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Promocyjne
warunki sprzedaĪy
ratalnej

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,-

GWAàT
W OSTRZESZOWIE
I sprawca, i o¿ara to maáoletni

W niedzielĊ (5 marca) przy jednym ze zbiorników
wodnych w Ostrzeszowie doszáo do gwaátu. Sprawa
jest bardzo „ĞwieĪa” i delikatna, dlatego prokuratura
nie chce obszerniej wypowiadaü siĊ na ten temat, tym
bardziej Īe zdarzenie dotyczy 14-letniego cháopca
i 15-letniej dziewczyny.
Wiadomo, Īe nastolatkowie znali siĊ wczeĞniej.
- Obecnie prokuratura zapoznaje siĊ z materiaáami,
które otrzymaáa od policji. - mówi Marcin Meler, rzecznik

Prokuratury OkrĊgowej w Ostrowie Wielkopolskim. - Zabezpieczone zostaáy dowody. Ze wzglĊdu na udziaá osób
niepeánoletnich, sprawa zostanie skierowana do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich.
Nieo¿cjalnie mówi siĊ, Īe cháopak jest mieszkaĔcem
Ostrzeszowa, a dziewczyna pochodzi z miejscowoĞci spod
Ostrzeszowa.
Za tydzieĔ postaramy siĊ podaü wiĊcej szczegóáów.
A. à.

KRADZIEĩ, KTÓREJ NIE BYàO
Chciaáa wyáudziü odszkodowanie za passata

Nie lada fantazją wykazaáa siĊ jedna z mieszkanek
gminy Mikstat. Kobieta ze znajomym upozorowaáa kradzieĪ swojego samochodu, po czym rabunek zgáosiáa
na policjĊ. Chciaáa w ten sposób wyáudziü pieniądze
z ubezpieczalni. Oszukaáa nie tylko funkcjonariuszy,
ale i mĊĪa, który myĞlaá, Īe auto faktycznie skradziono.
Byá piątek (3 marca). Kobieta przyjechaáa volkswagenem
passatem do Ostrzeszowa. Zaparkowaáa swój samochód
przy sklepie „Rolnik” i udaáa siĊ na zakupy. Gdy wróciáa,
auta juĪ nie byáo.

Zdesperowana zgáosiáa kradzieĪ passata na policjĊ.
Funkcjonariusze natychmiast zaczĊli dziaáaü. Szybko wyszáo
na jaw, Īe kobieta coĞ krĊci.
Jak siĊ okazaáo, kradzieĪ byáa s¿ngowana i miaáa na
celu wyáudzenie odszkodowania od ubezpieczyciela. Co
ciekawe, wszystko odbywaáo siĊ za plecami mĊĪa kobiety.
A przekrĊt pomógá jej zorganizowaü i zrealizowaü znajomy
z okolic Kalisza - mĊĪczyzna wywiózá i ukryá samochód.
Sprawcy procederu zostali zatrzymani w policyjnym
areszcie, teraz zajmie siĊ nimi prokurator.
A. à.

POàOĩNA OSZUKAàA NFZ
NA PONAD 180 TYSIĉCY
W ciągu dziesiĊciu lat wyáudziáa
z NFZ ponad 180.000 záotych. Nieuczciwa poáoĪna z naszego powiatu
wpisywaáa w dokumentacjĊ dane
pacjentek, których w rzeczywistoĞci
nigdy nie odwiedziáa. Potem za te
„wizyty” pobieraáa pieniądze. Kobiecie grozi do 8 lat wiĊzienia.
Od grudnia 2015 roku policjanci
z KPP w Ostrzeszowie, pod nadzorem
prokuratury, prowadzili szeroko zakrojone dziaáania w związku z podejrzeniem popeánienia przestĊpstwa przez

tĊ poáoĪną. Chodziáo o poĞwiadczanie
nieprawdy w celu uzyskania korzyĞci majątkowej.
Jak ustalili funkcjonariusze, kobieta
przez dziesiĊü lat oszukiwaáa NFZ.
W skáadanych przez siebie comiesiĊcznych raportach statystycznych
wykazywaáa Ğwiadczenia zdrowotne, których faktycznie nie udzieliáa.
Ostrzeszowscy Ğledczy przesáuchali
487 kobiet. Okazaáo siĊ, Īe nieuczciwa
poáoĪna wykorzystaáa dane aĪ 340 paĔ.
Zostaáy im przypisane wizyty z edukacji

przedporodowej i wizyty patronaĪowe
u noworodka. W ten sposób, w ciągu
dziesiĊciu lat kobieta wyáudziáa z NFZ
aĪ 183 277,00 zá.
Policjanci na poczet kary oraz roszczeĔ zabezpieczyli majątek osobisty
oszustki - mienie ma wartoĞü 250 tysiĊcy záotych.
Pod koniec 2016 roku do Sądu
Rejonowego w Ostrzeszowie tra¿á akt
oskarĪenia przeciwko poáoĪnej - grozi
jej nawet 8 lat wiĊzienia.
A. à.

