpoczĊty! Zapewne i w tym roku wielokrotnie bĊdziemy
mogli oklaskiwaü
naszą niezawodną Miejską OrkiestrĊ DĊtą.

bezsensowna. ĩoánierze WyklĊci stanowili swoisty bufor dla KoĞcioáa i dla innych organizacji
niepodlegáoĞciowych. Nie moĪna o nich powiedzieü, Īe nie zauwaĪyli koĔca wojny – stwierdzaá
prelegent. Wielu zresztą próbowaáo Īyü normalnie, ujawniaáo siĊ, ale im na to „normalne” Īycie
nie pozwolono. Obawiano siĊ idei, które nieĞli
z sobą. CzĊĞü Īoánierzy AK wcielono do WP.
Po latach dowiadujemy siĊ o miejscach, gdzie
w masowych doáach spoczywają ich szczątki.
Wobec o¿cerów, którzy siĊ ujawnili, czĊsto stosowano prowokacjĊ, by w ten czy inny sposób
zdobyü pretekst do ich aresztowania i skazania
na Ğmierü - przykáadem gen. August Fieldorf
„Nil”. Do dziĞ nie odnaleziono jego szczątków.
Innym b
bohaterem, o którym mówiá K. Rajski, byá o. Wáadysáaw
Gurgacz. Za duszpasterską
Gu
opiekĊ nad partyzanop
tami i bezkompromitam
sową postawĊ wobec
nowej wáadzy komuniĞci skazali
ska
go na Ğmierü.
Miejsce jego pochówku
jest znane,
znan jednakĪe wiĊkszoĞci ĩoánierzy
ĩ
WyklĊtych, na których wykonano
wyroki, wciąĪ nie odnaleziono. Okoáo trzystu zakopano na tzw. „àączce”,
na warszawskich
wars
Powązkach, piĊüdziesiĊciu
piĊ
z nich
udaáo siĊ zidenty¿kowaü.
Jedną z najbardzie
najbardziej znanych postaci
spoĞród ĩoánierzy WyklĊtych
W
jest niespeána 18-letnia Danuta
D
Siedzikówna „Inka”. Jej szczątki
szc
odnaleziono
w 2015 r., a pogrzeb
pog
z honorami
paĔstwowymi odbyá siĊ dopiero w roku ubiegáym.
ubie
WczeĞniej
honorowano rraczej oprawców.
Prokurator Wacáaw
Wac
KrzyĪanowski

- morderca sądowy „Inki”, który zmará w 2014 r.,
pochowany zostaá z asystą wojskową.
WyklĊci - bo zakazani i skazani na niepamiĊü. DziĞ pozostaáo ich najwyĪej kilkudziesiĊciu.
Niektórzy z nich przeĪyli wáasną Ğmierü, gdyĪ
w ostatniej chwili ich wyrok zamieniono na doĪywocie. Ostatni opuszczali wiĊzienia jeszcze
w latach 70., ale nawet wtedy towarzyszyáo im
oraz ich bliskim, piĊtno wykluczenia i zamkniĊte
drzwi do awansu.
Odpowiadając na pytanie radnego S. Hemmerlinga, goĞü wspomniaá o „grupach pozorowanych”, tworzonych przez UB, które, podając siĊ
za partyzantów, napadaáy na wioski, dokonując
zniszczeĔ i mordów. Byá to najbardziej skuteczny
sposób zohydzania Īoánierzy podziemia.
- Mówimy o ĩoánierzach WyklĊtych, bo czas
oddaü tym ludziom sprawiedliwoĞü, ale przede

wszystkim dlatego, Īe pora ksztaátowaü wspóáczesne pokolenia na tych wartoĞciach, które im
towarzyszyáy - przywiązaniu do niepodlegáoĞci
Polski i wiernoĞci hasáu: Bóg - Honor - Ojczyzna
- mówiá K. Rajski na spotkaniu w bibliotece. Tej
idei sáuĪy teĪ kwartalnik poĞwiĊcony ĩoánierzom
WyklĊtym „WYKLĉCI”, którego redaktorem jest
m.in. Kajetan Rajski. WaĪne, Īe pismo tra¿a
równieĪ do szkóá.
***
Nie byáo to spotkanie áatwe i przyjemne, bo
przecieĪ nie mówiono na nim o przyjemnych,
wesoáych wydarzeniach. A jednak dobrze siĊ
staáo, Īe za sprawą máodych ludzi - patriotów,
mieliĞmy okazjĊ poznaü lepiej trudną historiĊ
powojennej Polski.
K. Juszczak

CORAZ SZERSZA SIEû BILETOMATÓW

W Ostrzeszowie, KĊpnie i Krotoszynie bilety na pociągi POLREGIO,
uruchamiane przez Przewozy Regionalne, są juĪ dostĊpne w biletomatach! Na dworcach postawione
zostaáy automaty biletowe do dyspozycji pasaĪerów, a sprzedaĪ nie
jest ograniczona godzinami otwarcia
okienka kasowego. Automaty wyposaĪone są w ekrany dotykowe i są
áatwe w obsáudze. Po wpisaniu stacji
docelowej wyĞwietlają najbliĪsze
poáączenia oraz przyjmują obie formy
páatnoĞci: gotówkĊ i kartĊ páatniczą.
Bilety w podrĊcznych automatach kosztują tyle samo, co w okienku
kasowym. W systemie dostĊpne są
wszystkie ulgi ustawowe i promocje,
z których moĪna korzystaü np. jadąc
ze znajomymi („Ty i raz, dwa, trzy” - na-

wet do 30% taniej!).
Zaprogramowana
maszyna wydaje
resztĊ i potwierdzenia zapáaty. Proces
zakupu biletu trwa
okoáo dwóch minut.
Automaty biletowe są dostĊpne:
w holu dworca
w Ostrzeszowie (od
godz. 4:30 do godz.
20:00), w dolnej
poczekalni dworca
w KĊpnie (przez caáą
dobĊ), oraz w holu
dworca w Krotoszynie (od godz. 4:00
do godz. 20:00).
Oddziaá Wielkopolski jest jednym
z 14 oddziaáów spóáki Przewozy Regionalne, wáaĞciciela
marki POLREGIO.
Codziennie na terenie województwa
przewozimy
Ğrednio 40
tysiĊcy pasaĪerów. PasaĪerowie kupują
u nas ponad
15 tysiĊcy biletów na pociągi
dziennie, korzystając z 60 kas
biletowych i automatów. Wszystkie sprawdzane są przez profesjonalne druĪyny konduktorskie
pracujące w blisko dwustu pociągach uruchamianych codziennie
na ponad 4 tysiącach kilometrów
linii kolejowych w Wielkopolsce.
POLREGIO oferuje swoim
pasaĪerom unikatową siatkĊ
poáączeĔ. Nasze pociągi kursują w wiĊkszoĞci regionów kraju,
docierając takĪe do miejscowoĞci
nieobsáugiwanych przez innych
przewoĨników. Kilka lat temu
postawiliĞmy na zintegrowany
transport. Z naszych poáączeĔ
korzystają takĪe pasaĪerowie
komunikacji miejskiej z wielu

polskich aglomeracji. W tym roku rozpoczĊliĞmy wspóápracĊ z siedmioma
liczącymi siĊ na rynku przewoĨnikami
autobusowymi dziaáającymi w róĪnych
czĊĞciach Polski.
Justyna Grzesik
rzecznik prasowy
Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Natalia i Julia, które spotkaáem na
dworcu tuĪ przed odjazdem pociągu,
stwierdziáy, Īe obsáuga tego urządzenia
nie jest ani skomplikowana, ani trudna.
Aby kupiü bilet trzeba uwaĪnie czytaü
instrukcjĊ i krok po kroku wykonywaü
polecenia „maszyny”. Z entuzjazmem
pokazaáy, jak to siĊ robi.
A praktyczna informacja dla podróĪnych jest taka, Īe, aby skorzystaü
z automatu, trzeba mieü przy sobie
okreĞlone nominaáy pieniĊdzy - grosze
to: 10 gr, 20 gr, 50 gr; záote: 1zá, 2 zá,
5 zá; banknoty: 10 i 20 zá. Maszyna
nie przyjmuje banknotów o wyĪszych
nominaáach. MoĪna teĪ páaciü kartą.
sm
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D Z I E C I
BEZPIECZEēSTWO
NAJWAĩNIEJSZE

20 lutego w Szkole Podstawowej
w Siedlikowie goĞciliĞmy przedstawiciela straĪy poĪarnej - pana Patryka Mosia.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
kl. I - III. StraĪak opowiedziaá o swojej
pracy, przekazaá informacje dotyczące
bezpiecznego zachowania siĊ w czasie
poĪaru, burzy czy wypadku. Poinformowaá takĪe o niebezpieczeĔstwach
związanych z czadem, czĊsto nazywanym „cichym zabójcą”. Szczególnie
w okresie zimy, w okresie grzewczym
ludzie naraĪeni są na zatrucia tym
wáaĞnie niebezpiecznym, bezbarw-

nym i bezwonnym gazem. PamiĊtajmy o instalowaniu w swoich domach
czujników czadu.
Kolejnym tematem, który zostaá
poruszony, byáo ratowanie tonącego,
pod którym zaáamaá siĊ lód. Dzieci dowiedziaáy siĊ takĪe, w jakich okolicznoĞciach naleĪy wzywaü straĪ poĪarną,
utrwaliáy numery alarmowe 998 i 112.
To spotkanie z pewnoĞcią pozostanie w pamiĊci uczniów, z których wielu
chciaáoby zostaü wáaĞnie straĪakami.
Czas pokaĪe, czy tak bĊdzie...
DK

Zabawa karnawaáowa
w SP Rojów
Jeszcze przed udaniem siĊ na zasáuĪony
odpoczynek w czasie ferii zimowych uczniowie
Szkoáy Podstawowej w Rojowie mieli okazjĊ
wziąü udziaá w prawdziwej zabawie przebieraĔców.
27 stycznia udali siĊ do budynku dawnego przedszkola, gdzie czekaáy na nich liczne
atrakcje. W balu wziĊáy udziaá równieĪ dzieci,
które nie są uczniami naszej szkoáy, a mieszkają
w Rojowie.
TuĪ po godzinie 17.00 w sali zaczĊáa rozbrzmiewaü skoczna muzyka, która zachĊcaáa do

taĔca. Byáo na co popatrzeü, poniewaĪ w rytm
wesoáych melodii skakali: rycerze, policjanci,
piraci, bohaterowie komiksów i baĞni dla dzieci.
Obok nich podskakiwaáy ksiĊĪniczki i wróĪki.
NajwiĊcej radoĞci sprawiáy uczniom konkursy,
w których kaĪdy mógá wziąü udziaá i wykazaü
siĊ umiejĊtnoĞciami tanecznymi.
Kiedy zrobiáo siĊ póĨno, przedszkolaki,
uczniowie i nauczyciele udali siĊ do domów,
aby odpocząü po peánym emocji wieczorze.
Hanna Kempa

BAL W PRZEDSZKOLU
18 lutego w oddziale przedszkolnym w TorzeĔcu odbyá siĊ
dáugo wyczekiwany przez dzieci bal
przebieraĔców. W tym roku zabawa
byáa wyjątkowa, gdyĪ towarzyszyli
nam rodzice przedszkolaków.
Na balu, w ozdobionej balonami
i kolorowymi áaĔcuchami sali, spotkaáy siĊ wróĪki, czarownice, rycerze
policjanci, postacie z ulubionych
bajek i przeróĪne zwierzątka.
Po wielkiej prezentacji strojów
rozpoczĊáy siĊ wesoáe taĔce, przeplatane zabawami i korowodami.
Motywem przewodnim balu byáa
podroĪ po krajach europejskich.
Wspólna zabawa przysporzyáa
wiele radoĞci zarówno dzieciom,
jak i rodzicom.
wychowawczyni Paulina
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ZnajdĨ 17 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 10 marca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych, obrazkach, zamieszczonych w nr. 6., nagrodĊ
otrzymuje Mateusz Jarzyna ze Smolnik. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

WYSTAWA NASA I EC1

29 stycznia duĪa grupa máodzieĪy z zaprzyjaĨnionych szkóá, która
razem odkrywaáa wspaniaáoĞü nauki
w CERNIE w Genewie, a wĞród nich
uczniowie z Gimnazjum nr 2 i Szkoáy
Podstawowej nr 3 oraz I LO i ZS nr 2,
miaáa okazjĊ pojechaü do Warszawy
na najwiĊkszą na Ğwiecie wystawĊ pod
patronatem NASA „Gateway to space”,
a takĪe do Planetarium EC1 w àodzi.
Byáa to kolejna wyprawa edukacyjna,
organizowana przez p. Duczmala - prezesa Centrum Wiedzy i Nowoczesnych Technologii.
Przed wyjazdem uczniowie
przygotowali wiadomoĞci
z historii podboju kosmosu.
W autokarze prezentowali
swoją wiedzĊ, wiĊc gdy
dotarliĞmy do Warszawy,
mieliĞmy w gáowach podstawowe informacje o wyprawach kosmicznych.
Na wystawie mieliĞmy
okazjĊ zobaczyü model
pierwszego sztucznego
satelity Ziemi „Sputnika 1”,
kapsuáĊ do szkolenia maáp
wysyáanych w kosmos, róĪnego rodzaju skafandry.
Ogromne wraĪenie zrobiáy na nas takĪe wszelakie
modele rakiet wystĊpujące np. w misji Gemini czy
teĪ Apollo. ZobaczyliĞmy,
jak wygląda model áazika
ksiĊĪycowego, mogliĞmy

„spojrzeü” na
ZiemiĊ z „okna
na
Ğwiat”,
umieszczonego
na MiĊdzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).
Zaskoczyá nas
takĪe ogromny
model (w skali
1:10) rakiety Saturn V. NastĊpnie
udaliĞmy siĊ do
kolejnych modeli
takich jak np. Buran, czyli rosyjski
wahadáowiec czy
stacja kosmiczna
Mir. MieliĞmy teĪ
moĪliwoĞü dotkniĊcia kawaáka
meteorytu, który
spadá z ksiĊĪyca.
Ta niebywaáa
podróĪ w przestrzeĔ kosmiczną zrobiáa na
nas niesamowite wraĪenie.
Po tej ciekawej przygodzie udaliĞmy siĊ do Planetarium EC1 w àodzi.
ObejrzeliĞmy tam bardzo interesujące prezentacje dotyczące czarnych
dziur, a takĪe zimowego nieba. DowiedzieliĞmy siĊ m.in., jakie planety
i gwiazdozbiory moĪemy na nim ujrzeü.
PrzeszliĞmy teĪ nowoczesne ĞcieĪki
edukacyjne, dotyczące kosmosu, chemii czy geogra¿i.
Jakub Matysiak

FRYZJERSKIE ĝWIĉTO W ZS NR 1

21 lutego w Zespole Szkól nr 1 w Ostrzeszowie królowali
fryzjerzy. Tego dnia bowiem zostaáa otwarta nowa pracownia
fryzjerska. Máodzi styliĞci zademonstrowali w niej swoje
umiejĊtnoĞci. NastĊpnie w auli szkolnej publicznoĞü wziĊáa
udziaá w spotkaniu z p. Martą Orzeszyną, autorką ksiąĪki
„Antoine Cierplikowski. Król fryzjerów, fryzjer królów”.
Historia polskiego fryzjera, który dziĊki talentowi i determinacji zostaá stylistą najbardziej znanych kobiet XX wieku,

III MIEJSCE PATRYCJI KARWIK Z ZS NR 1
W KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”!

Staáo siĊ juĪ tradycją, Īe Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów

i nauczycieli szkóá ponadgimnazjalnych
wszelkich typów do udziaáu w konkursie „Normalizacja i Ja”. Celem, jaki
przyĞwieca organizatorom, jest upowszechnienie wĞród máodego pokolenia
przekonania, Īe tylko polskie normy
gwarantują bezpieczeĔstwo wyrobów.
Tegoroczna edycja dotyczyáa tematu stosowania norm jako gwarancji
bezpieczeĔstwa wyrobów, zadaniem
uczestników byáo nakrĊcenie ¿lmu na
ten temat.