OKRADà TEĝCIOWĄ - czytaj str. 3.
max ELEKTRO

Oferta waĪna
do 14.03.2017 r.

0%
www.maxelektro.pl

Ostrzeszów, ul. Piekary 1, tel. 668 669 212; 575 105 235
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

ĩEGNAMY RADNĄ
Z MIKSTATU PUSTKOWIA
25 lutego 2017 r.,
w wieku 57 lat zmaráa Renata KĊdzia,
z domu KaĨmierowska, radna Rady Miejskiej w Mikstacie oraz
soátys w miejscowoĞci
Mikstat-Pustkowie.
Urodziáa
siĊ
1 czerwca 1960 r.
w Ostrowie Wlkp. Od
lat mieszkaáa na terenie gminy Mikstat.
Zawsze angaĪowaáa
siĊ w Īycie spoáecznoĞci lokalnej. 24
maja 2009 r. zostaáa
soátysem w Mikstacie-Pustkowiu, trzy lata
póĨniej w wyborach
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

skiej w Mikstacie: Komisji OĞwiaty
i Wychowania, Kultury Fizycznej
oraz BezpieczeĔstwa i Porządku
Publicznego i Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Finansów oraz
Gospodarowania Mieniem Komunalnym.
Renata KĊdzia mocno zaznaczyáa swoją pozycjĊ w mikstackim samorządzie, angaĪowaáa siĊ
spoáecznie i politycznie, zdecydowanie broniáa swoich racji. Mimo
ciĊĪkiej choroby nie poddawaáa
siĊ, do koĔca sprawowaáa mandat,
uczestnicząc w pracach komisji samorządowych.
PoĪegnalna msza Ğw. zostaáa
odprawiona w czwartek, 2 marca,
w koĞciele para¿alnym w Mikstacie, pogrzeb odbyá siĊ w Ostrowie
Wielkopolskim na cmentarzu przy
ul. Limanowskiego.
PK

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

uzupeániających weszáa w skáad
Rady Miejskiej w Mikstacie - zostaáa
zaprzysiĊĪona na radną 28 lutego
2012 r. W listopadzie 2015 r. po raz
drugi zdobyáa mandat w mikstackim
samorządzie. W tej kadencji byáa
czáonkiem dwóch komisji Rady Miej-

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

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

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

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

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
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Serdeczne podziċkowania
dla lekarzy
le
- pana Jarosâawa Dutkiewicza
i pana Wojciecha Berezki, oraz
ppielċgniarek oddziaâu wewnċtrznego
za fachowĆ opiekċ i leczenie podczas
mojego pobytu w ostrzeszowskim
szpitalu
wdziċczny pacjent
Jerzy Frach

Podziċkowanie
dla caâego personelu oddziaâu medycyny paliatywnej
szpitala w Ostrzeszowie
za wyrozumiaâoğý i ciepâĆ opiekċ nad

ğp. Stanisâawem
isâawem Dembkiem
De
skâada
rodzina

Serdeczne podziċkowanie
ks. Ryszardowi Ryĕcowi oraz ks. Pawâowi Filipiakowi, rodzinie,
przyjacioâom, sĆsiadom, znajomym oraz wszystkim, którzy zamówili
msze ğw., zâoīyli wieĕce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim
poīegnaniu

ğp. Stanisâawa
nisâawa D
Dembka
skâada
rodzina

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24A
od poniedziaáku do piątku 8.00 do 20.00,
sobota od 8.00 do 16.00

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5

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

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)
Kraszewice
ul. WieluĔska 42
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APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 od 6.03 do 12.03
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 13.03 do 19.03, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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MIESZKANIEC MĄKOSZYC
SPRAWCĄ POTRĄCENIA W LIGOCIE
19 lutego w Ligocie doszáo do
potrącenia 39-letniej mieszkanki Sycowa. Kierowca odjechaá z miejsca
wypadku, nie udzielając pomocy
poszkodowanej. Kobieta doznaáa
licznych obraĪeĔ i tra¿áa do ostrzeszowskiego szpitala.
Sprawca „wpadá” kilka dni temu
podczas kontroli drogowej.

Opel vectra, którym poruszaá siĊ
sprawca potrącenia w Ligocie.