Na ogáoszenie konkursowe odpowiedziaáy 173 osoby. III miejsce zajĊáa
uczennica ZS nr 1 w Ostrzeszowie
- Patrycja Karwik z klasy III Technikum Budowlanego. Gratulujemy!
Jury doceniáo ¿lm, który wykonaáa pod
kierunkiem nauczycielki przedmiotów
zawodowych budowlanych - pani BoĪeny Mierniczak.
Uroczysta gala rozdania nagród
odbĊdzie siĊ 15 marca w Warszawie.
(bm)

ELEKTRONICZNE ZESZYTY
W ZESPOLE SZKÓà NR 2
Kamil Podjuk i Michaá Nikodem
z klasy III Technikum Informatycznego
w Zespole Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie,
pod okiem Adama Fulary, w ramach
zajĊü pozalekcyjnych druĪyny programistów FX-Team stworzyli innowacyjny system elektronicznych zeszytów
ucznia. Notatki i zadania robione

KOLEJNY SUKCES I LO
W DEBATACH OKSFORDZKICH
DruĪyna I Liceum w skáadzie: Adrianna Plichta - 2c, Sylwia Bednarek
- 1c, Konrad KordylasiĔski i Konrad
Wieczorek - 3c wziĊáa udziaá w Turnieju Debat Oksfordzkich „Zrozumieü
historiĊ”, który odbyá siĊ 17 lutego
na Wydziale Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
W fazie grupowej mówcy debatowali nad tezami: „Przemiany
polityczne w Polsce 1989 to przede
wszystkim wynik sytuacji geopolitycznej”, „PoznaĔski Czerwiec i Powstanie WĊgierskie w 1956 roku
moĪemy uznaü za początek koĔca
komunizmu w Europie”, „ĩoánierze
wyklĊci” wybrali najsáuszniejszą
drogĊ przeciwstawienia siĊ systemowi komunistycznemu.
W üwierü¿nale ILO spotkaáo
siĊ z II LO z Poznania. Teza zwyciĊskiej debaty, która daáa naszemu zespoáowi awans do póá¿naáu
turnieju, brzmiaáa: „Józef Piásudski
miaá wiĊksze zasáugi dla odbudowy
niepodlegáego paĔstwa polskiego

bardzo zainteresowaáa sáuchaczy. Pani Marta, nawiązując
do biogra¿i bohatera swojej ksiąĪki i wáasnych doĞwiadczeĔ,
przekonywaáa máodych ludzi, Īe nie moĪna rezygnowaü
z marzeĔ i trzeba je realizowaü!
ZwieĔczeniem tej czĊĞci spotkania byáy dwa pokazy,
przygotowane przez uczniów: fryzur - opartych na twórczoĞci Antoine’a Cierplikowskiego - oraz strojów i stylizacji
związanych z najwaĪniejszymi dla mody epokami.

niĪ Roman Dmowski”. Naszym mówcom udaáo siĊ obaliü tezĊ.
W póá¿nale I LO musiaáo uznaü
wyĪszoĞü druĪyny II LO z Konina.
Ostatecznie licealiĞci z Ostrzeszowa
zajĊli IV miejsce. Przypomnijmy, Īe

w listopadzie ubiegáo roku zespóá
wygraá Wielkopolski Turniej Debat
Oksfordzkich. Przed nim jeszcze Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich
oraz turniej w àodzi. Opiekunem máodzieĪy jest pani Kamila Maj.

w Ostrzeszowie. Gdy ukoĔczą technikum, bĊdą mieli juĪ doĞwiadczenie
zawodowe, na dodatek za dwa miesiące jadą do Wielkiej Brytanii, gdzie
bĊdą zdobywaü kolejne doĞwiadczenia w zawodzie programisty - mówi
Adam Fulara.

przez uczniów
klasy III TI zamiast pojawiaü siĊ
w tradycyjnych papierowych zeszytach, od jakiegoĞ
czasu umieszczane są na szkolnym serwerze.
Technologia ta
pozwala uczniom
na dostĊp do notatek w dowolnym momencie poprzez
urządzenia mobilne. Dodatkową zaletą e-zeszytu jest moĪliwoĞü uruchomienia zapisanych w nim programów
i zademonstrowanie ich np. w czasie
rozmowy o pracĊ, natomiast dla fanów papierowych zeszytów istnieje
moĪliwoĞü wygenerowania pliku PDF
z zeszytem zawierającym notatki i zadania z caáego roku szkolnego i wydrukowanie go w formie papierowej.
- Obaj uczniowie, jeĞli chodzi
o iloĞü godzin poĞwiĊcanych w domu
na nasze projekty, wyróĪniają siĊ na
tle klasy. MogĊ ich juĪ teraz zarekomendowaü do pracy programisty.
Przygotowują wáaĞnie kolejny projekt oprogramowania ksiĊgowego,
a wkrótce teĪ duĪy projekt informatyczny, związany z ochroną Ğrodowiska

- Trzeba byáo poĞwiĊciü na tĊ pracĊ wiele godzin wolnego czasu, ale
to zupeánie inne zadanie niĪ robienie
krótkich programów w ramach lekcji.
Jest to o wiele bardziej „Īyciowe”,
podobne do zadaĔ, jakie stawiają
pracodawcy. Dodatkowa praca to
nie tylko programowanie, trzeba byáo
we wáasnym zakresie douczyü siĊ
kilku bibliotek jĊzyka PHP, a takĪe
samodzielnie zdobywaü informacje
z Internetu. Byáo warto - zapewniają
Kamil i Michaá.
Strona www projektu: www.fx-team.fulara.com
Informatyka jest zawodem przyszáoĞci, w Polsce programiĞci naleĪą
do grupy najlepiej zarabiających pracowników, ze Ğrednią krajową pensją.
na poziomie 5,7 tys. zá (wg badaĔ
„Gazety Polskiej Codziennie”).
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Chrzeğcijanin nie powinien zapominaý, īe post i asceza to nie sĆ kuracje
odchudzajĆce. Tadeusz Gocâowski

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
W tym tygodniu spodziewaj siĊ huĞtawek nastroju. MoĪesz, bez wiĊkszych
powodów, popadaü w skrajne nastroje,
od euforii, po caákowite zniechĊcenie.
Staraj siĊ jednak nie ulegaü caákowicie tym „fazom”. Kiedy poczujesz rozdraĪnienie, unikaj niecierpliwiących
czynnoĞci czy pesymistycznych myĞli.
BądĨ dla siebie dobry i nie skupiaj siĊ
zbyt na drobiazgach... Chyba Īe w pracy, tam szef, zwáaszcza na początku
tygodnia, moĪe wymagaü od Ciebie
stuprocentowego skupienia i zaangaĪowania. MiáoĞü - nie odbijaj piáeczki.
Finanse - czy aby na pewno o niczym
nie zapomniaáeĞ?

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Pod wzglĊdem towarzyskim to bĊdzie
bardzo owocny tydzieĔ. Poznasz wielu
nowych ludzi. CzĊĞü z nich moĪe CiĊ
zainspirowaü i podziaáaü na Ciebie bardzo motywująco. Inni mogą okazaü siĊ
dobrym materiaáem na przyjacióá lub
bliskich znajomych. PamiĊtaj jednak, by
na krytykĊ nie reagowaü zbyt impulsywnie. Pozwól ludziom mieü swoje zdanie.
Staraj siĊ raczej dyskutowaü niĪ Ğlepo
kontrargumentowaü. Dobre wiadomoĞci
od dalekich krewnych wprowadzą CiĊ
w jeszcze lepszy nastrój. MiáoĞü - powĞciągnij emocje. Finanse - dziaáaj,
ale z gáową.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W pracy trochĊ „siĊ przejaĞni”, wiĊc
BliĨniĊta w związkach bĊdą miaáy nieco

wiĊcej czasu dla partnera. Natomiast
samotne bĊdą mogáy, bez wyrzutów sumienia i zaniedbywania obowiązków,
wybraü siĊ do kina czy teatru. Pod koniec
tygodnia nastrój popsuje Ci báahostka.
Postaraj siĊ jej nie demonizowaü, by
nie urosáa do problemu ogromnych rozmiarów. Spójrz na ludzi nieco áagodniej,
nie oceniaj po dwóch zdaniach czy na
podstawie koloru butów, to niedojrzaáe
i czĊsto krzywdzące, a, co gorsza, prowadzące do spiĊü i przykrych frustracji. MiáoĞü - niespodzianka! Finanse - stabilnie.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
BĊdziesz blisko osiągniĊcia zaáoĪonego
planu, a moĪe i nawet duĪego sukcesu.
Zrób wszystko, by siĊ udaáo, nie rezygnuj
i nie zniechĊcaj siĊ, nawet jeĞli organizm
odmówi trochĊ posáuszeĔstwa. OczywiĞcie szanuj zdrowie, ale daj z siebie
tyle, ile moĪesz. Zaopatrz siĊ w zestaw
witamin (szczególnie potrzebna Ci bĊdzie
witamina D i C). W weekend zdecydowanie odpocznij, porządki zostaw na póĨniej
albo „zleü” partnerowi. Zregeneruj siáy
¿zyczne i umysáowe, bo na pewno niedáugo znów siĊ przydadzą... MiáoĞü - mocna
druĪyna. Finanse - idzie ku lepszemu.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Chyba czas ograniczyü drobne wydatki.
TrochĊ siĊ tego ostatnio nazbieraáo i nagle to tu brakuje kilku záotych, to tam...
Czy aby na pewno te wszystkie drobiazgi, o których „po chwili” zapominasz,
są Ci takie niezbĊdne do szczĊĞcia?
W drugiej poáowie tygodnia na brak zajĊü nie bĊdziesz mógá narzekaü. WrĊcz
nie bĊdziesz wiedziaá, za co siĊ wpierw

zabraü. MoĪesz byü nieco podenerwowany, ale pamiĊtaj, by nie wyĪywaü siĊ
na bliskich, Īyczliwych osobach, które
chcą dla Ciebie jak najlepiej. MiáoĞü - nie
reaguj tak gwaátownie. Finanse - warto
trochĊ zaoszczĊdziü.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Mimo Īe gonią CiĊ terminy, bĊdziesz
w wyĞmienitym nastroju, bardzo skora,
choü to Wielki Post, do zabaw i imprezowania. Zastanów siĊ, czy to najlepszy moment, Īeby ulegaü namowom znajomych
na weekendowe wyjazdy i caáonocne
imprezy... Oni raczej za Ciebie do pracy
nie pójdą, a sáowa wsparcia to czasem
trochĊ za maáo. Nie rezygnuj z szalonych
i kreatywnych pomysáów, ale postaraj siĊ
je rozáoĪyü w czasie, doba ma tylko 24
godziny i nie uda Ci siĊ byü we wszystkich
miejscach naraz... MiáoĞü - czy Ty trochĊ
nie przesadzasz? Finanse - skup siĊ!

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
W tym tygodniu moĪe Ci siĊ przytra¿ü
dziwna znajomoĞü. Sáuchaj uwaĪnie,
bo moĪesz pozyskaü bardzo ciekawe
i przydatne informacje, ale raczej zachowaj je dla siebie. W pracy bĊdziesz miaáa
duĪo energii, by nadrabiaü zalegáoĞci,
a nawet zabraü siĊ za nowe zagadnienia
i znacząco poszerzyü wiedzĊ i umiejĊtnoĞci. Przyjdzie Ci teĪ do gáowy pomysá
na umeblowania trudnego do zagospodarowania obszaru domu (mieszkania),
weekend do dobry czas, by skupiü siĊ na
takich kreatywnych dziaáaniach. MiáoĞü- najpierw policz do dziesiĊciu. Finanse- dobrze Ci idzie.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Mimo dobrych chĊci moĪe siĊ zdarzyü, Īe
komuĞ zajdziesz za skórĊ. Nie przejmuj
siĊ, nie da siĊ wszystkich zadowoliü,

zwáaszcza w duĪym zespole. Byü moĪe
áatwiejszym rozwiązaniem bĊdzie caáą tĊ
sytuacjĊ przemilczeü i przeczekaü, ale
moĪe jednak lepszym bĊdzie szczera
rozmowa. PamiĊtaj, nie zawsze áatwiej
znaczy lepiej. Wieczory zagospodaruj
sobie raczej kreatywnie, by nie dopadáa CiĊ szaro-marcowa chandra.
ZadzwoĔ do kogoĞ bliskiego, najlepiej
z rodziny. MiáoĞü - staranniej dobieraj
znajomych... Finanse - jesteĞ pewien?

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
BĊdziesz miaá wiele caákiem nowych
i ĞwieĪych pomysáów. Pewne sprawy
bĊdziesz chciaá rozwiązaü zupeánie
inaczej i od nowa. PostĊpuj jednak
ze spokojem i rozwagą. Zastanów
siĊ, czy „palenie mostów” to najlepsze rozwiązanie. To teĪ nie najlepszy
czas dla Ciebie na podejmowanie
duĪego ryzyka. Poczekaj, aĪ swoich
rozwiązaĔ bĊdziesz caákowicie pewien
i potwierdzisz je informacjami i wiedzą.
W pracy bĊdziesz miaá problemy ze
skupieniem, ale postaraj siĊ moĪliwie
najlepiej przykáadaü siĊ do wykonywanych zadaĔ. MiáoĞü - okieáznaj chaos.
Finanse - samo siĊ nie zrobi.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Przyjdzie Ci do gáowy duĪo dobrych
pomysáów. BĊdziesz doskonale wiedziaá, jak zagospodarowaü wolny czas
i spoĪytkowaü weekendy. PamiĊtaj
jednak, Īe nie wszystko musi zawsze
„chodziü” jak w zegarku. Zostaw sobie
takĪe jakiĞ margines báĊdu, ĪebyĞ nie
byá rozczarowany i sfrustrowany. W relacjach damsko-mĊskich postaraj siĊ
zachowywaü nieco bardziej dojrzale,
mimo Twojego opanowania i inteligencji infantylne zachowania czĊsto
potra¿ą wiele zepsuü. MiáoĞü - spójrz

A dla zamawiajðcych bramõ garaēowð do 15 marca

wiosenny hit MONTAĒ bramy GRATIS
Partner Handlowy:

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

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Uda Ci siĊ „postawiü kogoĞ do pionu”,
za co bĊdzie Ci bardzo wdziĊczny, a i
Ty poczujesz siĊ usatysfakcjonowany
i dumny ze swoich zdolnoĞci. W pracy
moĪe brakowaü Ci pomysáów i energii,
bĊdziesz nieco ospaáy, co, niestety,
szybko wychwyci szef i moĪe dojĞü
do chwilowego, niegroĨnego spiĊcia. Postaraj siĊ znaleĨü sobie jakieĞ
dodatkowe zajĊcie, które podniesie
Ci trochĊ adrenalinĊ i zmotywuje do
dziaáania. MoĪe jakiĞ sport? MiáoĞü
- uĞmiechnij siĊ. Finanse - nie licz
na pomoc.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ten tydzieĔ bĊdzie Cie szczĊĞliwie
zaskakiwaá. W pracy trochĊ Ci siĊ
„upiecze” i ktoĞ, caákiem przypadkiem,
zrobi wiĊkszoĞü roboty za Ciebie. BĊdziesz w doskonaáym nastroju, ale
pamiĊtaj, by zbyt mocno nie stawiaü
na áut szczĊĞcia i bierz sprawy w swoje
rĊce. W niektórych sytuacjach warto
pomóc sobie sprytem, ale niektóre
bĊdą wymagaü od Ciebie konfrontacji
i szczeroĞci, niestety, nie ominą CiĊ
teĪ trudne rozmowy w pracy. W weekend koniecznie zrealizuj swój szalony
plan i nie pozwól, by ktoĞ „marudny” Ci
w tym przeszkodziá. MiáoĞü - przemyĞl
sprawĊ. Finanse - tak siĊ nie da.

Piċknych chwil zadumy, zatrzymania, reÁeksji nad sensem i istotĆ īycia,
uspokojenia i wyciszenia, nie tylko
w Wielkim Poğcie
īyczy
Wasza wróīka

Z okazji tegorocznych walentynek
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów zaprosiáa swoich czytelników do niecodziennej zabawy. „Randka
w ciemno z ksiąĪką”, trwająca przez
caáy tydzieĔ, od 13 do 17 lutego, polegaáa na wybraniu podczas wizyty
w bibliotece jednej ze specjalnie przygotowanych (zapakowanych w papier
i ozdobionych czerwonymi serduszkami) ksiąĪek. Czytelnik nie wiedziaá, na
co siĊ decyduje, kluczowy miaá tu byü
element zaskoczenia.
Akcja, która cieszyáa siĊ duĪym
zainteresowaniem, miaáa na celu przede
wszystkim dobrą zabawĊ i promocjĊ
czytelnictwa. MoĪe dziĊki temu ktoĞ
przekonaá siĊ do gatunku literatury,
którego z zasady unikaá…
Biblioteka Publiczna
MiG Ostrzeszów

Wiosna tuĪ za Oknem

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

z innej perspektywy. Finanse - wprowadĨ to w Īycie.