2 marca dzielnicowy z Kobylej Góry
zatrzymaá do kontroli samochód marki
Opel Vectra, którym kierowaá 31-letni
mieszkaniec Mąkoszyc. UwagĊ funkcjonariusza zwróciáy liczne wgniecenia
karoserii, a ponadto brak elementu,
który znaleziono na miejscu potrącenia
w Ligocie.
31-latek
31
latek zostaá
zosta zatrzymany w areszcie do wyjaĞnienia sprawy. Szybko potwierdziáo siĊ przy
przypuszczenie, Īe to on
potrąciá 39-letnią m
mieszkankĊ Sycowa,
a potem ucieká. Ok
Okazaáo siĊ równieĪ, Īe
mĊĪczyzna jest dobrze znany policji.
To nie jego pierwsze
przestĊpstwo.
Sprawca usáyszaá juĪ zarzut spowodowania wypadku
drogowego, przyznaá
siĊ do winy. Grozi
mu do czterech lat
wiĊzienia.
A. à.

POLICJA
OKRADà
TEĝCIOWĄ
Policjanci zatrzymali do dyspozycji
prokuratora mĊĪczyznĊ, który okradá
swoją teĞciową. 38-letni mieszkaniec
gm. Doruchów, wykorzystując fakt, Īe
kobieta przebywa w szpitalu, wszedá
do jej mieszkania i zabraá 900 záotych
oraz záotą biĪuteriĊ.
38-latek wiedziaá, Īe klucze do
domu teĞciowej przechowuje jego Īona.
Postanowiá to wykorzystaü.
àączna wartoĞü skradzionych kosztownoĞci zostaáa wyceniona na 3200
zá. Funkcjonariusze odzyskali tylko
biĪuteriĊ, którą mĊĪczyzna sprzedaá
w lombardzie. Nieuczciwy ziĊü usáyszaá
juĪ zarzut kradzieĪy, grozi mu do 5 lat
wiĊzienia

Na „podwójnym gazie”
2 marca po godzinie 17.00 zaniepokojony obywatel zgáosiá dyĪurnemu
policji, Īe z pojazdu marki Audi wysiadá
pijany mĊĪczyzna. Policjanci potwierdzili, Īe 63-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra byá pod wpáywem alkoholu;
pobrano od niego do badania krew.
Sprawca przed sądem odpowie za
záamanie prawa.
4 marca policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej opla vectrĊ. Samochodem kierowaá 36-letni mieszkaniec
gm. Doruchów. Podczas rutynowej
kontroli funkcjonariusze stwierdzili, Īe
mĊĪczyzna byá pod wpáywem alkoholu.
Przeprowadzone badanie wykazaáo
ponad póá promila alkoholu. Policjanci
uniemoĪliwili kierowcy dalszą jazdĊ
oraz zatrzymali mu uprawnienia do kierowania. Sprawa zostaáa skierowana
do sądu.
DzieĔ póĨniej (5 marca), krótko
przed godziną 19.00 dyĪurny otrzymaá zgáoszenie o samochodzie marki
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Opel Astra, znajdującym siĊ w rowie,
w Kraszewicach.
Okazaáo siĊ, Īe kierowca opla,
32-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego, teĪ byá pijany (ponad 3 promile).

Zahaczyá o lusterko

NieostroĪny manewr skrĊtu w lewo

W miniony piątek (3 marca), o godz. 17.00 doszáo do kolizji w Smolnikach (gm. Grabów). 20-letni mieszkaniec gm.
Grabów, kierujący oplem vectrą, nie zauwaĪyá, Īe jest wyprzedzany przez samochód marki Kia Rio, którym kierowaá
32-letni mieszkaniec Izabelina, i podjąá manewr skrĊtu w lewo.
MĊĪczyzna, korzystając ze swojego prawa, odmówiá przyjĊcia mandatu. W związku z tym do sądu zostaá skierowany
wniosek o ukaranie go.

Dwie kolizje na skrzyĪowaniu
mieszkaniec Kalisza. Obaj kierowcy byli trzeĨwi. Policjanci zatrzymali sprawcy prawo jazdy, ponadto do
sądu zostaá skierowany wniosek o jego ukaranie.
Sprawcą drugiej kolizji byá 24-letni mieszkaniec
gm. Grabów, który, kierując samochodem marki VW
Golf, nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego go ¿ata ducato, najechaá na jego tyá.
MĊĪczyzna byá trzeĨwy. Za spowodowanie kolizji
mundurowi wystawili mu mandat.

W minioną sobotĊ (4 marca) 67-letni kierowca samochodu marki Daewoo
podczas manewru mijania nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci i zahaczyá o lewe
lusterko zaparkowanego peugeota.
Sprawca zostaá ukarany grzywną oraz
punktami karnymi.

Pies wtargnąá na jezdniĊ
W sobotĊ (4 marca) w Kraszewicach kierujący peugeotem potrąciá
psa, który wtargnąá niespodziewanie na
jezdniĊ. Samochodem kierowaá 41-letni
mieszkaniec gm. Grabów. Policjanci
ustalili, do kogo naleĪaáo zwierzĊ. WáaĞcicielka, mieszkanka gm. Kraszewice,
zostaáa ukarana grzywną.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe odpowiedzialnoĞü za zwierzĊta domowe spoczywa
na ich wáaĞcicielach.