„RANDKA W CIEMNO Z KSIĄĩKĄ”

spójrz w przyszáoĞü

Aby cieszyç siõ Nið wychodzimy naprzeciw
Naszych Klientom Z wiosennym super rabatem.
Wejdđ, zapytaj, zamów stolarkõ okiennð OKNOPLAST
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POLSKA PRZYJAZNA OSOBOM STARSZYM
17 lutego sáuchacze UTW mieli zaszczyt goĞciü senatora
RP àukasza Mikoáajczyka, który wygáosiá wykáad pt. „Aspekt
bezpieczeĔstwa seniorów w Ğwiecie realnym i wirtualnym”.
Mówiá o konsekwencjach zawierania umów z przypadkowymi osobami, które przychodzą do naszych domów lub
dzwonią do nas, aby sprzedaü rozmaite produkty czy usáugi.
Przestrzegaá przed oszustami, którzy podszywają siĊ pod
róĪne osoby, aby wyáudziü od nas oszczĊdnoĞci. Poruszyá
zagadnienia z projektu „Polska Przyjazna Osobom Starszym”,
stworzonego przez Senacki Zespóá ds.
Ochrony Konsumentów we wspóápracy
z Inspekcją Handlową.
Podczas wystąpienia omówiá równieĪ
zagroĪenia w Ğwiecie wirtualnym. Stwierdziá, Īe korzystanie z Internetu staje
siĊ uzaleĪnieniem dla coraz wiĊkszej

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

liczby osób dorosáych, a dzieci traktują komputer jako swojego przyjaciela.
Temat przedstawiony byá ciekawie, komunikatywnie, byá
poparty licznymi przykáadami wziĊtymi z Īycia.
Serdecznie dziĊkujemy Panu Senatorowi, Īe przyjąá
nasze zaproszenie i wygáosiá wykáad o zagroĪeniach, które
czyhają na nas wáaĞciwie na kaĪdym kroku.
PoniewaĪ byá to wykáad otwarty, wiĊc prócz sáuchaczy
UTW w spotkaniu uczestniczyáa teĪ grupa naszych sympatyków, mieszkaĔców Ostrzeszowa.
DziĊkujemy im za przybycie i przypominamy, Īe dla
chĊtnych drzwi UTW zawsze stoją otworem.
Maágorzata Szymoniak-Staniszewska
prezes Zarządu UTW
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów

OGàASZA
XI Ogólnopolski Konkurs
Poetycki
im. Stanisáawa Czernika
Regulamin konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeĔ.
2. Konkurs rozegrany zostanie w czterech kategoriach wiekowych:
- kat. I - dzieci do lat 11,
- kat. II - dzieci i máodzieĪ w wieku: 12-15 lat,
- kat. III - máodzieĪ w wieku 16-19 lat,
- kat. IV - doroĞli powyĪej 19 lat.

DZIECI
PANIOM

Oh Pretty Woman

Muzyczno - tanecze kwiaty,

piosenki
z ¿lmu „Akademia
Pana Kleksa".

10 marca 2017 r., godz. 18.00
Hala sportowo-widowiskowa w Mikstacie

OSTROWSKA ORKIESTRA KONCERTOWA
pod dyrekcją Mariana Sikorskiego

12 marca, godz. 15:00,
sala widowiskowa Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

Wystąpią:
Monika Walczak (wokal), Maágorzata Urbaniak (saksofon), Karolina
Kaczaáa (maszyna do pisania), Marcin Banaszkiewicz (trąbka), Roman
Kowalczyk (puzon).

W programie Ğwiatowe przeboje muzyki rozrywkowej.

Wystąpią: mini JOY, Fun Dance.
WstĊp wolny!

Bilety: 10 zá (do nabycia w MGOK)

3. Warunkiem udziaáu w konkursie jest nadesáanie pocztą zestawu wierszy
w maszynopisie, zawierającego maksymalnie 3 utwory w 4 egzemplarzach,
oznaczone godáem (pseudonimem, a nie rysunkiem) na adres: Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów pl. Borek 17, 63–500 Ostrzeszów

Sobota 4 III, godz.11:00, 3D
Niedziela 5 III, godz.15:00, 3D
Wtorek 7 III, godz.16:00, 3D

4. Termin nadsyáania wierszy mija 31 marca 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego).
5. WiĊcej informacji na temat konkursu (peána treĞü regulaminu) moĪna uzyskaü na stronie internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod numerem tel. 62
730 33 89 oraz adresem e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

Koncert

Miejsko-Gminny OĞrodek Kultury w Mikstacie
zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji
MiĊdzynarodowego Dnia Kobiet

Ciemniejsza Strona Greya
USA, melodramat, 120 minut.
Wtorek 28 II, godz.19:45
ĝroda 1 III, godz.19:45
Czwartek 2 III, godz. 18:00
Porady na zdrady
Polska, komedia romantyczna, 97 minut.
Wtorek 28 II, godz.18:00
ĝroda 1 III, godz.18:00
Czwartek 2 III, godz. 20:00
Piątek 3 III, godz. 20:00
Sobota 4 III, godz. 19:00
Niedziela 5 III, godz. 17:15
Wtorek 7 III, godz. 18:00
Zerwany Káos
Polska, dramat, religijny, 95 minut.
Wtorek 28 II, godz.16:15
ĝroda 1 III, godz.16:15
Czwartek 2 III, godz. 16:00
Lego® Batman: Film
Dania, USA, animacja, komedia, przygodowy, 105 minut.
Piątek 3 III, godz.16:00, 3D

Maria Skáodowska-Curie
Belgia, Francja, Niemcy, Polska, biogra¿czny, dramat, 100 minut.
piątek 3 III, godz.18:00
niedziela 5 III, godz.19:15
wtorek 7 III, godz.19:45
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

Stowarzyszenie Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie
serdecznie zaprasza na program

AKTYWNY SENIOR
TO ZDROWY SENIOR
6 marca 2017 r., godz. 17.00
sala kinoteatru OCK
w Ostrzeszowie

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

BAL WALENTYNKOWY W PRZEDBOROWIE
11 lutego w Przedborowie odbyá
siĊ bal walentynkowy, zorganizowany
przez RadĊ Rodziców Szkoáy Podstawowej w Mikstacie. Przy Ğwietnej
muzyce, którą zapewniá zespóá DIODA, goĞcie bawili siĊ do biaáego rana.
ImprezĊ uĞwietniáa loteria fantowa,
która odbyáa siĊ dziĊki bardzo licznym,
wspaniaáym sponsorom. Uczestnicy
balu mogli upamiĊtniü swoją obecnoĞü
na zdjĊciu, które wykonywaá pan Arkadiusz Skoracki.
Jak na bal walentynkowy przystaáo, nie obyáo siĊ bez serduszek i, panującego wszĊdzie, czerwonego koloru.
(m)
Sponsorzy loterii fantowej:
Meble ZAGO Mikstat, P.P.H.U RUREX Zdzisáaw Mazurkiewicz Mikstat,
Bilpack S.C. Michaá Bąk, Hubert Stasierski, Radni Miasta i Gminy Mikstat
(Gabriela Skrzypek, Czesáaw Biaáy,
àukasz Stasierski, Urszula Machoá,
Paweá Nowak, Tomasz Skoczylas,
Zbigniew Walczak, Damian Tokarek,
Barbara Rasiak, àukasz Dybul, Sáawomir Kmiecik, Piotr Sznajder, Damian
Strzelczyk), Rolmas - Kazimierz àopata - Kaliszkowice Kaliskie, Rodzice

pp. Anna i Grzegorz Pawlakowie

uczniów Szkoáy Podstawowej, Pan
Henryk ZieliĔski Burmistrz Miasta
i Gminy Mikstat, Firma MODEST Zbigniew Sera¿nowski, Rejonowy Bank
Spóádzielczy w Lututowie, Oddziaá Mikstat, PARTY SHOP Manuel ĩurek,
Pracownia Krawiecka Kariny Lesiewicz, Gabinet Weterynaryjny Paweá
Nieruchalski, Hurtownia Materiaáów
Budowlanych MIKST-BUD Sp. z o.o.,
Profesjonalna PielĊgnacja Stóp Paulina Adamska Ostrzeszów, Producent
tradycyjnych wĊdlin NOWICKI NATURALNIE Jacek Nowicki, Lasy PaĔstwowe - NadleĞnictwo Przedborów,
Sklep WielobranĪowy Aniela Koáodziej,
AUTO-TRAF S.C. Zbigniew Stach,
Anna Dera, Kwiaciarnia KRYSZTAà
Daniel Mazurkiewicz, Handel Artykuáami Przemysáowymi Krzysztof Mądry,
Kwiaciarnia GraĪyna Mądra, Biuro
Rachunkowe Donata KuĞwik, Firma
Usáugowo-Transportowa WOJTAS
Wojciech Bąk, Salon Kosmetyczny
Emilia Roguszna Ostrzeszów, Gabinet Weterynaryjny Dominik Sadowski,
Firma MOZZI SERVICE Ostrów Wlkp.,
Sklep Piekarniczy Justyna Jurga, Kwiaciarnia Kwiatowy EDEN GraĪyna Dera,
Usáugi Kosmetyczne Monika Pacyna,

Zakáad Ogólnobudowlany Marek Binkowski, Sklep OgólnospoĪywczy TO
TU Zbigniew Koáodziejczak, Mechanika
Samochodowa Ryszard Piaskowski,
Sklep WielobranĪowy Beata GabryĞ,
Kryta Páywalnia Oceanik w Ostrzeszowie, Restauracja Zielone Wzgórze
w Mikstacie, Gabinet Fryzjerski Magdalena Franikowska-Boruta, Salonik
Fryzjerski Patrycja i àukasz Braun,
OdzieĪ dzieciĊca Lilien, Gumar Bierski,
Auto serwis Majster - Dominik Pawlak
Ostrzeszów, Gospodarstwo Sadownicze Owocsok Aleksander O¿erski,
Studio Design Kamila Królikowska,
Usáugi P. - PoĪ. Ogniomed Marcin
Pawlak Ostrzeszów, Fabryka Mebli
Unimebel Jan Mucha, Anna Wróbel
Kwiaciarnia Ludko, Firma Produkcyjno-Handlowa Paweá àuczak KsiąĪenice,
Romex - Bud Roman àowicki, Evergreen Fitnes Klub Katarzyna Siankiewicz,
Wielkopolska Wytwórnia ĩywnoĞci
Pro¿, Firma Biras Bogusáaw IwaĔski
Grabów, Firma Fachowiec Mirosáaw
Nieáacny Myje, Sklep Strukpol Ostrzeszów, Usáugi Inwestycyjne i Budowlane
Tomasz CaliĔski i Grzegorz JoĔczak
Kaliszkowice Oáobockie, Grzegorz
àĊpa oraz anonimowi darczyĔcy.

Poczta Polska S.A.
zatrudni

KIEROWCČ KAT.B
W OSTRZESZOWIE
Zadania:

•
•
•

prowadzenie pojazdu o masie do 3,5 tony
zaáadunek i rozáadunek
prowadzenie dokumentacji pojazdu

Wymagania:

•
•
•

prawo jazdy kat.B
sprawnoĞü ¿zyczna
uczciwoĞü i rzetelnoĞü
Oferujemy umowĊ o pracĊ w wymiarze 0,75 etatu
plus dodatkowe bene¿ty.
ZadzwoĔ: 502-015-708; 502-016-640
lub sprawdĨ na stronie: www.poczta-polska.pl/aplikuj
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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VICTORIA
CUP 2017
W sobotĊ i niedzielĊ (18 i 19 lutego) w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie spotkali
siĊ máodzi piákarze, by w ramach turnieju VICTORIA CUP 2017 rozegraü kilkanaĞcie emocjonujących
meczów, w róĪnych kategoriach wiekowych. W turnieju uczestniczyáy zespoáy z Ostrzeszowa, Doruchowa, Kraszewic, Kobylej Góry, a takĪe spoza powiatu: z KĊpna, Kalisza, Ostrowa, Goáuchowa,
Gorzyc, Sieroszewic.

Ostateczne wyniki turnieju w poszczególnych grupach

1. miejsce LZS Doruchów - Máodzik, rocznik 2004

Mãodzik - rocznik 2005
1. Iskra Sieroszewice
2. Akademia Piá. Ostrzeszów
3. Ostrovia Ostrów
4. Victoria Ostrzeszów
5. Kraszewice
6. Prosna Kalisz

12
9
8
5
4
2

Król strzelców: Maksymilian Szydeáko - Ostrovia
Ostrów (5 bramek)
Najlepszy bramkarz: Jan Ignaszak - Prosna
Kalisz
Najlepszy zawodnik: Kacper Sztukowski - Iskra
Sieroszewice
DokoĔczenie na str. 23.

2. miejsce Akademia Piákarska Ostrzeszów - Máodzik, rocznik 2004

2. miejsce Akademia Piákarska Ostrzeszów - Máodzik, rocznik 2005

2. miejsce Orlik Kraszewice - ĩak, rocznik 2008

3. miejsce Kolorowe Boisko Doruchów - ĩak, rocznik 2008

BRĄZ DLA SZCZYPIORNISTEK Z ZS NR 1

20 lutego w KoĨminie Wlkp. rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski LZS
w Piáce RĊcznej Dziewcząt. W ¿nale

wystartowaáo 8 ekip z caáego województwa, w tym piákarki rĊczne ZS nr 1
w Ostrzeszowie.

Szczypiornistki z popularnego „Trociniaka” spisaáy siĊ na medal! Najpierw
zajĊáy drugie miejsce w grupie, ulegając

jedynie faworyzowanej druĪynie gospodarzy, a póĨniej, w meczu o brą-

zowy medal, pokonaáy wysoko zespóá
z NietąĪkowa.
- W tym roku mamy juĪ trzy klasy sportowe, stawiamy nie tylko na
lekkoatletykĊ czy aerobik, ale takĪe
bardzo mocno na gry zespoáowe i tenis
stoáowy. UwaĪam, Īe jesteĞmy w stanie
wywalczyü medale w ¿naáach wojewódzkich LZS w kaĪdej dyscyplinie.
Mamy bardzo dobrą kadrĊ nauczycielsko-trenerską, która prowadzi wiele
zajĊü pozalekcyjnych. Widoczne jest
równieĪ poparcie dyrekcji szkoáy, wiĊc
to wszystko musi zaowocowaü. Od kilku
lat jesteĞmy jedną z najlepszych szkóá
w województwie, jeĞli chodzi o sport
zarówno w rywalizacji LZS, jak i SZS.
Ale ten rok powinien byü jeszcze lepszy
niĪ poprzednie, gdyĪ bĊdzie widaü juĪ
efekty kilkuletniej pracy - mówi opiekun
dziewcząt p. Dawid Sobieraj.
ZS nr 1 aktualnie prowadzi w Wielkopolsce w obu rankingach na najbardziej usportowioną szkoáĊ.
Wyjazd na zawody zorganizowany
zostaá przez Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Ostrzeszowie.
(m)
PS Siatkarki z ZS nr 1 zdobyáy
zloty medal w zawodach wojewódzkich.
O ich sukcesie napiszemy za tydzieĔ.
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VICTORIA CUP 2017
DokoĔczenie ze str. 22.
Mãodzik 2004
1. LZS Doruchów
2. AP Ostrzeszów
3. Marcinki KĊpno
4. Victoria Ostrzeszów
5. Zefka Kobyla Góra
6. LKS Goáuchów

13
10
10
5
4
0

Król strzelców: Miáosz Wolarz - LZS
Doruchów (7 bramek)
Najlepszy bramkarz: Jakub Graf Victoria Ostrzeszów
Najlepszy zawodnik: Jan Hurny - Marcinki KĊpno
įAK 2008
1. Marcinki KĊpno
2. Orlik Kraszewice

13
11

USâUGI
TRANSPORTOWE

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

Firma
ogólnobudowlana
oferuje usáugi:
Ź renowacja dachów
Ź docieplanie budynków
Ź wykoĔczenia wnĊtrz
(páytki, panele, gáadĨ,
malowanie, tynki
szlachetne, regipsy,
tapetowanie)

tel. 781 155 597
TYNKI MASZYNOWE
Tynki gipsowe, cementowo-wapienne zacierane na gładko, szpachlowanie, płyty K-G
tel. 660 682 732

WYNAJMĉ
àUPARKĉ
DO DREWNA
MoĪliwoĞü
wykonania usáugi
tel. 692 602 472

3. Kol. Boisko Doruchów
4. AP Ostrzeszów
5. Gorzyczanka Gorzyce
6. Victoria Ostrzeszów

7
6
3
1

Król strzelców: Mateusz Marciniak Marcinki KĊpno (6 bramek)
Najlepszy bramkarz: Kacper Sonar Kolorowe Boisko Doruchów
Najlepszy zawodnik: Mikoáaj Bednak
- Orlik Kraszewice
Zarząd klubu Victoria Ostrzeszów
dziĊkuje sponsorom za pomoc w organizacji turnieju „Victoria Cup 2017”

w piáce halowej druĪyn máodzieĪowych:
Pollenie Ostrzeszów - gáównemu sponsorowi turnieju, Tulconowi Ostrzeszów,
sklepowi Laptop Dla Ciebie, Europosáowi Andrzejowi Grzybowi, Burmistrzowi
Mariuszowi Witkowi, StaroĞcie Lechowi
Janickiemu, ¿rmom: Ogrodnictwo przy
Lesie - Pani Sylwii WoĨnej, Efekt Aluminium, Akme Ostrzeszów, Studio 6 x 6
Grzegorza Kosmali, Dariuszowi Wrzalskiemu, Pani Dyrektor Gimnazjum nr 2,
Restauracji Zacisze za obsáugĊ gastronomiczną i pozostaáym osobom, które
pomogáy w organizacji turnieju.

WERONA CATERING OSTRZESZÓW
zaprasza na:

DRUGI AMATORSKI TURNIEJ PIàKI SIATKOWEJ
„WERONA CATERING CUP"
Turniej odbĊdzie siĊ 4 marca (sobota), o godz. 10.00
w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie.
W turnieju udziaá wezmą druĪyny: gospodarzy, nauczycieli z powiatu
kĊpiĔskiego, ostrzeszowskiego i kaliskiego, jak równieĪ druĪyny Aquator,
NadleĞnictwo Przedborów, Policji z Ostrzeszowa oraz miáoĞników amatorskiej siatkówki.