1 marca na ul. HetmaĔskiej
w Ostrzeszowie zderzyáy siĊ
dwa busy.
Policjanci ustalili, Īe sprawcą tego zdarzenia byá 43-letni
mieszkaniec Ostrzeszowa.
MĊĪczyzna, kierując ¿atem
ducato, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i doprowadziá do zderzenia z busem tej samej marki.
W wypadku ucierpiaáa kobieta z drugiego busa,45-letnia
mieszkanka woj. dolnoĞląskiego. Kobieta zostaáa przewieziona do szpitala.
Policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie 43-latka.

FIATEM W FIATA

W czwartek (2 marca) na skrzyĪowaniu ul. Ostrzeszowskiej z ul. Kaliską
w Doruchowie doszáo do dwóch kolizji.
Sprawcą pierwszej byá 50-letni
mieszkaniec gm. Doruchów, kierujący
samochodem marki Citroen Berlingo.
MĊĪczyzna, jadąc drogą podporządkowaną, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i uderzyá
w ¿ata ducato, którym kierowaá 34-letni

Za blisko

STRAĒ
Poáamane drzewa
i zerwane dachy...
2 marca, po godz.19.00 w miejscowoĞci Chlewo 39-letni mieszkaniec pow.
kaliskiego, kierując fordem ¿estą, nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego go bmw i najechaá na jego tyá. MĊĪczyznĊ ukarano mandatem.

W minionym tygodniu nad naszym
powiatem przeszáa silna wichura. Z usuwaniem jej skutków związanych byáo aĪ
14 interwencji, najwiĊcej 2 marca. WiĊkszoĞü dotyczyáa poáamanych drzew
i gaáĊzi, byá teĪ wyjazd do zerwanego
pokrycia dachu budynku mieszkalno-gospodarczego w Rencie, Uszkodzony
nad czĊĞcią mieszkalną dach straĪacy

693 635 565; 606 718 442

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

Skontaktuj siħ z Nami
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zabezpieczyli plandekami, nad czĊĞcią
gospodarczą nie byáo takiej koniecznoĞci, ze wzglĊdu na znajdujący siĊ tam
betonowy strop. Zdarzenia związane
z wichurą dotyczyáy czterech gmin
(Szklarka Przyg., Kobyla Góra, Mikstat, Mąkoszyce, Myje, Ostrzeszów,
KuĨnica MyĞlniewska, Olszyna, KsiąĪenice, Renta). Na szczĊĞcie nikt nie
zostaá poszkodowany.

Pozostaáe interwencje:
- 27 lutego w Czajkowie na ul.
Sáonecznej straĪ interweniowaáa przy
pierwszym w tym roku poĪarze suchej
trawy, który objąá obszar 30m2.
- 27 lutego straĪacy zostali zadysponowali do poĪaru sadzy w Kotáowie
(straty, spowodowane pĊkniĊtym przewodem dymowym, oszacowano na
ok. 5000 zá).
- 28 lutego zlikwidowano plamĊ
oleju w Grabowie nad Prosną.
- 4 marca konieczne byáo ugaszenie
Ğmietnika, który zapaliá siĊ na cmentarzu w Doruchowie.
- StraĪacy obecni byli równieĪ przy
kolizji na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie
(1.03.)

Apteka zatrudni magistra i technika farmacji
Praca w Grabowie/Ostrzeszowie
tel. 665 636 363
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

PAMIĉû BUDUJE TOĩSAMOĝû

Rondo im. ĩoánierzy WyklĊtych
w Ostrzeszowie
Ponad rok ĩoánierze WyklĊci
cierpliwie czekali, aĪ na rondzie
u zbiegu ulic PowstaĔców Wlkp.
i Armii Krajowej pojawią siĊ tabliczki
z ich imieniem. Wreszcie nastąpiá
ten moment - 1 marca, w Narodowy
DzieĔ PamiĊci ĩoánierzy WyklĊtych,
w asyĞcie kilkunastu pocztów sztan-

darowych, przy dĨwiĊkach hymnu
paĔstwowego, rondo zostaáo uroczyĞcie nazwane.
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.

Ten fragment wiersza Zbigniewa
Herberta staá siĊ motywem przewodnim
wystąpienia burmistrza Ostrzeszowa
Mariusza Witka.
- Spotykamy siĊ tutaj, aby uczciü
ich bohaterstwo i poniesione o¿ary
- mówiá burmistrz. - Dzisiejsze wydarzenie stanowi godne uczczenie
Narodowego Dnia PamiĊci ĩoánierzy
WyklĊtych w Ostrzeszowie. Niechaj
ta nazwa stanie siĊ nam bliska, niech
nas poáączy w celu budowania wspólnej przyszáoĞci. PrzejeĪdĪając przez
to rondo, wspomnijmy chociaĪ przez
chwilĊ tych, którzy chcieli ratowaü
niepodlegáoĞü Polski, nie bacząc na
o¿ary i cierpienia.
Burmistrz powitaá teĪ goĞci licznie przybyáych na uroczystoĞü, wĞród
nich wiceministra spraw zagranicznych
Jana Dziedziczaka. Odczytano treĞü
uchwaáy podjĊtej 18 lutego 2016 r.
o nadaniu rondu,
wybudowanemu
w 2002 r. u zbiegu ulic PowstaĔców Wlkp. i Armii
Krajowej nazwy
RONDO im. ĩOàNIERZY WYKLĉTYCH.
O historii
dnia, dedykowanego tym Īoánierzom, a przede
wszystkim historii tych, co nie
godzili siĊ na
komunistyczne

GRABÓW

UCHWAàY PODJĉTO JEDNOGàOĝNIE
AĪ dziewiĊü uchwaá podjĊli na
ostatniej sesji w Grabowie radni.
WaĪniejsze z nich dotyczyáy okreĞlenia opáat za wodĊ i Ğcieki, udzielenia
dotacji dla para¿i pw. Niepokalanego
Serca NMP i Ğw. Mikoáaja w Grabowie, jak równieĪ udzielenia pomocy

zá + VAT; stawka miesiĊcznej opáaty
abonamentowej na odbiorcĊ wody to
1 zá + VAT. Taryfy obowiązywaü bĊdą
do 31 marca 2018 roku.

Dotacja dla koĞcioáa
30 tysiĊcy záotych to suma, jaką
Miasto i Gmina Grabów przeznaczy

¿nansowej powiatowi ostrzeszowskiemu na budowĊ chodników
w KuĨnicy Bobrowskiej i Wirginach.
Miasto do¿nansuje takĪe budowĊ
drogi od Palat w kierunku Zawad.
PodjĊta zostaáa równieĪ uchwaáa
w sprawie zmian w budĪecie.

w tym roku na do¿nansowanie prac
remontowych i konserwatorskich dla
koĞcioáa pw. Niepokalanego Serca NMP
i Ğw. Mikoáaja. Obiekt ten jest wpisany
do rejestru zabytków.

Stawki za wodĊ i Ğcieki

W obu tych miejscowoĞciach powstaną niebawem nowe chodniki. Inwestycja realizowana jest przez powiat,
jednak gmina Grabów doáoĪy teĪ swoją
„cegieákĊ” - 35 tysiĊcy záotych. Uchwaáa
w tej sprawie zostaáa podjĊta przez
radnych jednogáoĞnie.

Od 1 kwietnia 2017 roku w gminie
Grabów bĊdą obowiązywaü nastĊpujące stawki za zbiorowe zaopatrzenie
w wodĊ i odprowadzanie Ğcieków:
za 1m3 dostarczonej wody grabowianie zapáacą 2,5 zá + VAT, kwota
za odprowadzenie Ğcieków bytowych
wynosiü bĊdzie 3,75 zá, zaĞ za odprowadzenie Ğcieków przemysáowych - 5,6

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

Chodnik w KuĨnicy
Bobrowskiej i Wirginach

Droga od Palat do Zawad
Tutaj gmina doáoĪy do inwestycji
nieco wiĊcej - 120 tysiĊcy. Grabowscy
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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

samorządowcy nie zgáosili jednak Īadnych uwag do tej uchwaáy.