W GMINIE CZAJKÓW PRZYBYàO NAJWIĉCEJ
Czajków - maáa gmina, lecz niewykluczone, Īe za kilka lat tak juĪ nie
bĊdziemy mówiü. Dlaczego? WáaĞnie
w tej gminie przybyáo w 2016 r. wiĊcej
mieszkaĔców niĪ w jakiejkolwiek innej gminie powiatu ostrzeszowskiego.
A mówiąc konkretnie - 23 mieszkaĔców, przez co na koniec 2016r. gm.
Czajków liczyáa 2591 obywateli. Coraz bardziej teĪ rysuje siĊ przewaga
mĊĪczyzn, których przybyáo 16, nad
paniami (przybyáo 7). Cháopców (17)
równieĪ urodziáo siĊ wiĊcej niĪ dziewczynek (10) i w dodatku zmaráo wiĊcej
paĔ. RównowagĊ uzyskano za to wĞród

Gwarantujemy wiele emocji,
Ğwietną zabawĊ w sportowej atmosferze.

MiejscowoĞü
CZAJKÓW

MIELCUCHY

MUCHY

Zapraszamy serdecznie.

KLON

Marcin Wojciechowski
wáaĞciciel „WERONA CATERING”

SALAMONY

OGàOSZENIE O PRZETARGU

MIELCUCHY 1.

Spóádzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-WáasnoĞciowa
w Ostrzeszowie
ogáasza przetarg nieograniczony na:

MICHAàÓW

Wykonanie projektu ocieplenia Ğcian zewnĊtrznych wraz z kolorystyką
niĪej wymienionych budynków mieszkalnych (budownictwo wysokie)
w Ostrzeszowie:
• ul. Kwiatowa 8,
• ul. Kwiatowa 15.
W ofercie naleĪy podaü koszt caákowity wykonania projektu brutto na kaĪdy
ww. budynek.
Oferty naleĪy skáadaü w sekretariacie Spóádzielni, os. Zamkowe 15
do 15.03.2017 r., do godz. 14.00.
Oferta przetargu znajduje siĊ na stronie internetowej www.smlw-ostrzeszow.pl.
Kontakt telefoniczny (62) 730-31-46, w godz. od 7:00 do 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2017 r., o godz. 10:00
w biurze administracji Spóádzielni, os. Zamkowe 15.
Zastrzegamy sobie prawo do uniewaĪnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd

SPOSÓB NA ZDROWSZE I LEPSZE ĩYCIE!
Bioenergoterapeutka Aleksandra MaliĔska przyjeĪdĪa do Ostrzeszowa juĪ od kilku lat. ChĊtnych
na wizytĊ nigdy nie brakuje. MoĪna by zadaü pytanie - dlaczego?
OdpowiedĨ jest prosta, dlatego Īe
uczciwie stawia sprawĊ, nie obiecuje cudów ludziom, którzy zgáaszają
siĊ do niej z proĞbą o pomoc, tylko
rzeczowo podchodzi do kaĪdej osoby, kaĪdego problemu, kaĪdej dolegliwoĞci…
Nie ma dwóch takich samych
osób ani dwóch takich samych
przypadków, kaĪdy traktowany jest
indywidualnie, dlatego krąg zainteresowanych ciągle siĊ poszerza.
Terapeutka zna swoich pacjentów
i robi wszystko, co w jej mocy, by
nieĞü im pomoc.
Leokadia S. - Do pani MaliĔskiej
chodzĊ juĪ od jakiegoĞ czasu, mam
olbrzymie zwyrodnienia na krĊgosáupie, ból, który towarzyszyá mi co dzieĔ,
byá nie do zniesienia, z miesiąca na
miesiąc musiaáam braü coraz silniejsze Ğrodki przeciwbólowe. W maju
minąá rok od mojej pierwszej wizyty

u bioenergoterapeutki,
ki, a od ponad póá roku jestem bez
ez Īadnych
Ğrodków przeciwbólowych.
wych. Przy
okazji wyrównaáo mi siĊ
iĊ ciĞnienie
tĊtnicze i znacznie zmniejszyáy
niejszyáy siĊ
zadyszki przy wysiáku
u ¿zycznym.
Za pomoc i ĪyczliwoĞü
Ğü jestem
mojej bioenergoterapeutce
eutce
bardzo wdziĊczna.
Jan Ch. - Przez
z
kilka lat zmagaáem
siĊ z problemami
prostaty. Przerost
gruczoáu krokowego bardzo dawaá mi
siĊ we znaki. U bioenergoterapeutki by-áem kilka razy. Na
początku poprawiáa mi
siĊ sytuacja z nocnym
wstawaniem, liczba
wyjĞü do toalety
zmniejszyáa siĊ z 5
do 2, a czasami nawet tylko do jednego
wyjĞcia nad ranem.
Po 2 miesiącach
zrobiáem USG, oka-

zarejestrowanych w UrzĊdzie Gminy
maáĪeĔskich par, w których liczba paĔ
i panów jest taka sama - po 18. Ale
nie tylko tam jest po równo, tak siĊ
bowiem záoĪyáo, Īe na koniec grudnia
2016 r. w miejscowoĞci Czajków byáo
dokáadnie tyle samo zameldowanych
kobiet i mĊĪczyzn - po 526.
Ta dobra passa statystyczna
potwierdza siĊ w poszczególnych
miejscowoĞciach. Niemal wszystkie
(z wyjątkiem Michaáowa) odnotowaáy
przyrost ludnoĞci. Najbardziej widoczny jest on we wsi Salamony, w której
w ciągu roku przybyáo 10 mieszkaĔców.

LICZBA MIESZKAēCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOĝCIACH

Gáówny sponsor: „Werona Catering”

MEDYCYNA NATURALNA

Po niekonwencjonalne metody walki z dolegliwoĞciami siĊga
coraz wiĊcej osób. Bioenergoterapia staáa siĊ jedną z wiodących
dziedzin w tym zakresie. Rezultaty, które moĪna osiągnąü dziĊki
tej metodzie, czasami bywają zdumiewające, m.in.: pomniejszenia
przerostu prostaty, wcháanianie siĊ
guzów, cyst, torbieli, zmniejszanie
dolegliwoĞci bólowych róĪnego
pochodzenia (reumatyczne, zwyrodnieniowe, odkrĊgosáupowe).
Jednak nie wszystko i nie od razu
poddaje siĊ leczeniu. Czasami, by
uzyskaü poĪądany rezultat, terapiĊ
trzeba powtarzaü. W pracy bioenergoterapeuty najwaĪniejsza jest cyklicznoĞü i moĪliwoĞü stosowania
wielu technik - od oczyszczania,
poprzez energetyzowanie oraz
wspieranie siĊ technikami takimi
jak akupresura, klawiterapia czy
wiedza z medycyny chiĔskiej. Dlatego waĪne jest, by bioenergoterapeuta nieustannie poszerzaá swoją
wiedzĊ i korzystaá ze wszystkich
moĪliwych sposobów, aby nieĞü
ulgĊ w cierpieniu chorych.

Gmina CZAJKÓW
w statystyce - 2016

RAZEM

Rok

OGÓàEM

kobiet

mĊĪczyzn

2015

1051 (-2)

528 (+4)

523 (-6)

2016

1052 (+1)

526 (-2)

526 (+3)

2015

378 (+1)

184 (-3)

194 (+4)

2015

384 (+6)

185 (+1)

199 (+5)

2015

319 (+6)

151 (+2)

168 (+4)

2016

325 (+6)

154 (+3)

171 (+3)

2015

314 (-7)

157 (-4)

157 (-3)

2016

317 (+3)

156 (-1)

161 (+4)

2015

270 (-2)

138 (-4)

132 (+2)

2016

280 (+10)

144 (+6)

136 (+4)

2015

121 (-3)

64 (0)

57 (-3)

2016

123 (+2)

66 (+2)

57 (0)

2015

115 (+4)

55 (+2)

60 (+2)

2016

110 (-5)

53 (-2)

57 (-3)

2015

2568 (-3)

1277 (-3)

1291 (0)

2016

2591 (+23)

1284 (+7)

1307 (+16)