Zmiany w budĪecie
àączna kwota dochodów budĪetu
na 2017 rok wynosiü bĊdzie 29.867.987
zá, zaĞ wydatków 29.776.200 zá.
A. àawicka
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zniewolenie narodu, mówiá poseá Tomasz àawniczak.
- Lipiec 1944 r. Dworzec kolejowy w Wilnie. ĩoánierze Armii Krajowej
czekają, aĪ przyjedzie pociąg. Dwa dni
wczeĞniej wyzwalali Wilno ramiĊ w ramiĊ
z Armią Czerwoną. Stoją na dworcu
przez nich zdobytym, lecz wagony, które podjeĪdĪają, wywiozą ich daleko na
wschód, na Sybir.
Tak poseá àawniczak rozpocząá tĊ
krótką, choü bolesną lekcjĊ historii, bo tak
wáaĞnie w tragiczno-gorzki sposób rozpoczynaáa siĊ historia ĩoánierzy WyklĊtych Īoánierzy, którzy „mieli czelnoĞü” walczyü
o PolskĊ po „niewáaĞciwej” stronie i z
niewáaĞciwymi hasáami na sztandarach.
Wspomniany przykáad wyzwolicieli Wilna
nie byá odosobniony. Dla Īoánierzy AK
pozostawaáo zesáanie, wiĊzienie lub walka - z pozoru bezsensowna, lecz moĪe
wáaĞnie przez to mająca sens najgáĊbszy
dla przyszáych pokoleĔ. W Polsce budowanej przez Stalina i jego popleczników
nie mogáo byü miejsca dla „zaplutych
karáów reakcji”, Īoánierzy AK, NSZ i BCh.
Przez powojenne dziesiĊciolecia nie
zachowano o nich dobrej pamiĊci.
Z propozycją przywrócenia im honoru i uczczenia Dnia ĩoánierzy WyklĊtych wyszedá prezydent Lech KaczyĔski,
prezydent Komorowski podtrzymaá to
i w 2011 r. obchodziliĞmy po raz pierwszy dzieĔ tych, którzy „zachowali siĊ
jak trzeba”.
Przy melodii hymnu Polski Podziemnej nastąpiá ten najwaĪniejszy moment
uroczystoĞci. Biaáo-czerwone szarfy,
oplatające tabliczki z nazwą ronda ujĊli
w dáonie: wiceminister J. Dziedziczak,
poseá T. àawniczak, burmistrz M. Witek, przewodniczący Rady E. Skrzypek,
starosta L. Janicki oraz druh komen-

8.03.2017
17.11.2010

dant S. Stawski, i wspólnie
dokonali symbolicznego
odsáoniĊcia ronda.
- BoĪe, polecam
Tobie tych, którzy záoĪyli o¿arĊ swego Īycia,
walcząc o wolną, niepodlegáą PolskĊ - w intencji
ĩoánierzy WyklĊtych modliá
siĊ ks. praáat Stefan Szkaradkiewicz, báogosáawiąc
to miejsce.
Okrzykami: CzeĞü
ich pamiĊci! Chwaáa bohaterom! - uczcili swych
bohaterów kibice ostrzeszowskiej Victorii, gáówni
pomysáodawcy nazwy
ronda. Ale uroczystoĞü
zgromadziáa teĪ liczną
grupĊ máodzieĪy szkolnej. W dwóch szeregach
ustawili siĊ harcerze z hufca ZHP i ZHR, niektórzy
z nich przynieĞli z sobą
portrety „Inki”, „ZagoĔczyka”, rotmistrza Pileckiego
i innych niezáomnych, niepogodzonych z sowiecką okupacją.
Zwracający siĊ do
uczestników uroczystoĞci, a gáównie do
máodzieĪy, wiceminister Jan Dziedziczak
podkreĞlaá bohaterską postawĊ „Inki”
i podobnych jej Īoánierzy antykomunistycznego podziemia - postawĊ, za którą
páaciáo siĊ nawet cenĊ Īycia.
- DziĞ nie stoją przed wami aĪ tak
dramatyczne wybory - mówiá Dziedziczak
- ale wciąĪ trzeba Īyü w zgodzie z wartoĞciami wyznawanymi przez ĩoánierzy
WyklĊtych, by stanowiü przykáad dla
przyszáych pokoleĔ.
Sáowom tym wtórowaá burmistrz,

Wiceminister spraw zagranicznych
Jan Dziedziczak.
stwierdzając, Īe Ostrzeszów nie powinien zapomnieü o tych, którzy nigdy nie
zapomnieli o Polsce.
Dobrze siĊ staáo, Īe i w naszym
mieĞcie upamiĊtniono ĩoánierzy WyklĊtych, których nie tylko zabijano, lecz
próbowano ich wymazaü z narodowej
pamiĊci. WierzĊ, Īe i ci, co przyjdą po
nas, teĪ o nich nie zapomną, bo tylko
pamiĊü buduje toĪsamoĞü.
Krzysztof Juszczak

BAR VENECJA

ZNÓW
OTWARTY
Ostrzeszów, pl. Stawek

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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Niecodzienne pasje kobiet

PIàKARZYKI KASI
Prawie kaĪdy cháopak choü na krótko chciaáby zostaü znanym piákarzem.
Dziewczyny, jeĞli nawet gra w piákĊ nie
jest ich marzeniem, chĊtnie siĊgają po
piákarzyki. Ta popularna gra Ğwietlicowa
to nie tylko zabawa, to najprawdziwszy
sport, w którym rozgrywane są mistrzostwa Polski oraz Ğwiata. Jedną z dziewczyn bawiących siĊ „piákarzykami” na
najwyĪszym sportowym poziomie jest
Kasia Przybysz - od niedawna nasza
redakcyjna koleĪanka.
Wspomniaáem, Īe dziewczyny
lubią graü w „piákarzyki”, ale pewnie

niewiele z nich uprawia ten sport profesjonalnie?
To prawda, kobiet parających siĊ
futbolem sportowym (tak nazywa siĊ
profesjonalna odmiana popularnych
piákarzyków), jest w Polsce nieco ponad
20. MówiĊ tu o osobach zarejestrowanych w Polskim Związku Futbolu
Stoáowego, który zrzesza kluby z caáego
kraju. Istnieją one w Warszawie, Poznaniu, Chorzowie, Wrocáawiu, Krakowie,
Toruniu, Eáku i àodzi - do klubu áódzkiego naleĪĊ. Przed laty byá równieĪ klub
w Ostrzeszowie, ale, niestety, ubywa
graczy, a przez to i klubów.

Na czym polega futbol stoáowy?
Gra siĊ w niego w parach lub indywidualnie. Mecz trwa do dwóch lub
trzech wygranych setów, zaĞ set gra
siĊ do piĊciu strzelonych bramek, a kiedy stan meczu jest remisowy i czeka
nas ostatni set, gra siĊ go do ósmej
strzelonej bramki. W Polsce organizowane są turnieje rangi regionalnej,
ponadregionalnej i ogólnopolskiej. Na
Ğwiecie piĊü razy w roku odbywają siĊ
mistrzostwa, z tym Īe za kaĪdym razem gra siĊ jednym z piĊciu o¿cjalnie
uznawanych stoáów do futbolu. ZaĞ
raz w roku odbywają siĊ mistrzostwa
Ğwiata na wszystkich stoáach. Krajowe
stowarzyszenia zrzeszone są w International Table Soccer Federation,
czyli MiĊdzynarodowej Federacji Futbolu Stoáowego.
Oprócz konkurencji open (pary,
single), rozgrywane są konkurencje
mieszane (mĊĪczyzna i kobieta), kon-

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

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

pracownik Àrmy zajmujĆcej siċ
konstrukcjami stalowymi
Myğlċ, īe kobiety czujĆ potrzebċ
bycia piċknĆ, czujĆ siċ wtedy swobodniej, potrzebujĆ równieī ciepâa drugiej
osoby, relaksu po pracy, odrobiny
zwariowania i spontanicznoğci, by
nie czuý monotonii. Jednak przede
wszystkim chcĆ byý kochane, potrzebujĆ mċīczyzn, którzy nie bċdĆ
idealni, ale bċdĆ umieý przyznawaý
siċ do bâċdów, rozmawiaý o nich, takich, którzy bċdĆ potraÀli podnieğý
siċ po poraīce. W swoim īyciu, z caâĆ
pewnoğciĆ speâniam marzenia jednej kobiety, co do pozostaâych kobiet
w moim otoczeniu to nie pytam, jednak gdy mogċ zrobiý coğ dobrego,
pomóc, to staram siċ tego dokonaý.
Doceniam kobiety, jeğli jest ku
temu powód, jednak szanowaý wedâug mnie trzeba kaīdĆ. Ceniċ kobiety
za inteligencjċ i ekspresyjne myğlenie. Uwaīam, īe swoim zachowaniem
moīna sprawiý, īe kobieta uwierzy
w siebie, ale równieī, gdy zachowanie
jest nieodpowiednie, bierne, to kobieta
moīe czuý siċ osamotniona lub po
prostu nieszczċğliwa.
Mċīczyĩni powinni dbaý o kobiety.
Ja lubiċ dawaý niespodziewane prezenty. Jeğli chodzi o komplementy, to
warto je mówiý, ale tylko wtedy, gdy
majĆ odzwierciedlenie w rzeczywistoğci, bo inaczej sĆ to tylko puste
sâowa i kobieta doskonale czuje, īe
jest to nieszczere.
Myğlċ, īe mċīczyzna jest kluczem
do speânienia potrzeb i marzeĕ kobiety, jednak musi to byý odpowiedni klucz.

fot. Filip Klose
kurencje kobiece (pary, single). Jest teĪ
podziaá na seniorów i juniorów oraz konkurencje druĪynowe, w których udziaá
biorą kadry narodowe.
Wygląda na to, Īe turniejów nie
brakuje, zatem pochwal siĊ swoimi sukcesami.
- 1. miejsce w parach Pro/Master,
na Mistrzostwach Polski w 2014 roku
(na stole Leonhart). Wystąpiáam tam
w parze z mĊĪem, Dawidem Przybyszem.
- 1. miejsce w parach open i parach
mieszanych na MiĊdzynarodowych
Mistrzostwach Warmii i Mazur w 2016

roku (na stole Garlando) - w parze
z Dawidem Przybyszem.
- 1. miejsce w parach kobiet na
MiĊdzynarodowych Mistrzostwach
Warmii i Mazur, w latach: 2014, 2015
i 2016 (na stole Garlando) - w parze
z Barbarą Kurtyką.
- 2. miejsce w parach kobiet na
Mistrzostwach Czech w 2014 roku
(na stole Leonhart) - w parze z Barbarą Kurtyką.
- 2. miejsce w parach kobiet i 4.
miejsce w singlu kobiet na Mistrzostwach Polski w 2015 roku (na stole Garlando).
DokoĔczenie na str. 13.