(w nawiasach - wzrost lub spadek liczby mieszkaĔców w porównaniu z rokiem
poprzednim)
URODZENIA
2015
38 (+10) - w tym: 20 dziewczynek (+7), 18 cháopców (+3)
2016
27 (-11) - w tym: 10 dziewczynek (-10), 17 cháopców (-1)
ZGONY
2015
28 (+6) - w tym: 13 kobiet (0), 15 mĊĪczyzn (+6)
2016
23 (-5) - w tym: 13 kobiet (0), 10 mĊĪczyzn (-5)
MAàĩEēSTWA
2015
16 par - zarejestrowano w UG Czajków
2016
18 par (+2) - zarejestrowano w UG Czajków
K. Juszczak
(Na podstawie danych uzyskanych w urzĊdzie gminy Czajków)

zaáo siĊ Īe gruczoá nieznacznie siĊ
pomniejszyá. Od tamtego czasu minĊáo
7 miesiĊcy, niedawno robiáem kolejny
raz USG, które wykazaáo, Īe gruczoá
caákowicie wróciá do normy. DziĊkujĊ
i nigdy o Pani nie
n zapomnĊ.
Jadwiga D. - Po raz pierwszy byáam u pani Aleksandry
w grudniu. Zgáosiáam
Z
siĊ do
niej, poniewaĪ
poniew
od jakiegoĞ
czasu miaáam problemy z torbielami na jajnikach. Na
początku stycznia zropoczą
biáam USG - okazaáo
biáa
siĊ, Īe po torbieli
si
nie zostaá nawet
n
Ğlad. Mimo to powtórzyáam cykl
zabiegów, aby
bardziej wzmocniü swój organizm.
n
Stanisáaw W.
- Od dziecka ciĊĪko
pracowaáem na gopra
spodarstwie, czy
sp
to zima, czy lato.
Teraz, na staT
ro
roĞü reumatyzm
daá o sobie znaü
d
bardzo mocno.
b
Szczególnie bolaáy
S
mnie rĊce, do tego
m

bardzo pucháy i robiáy siĊ takie jakby
nie moje. Byáem u bioenergoterapeutki w paĨdzierniku ubiegáego roku i w
listopadzie. Po tych dwóch cyklach
wszystko minĊáo. Niestety choroba
wróciáa po poáowie roku. Powtórzyáem znów terapiĊ, która poskutkowaáa
natychmiastowo. W trzecim dniu zabiegów opuchlizny juĪ nie byáo, a ból
byá nieznaczny.
Maria G. - Bóle gáowy towarzyszyáy mi w Īyciu, od kiedy pamiĊtam.
Nauczyáam siĊ z tym Īyü. Jednak 3
miesiące temu koleĪanka namówiáa
mnie na wizytĊ u bioenergoterapeutki
Aleksandry MaliĔskiej. Po pierwszym
zabiegu czuáam siĊ gorzej niĪ kiedykolwiek, ale pani Aleksandra powiedziaáa
mi, Īe moĪe nastąpiü taka reakcja, dlatego byáam spokojna. Niespeána 5 dni
póĨniej wszystko ustąpiáo. Od tamtej
pory minĊáo juĪ kilkanaĞcie tygodni,
a ból gáowy ani razu siĊ nie pojawiá.
Teraz wiem, Īe moje wczeĞniejsze
Īycie byáo wegetacją - dopiero dziĞ
wiem, Īe naprawdĊ mogĊ cieszyü siĊ
urokami Īycia bez bólów gáowy.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie w dniach
21 i 22 marca 2017 roku.
Zapisy i informacje telefoniczne
pod numerem: 791 120 118
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MIàOĝû W POEZJI, PIOSENCE I TAēCU

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

Talentem báysnĊáy równieĪ duety taneczne. Máoda para w Ğlubnych strojach
(Martyna Zadka i Marcel Dudkiewicz)
taĔczyáa przy wyrazistym akompaniamencie wokalnym Dominiki Jeziornej
(Windą do nieba), zaĞ walc w wykonaniu marionetek - Oliwii Tomali i Kacpra
ZmyĞlonego - przekonaá, Īe pantomima
moĪe byü takĪe wyrazem uczuü - nawet w sercach lalek. O uczuciu z baĞni
PiĊkna i bestia opowiedziaáa w solowym
taĔcu Zuzanna ChowaĔska.
Kontrapunktem dla nastrojowych
taĔców uczniów szkoáy podstawowej
byáa Īywioáowa belgijka - nawiązujący do tradycji celtyckiej ukáad áączący
tancerzy róĪnej páci, wzrostu i temperamentu, o co przede wszystkim w tej

Serce jako symbol miáoĞci byáo motywem gminnej wieczornicy, urządzonej
przez gimnazjalistów w Kraszewicach
w piątek - 24 lutego. Scenariusz uroczystoĞci przygotowaáa polonistka Maria
Cioáek. To, Īe hala sportowa zamieniáa
siĊ w przytulny salon, byáo dzieáem pani
ElĪbiety Stempin. DziĊki kolorystyce,
blaskowi Ğwiec, draperiom, bukietom
róĪ i hasáu: Bo na cóĪ Īycie bez miáoĞci… widzowie - gáównie rodzice, nauczyciele i máodzi wykonawcy - poczuli
nastrój chwili.
Program zostaá pomyĞlany tak, by

1.03.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

Narracja Oli
Gierosz - ĝwiat
bez miáoĞci byáby
pozbawiony wartoĞci moralnych,
piĊkna, porywów
serca - poprzedziáa melodeklamacjĊ Hymnu
o miáoĞci Ğw. Pawáa. Nie pominiĊto
równieĪ klasyków
- Mickiewicz, LeĞmiana, GaáczyĔ-

Magdalena i Mariusz

przybliĪyü wartoĞü i znaczenie miáoĞci
w Īyciu kaĪdego czáowieka - nieza-

leĪnie od epoki, w której przyszáo mu
Īyü. Máodzi kraszewiczanie (w liczbie
piĊüdziesiĊciu) poradzili sobie z tym doskonale, budząc uznanie publicznoĞci.

skiego, Tuwima
i wielu innych, dla
których miáoĞü byáa
inspiracją do tworzenia.
W porywie serc
równieĪ Ğpiewano,
taĔczono i grano.
Beata DziĊcielska
czuáa MiĊtĊ, Sebastian Ciomek
pytaá, Kto na áawce
wyciąá serce i wyznaá, Īe kocha siĊ
w Ewie, a wcale nie
uczniowski duet (Anna Gatkowska - anglistka i Maciej Zadka - muzyk) nama-

lowali, przyjĊty z wielkim aplauzem, Jej
portret; Hubert KuĞwik. graá na gitarze.

choreogra¿i chodzi. Rock’n’rollem zaĞ
popisywali siĊ Ola Gierosz i Marcel
Dudkiewicz.
Solowa piosenka, wykonana na
zakoĔczenie przez DominikĊ Jeziorną (PrzetaĔczyü z tobą chcĊ caáą noc
Anny Jantar), staáa siĊ zaproszeniem do
wspólnego taĔca goĞci i wykonawców.
I nie byáo, mówiąc jĊzykiem máodzieĪy
- zmiáuj siĊ. Na parkiet ruszyli m.in.- dyrektorzy szkóá - Maria Sobieraj i Robert
DziwiĔski, przewodniczący Rady Gminy Artur ChowaĔski, pp. Maria i Waldemar Cioákowie. Mniej roztaĔczona
publicznoĞü mogáa natomiast popisaü
siĊ znajomoĞcią piosenek biesiadnych
z sercem w temacie. Zbiorowemu Ğpiewowi akompaniowali akordeoniĞci Andrzej Jany i Maciej Zadka.
AtmosferĊ podgrzaáy jeszcze kawa,
herbata i pyszne domowe ciasta, upieczone przez rodziców gimnazjalistów,
a serwowane w blasku Ğwiec.
Biesiada serc dobiegáa koĔca.
Dyrektor gimnazjum Maria Sobieraj
z serca (a jakĪe!) dziĊkowaáa pomysáodawczyni i organizatorce, wykonawcom,
autorce dekoracji oraz rodzicom, na
których wsparcie zawsze mogą liczyü
i dzieci, i szkoáa.
Kolejną udaną imprezĊ utrwalą
szkolna kronika i fotogra¿e Mateusza
Mosia oraz pozostaáych nauczycieli,
rejestrujących zdarzenie, nie licząc
pamiĊci tych, którzy przybyli, zobaczyli
i podziwiali. WĞród nich znalazáa siĊ autorka tekstu i babcia tancerki - Ewa M.

Miáo nam poinformowaü, Īe 1 paĨdziernika 2016 roku w koĞciele
Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli i
powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Magdalena LeĞniak i Mariusz Soátyk
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej
miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja

Muzyki dzieci słucha się sercem, a nie uszami. ks. Bosko

fot. M. MoĞ
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Jakub Antoni - synek paĕstwa Anny i Radosâawa Jeziorowskich z Kostowa,
ur. 22.02.2017r., waga 3280g
Igor - synek paĕstwa Eweliny i Marcina Zadków z Sycowa, ur. 22.02.2017r.,
waga 3380g
Wiktoria - córeczka paĕstwa Sylwii i Lucjana SkĆpskich z Opatowa,
ur. 22.02.2017r., waga 3820g

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