Panowie o potrzebach i oczekiwaniach kobiet

Piotr Cycotka
informatyk

Kobiety ceniċ za urok i inteligencjċ. Moja przyszâa īona
ujċâa mnie wâağnie swojĆ inteligencjĆ.
Znam potrzeby swojej przyszâej īony, poniewaī na bieīĆco
mnie o nich informuje, jednak
nie chodzi tu o to, īe wymaga
ode mnie ich speâniania, po prostu chce, īebym o nich wiedziaâ
i w miarċ moīliwoğci pomógâ
w ich speânianiu. Mċīczyzna
powinien wspieraý swojĆ partnerkċ w dĆīeniu do jej celów,
marzeĕ oraz potrzeb, dziċki
temu wpâywa na jej dobre samopoczucie, wiarċ w siebie,
samoocenċ. Nie zawsze jest
moīliwe speânienie wszystkich
potrzeb kobiet, jednak powinno siċ staraý to robiý, bo gdy
nie robi siċ nic, kobieta bċdzie
czuâa siċ nieatrakcyjna, niewaīna, osamotniona i straci caâĆ
pewnoğý siebie.
Mċīczyzna powinien na
kaīdym kroku wspieraý, dopieszczaý, pomagaý, a przede
wszystkim kochaý swojĆ partnerkċ oraz szanowaý kobiety
znajdujĆce siċ w jego īyciu,
poniewaī na to zasâugujĆ tym,
co kaīdego dnia robiĆ dla swoich rodzin, swojego otoczenia.

Dariusz Szymaĕski
pracownik przedsiċbiorstwa
budowlanego

Kobiety ceniċ gâównie za umiejċtnoğý zadbania o siebie oraz urodċ, to
sĆ dwie podstawowe rzeczy.
Uwaīam, īe wiem, jakie sĆ potrzeby kobiet, szczególnie w zwiĆzku,
np. maâīeĕskim. Przede wszystkim
opiekuĕczoğý, ale nie nadopiekuĕczoğý, poniewaī kobiety w dzisiejszych czasach chcĆ siċ realizowaý
same, zarówno w aspektach spoâecznych, jak i zawodowych. KolejnĆ
waīnĆ dla kobiet rzeczĆ jest spontanicznoğý i zaskakiwanie. Niektórym
mċīczyznom wydaje siċ, īe w dâugoletnim zwiĆzku kwiaty czy czekoladki nie sĆ rzeczĆ potrzebnĆ jego
partnerce, a w rzeczywistoğci jest to
miâe zaskoczenie, które pozytywnie
wpâywa na samopoczucie kobiety.
By dowiedzieý siċ, czego kobiety
oczekujĆ od mċīczyzn, trzeba by
byâo wejğý w ich duszċ. Jednak twierdzċ, īe kobiety oczekujĆ, by bliscy im
mċīczyĩni pomagali im w realizacji
ich celów, potrzeb oraz marzeĕ. Postawa mċīczyzny moīe przynieğý
pozytywne, jak i negatywne skutki,
poniewaī uprzejmoğý, szarmanckoğý
czy spontanicznoğý mogĆ kobietċ
dowartoğciowaý, a brak zainteresowania, biernoğý mogĆ spowodowaý,
īe kobiety bċdĆ nieszczċğliwe, niespeânione oraz sfrustrowane.
Kobiety jednak czasami nie uâatwiajĆ tego zadania, nie zawsze proszĆ o pomoc lub wrċcz nie pozwalajĆ,
by im pomagaý. Dzieje siċ tak czċsto
dlatego, īe uwaīajĆ, īe mċīczyĩni nie
sĆ w stanie zrozumieý pewnych rzeczy, nie znajĆ siċ na nich i przyniosĆ
wiċcej szkody niī poīytku.

Artur Mazurkiewicz
zawodowy kierowca

W moim otoczeniu jest wiele
waīnych dla mnie kobiet - babcia,
mama, siostra oraz oczywiğcie īona.
Ceniċ je za ich ciċīkĆ pracċ, pomoc,
opiekċ nad dzieými. Ze wzglċdu
na mój zawód, czċsto nie ma mnie
w domu, przez co īona musi radziý
sobie sama, jednak dziċki babciom
oraz prababciom, moīe poğwiċciý
teī trochċ czasu sobie. Uwaīam,
īe byâoby naprawdċ kiepsko ze
ğwiatem, z mċīczyznami, gdyby
nie byâo kobiet.
Kaīda kobieta ma swoje indywidualne potrzeby i marzenia. Jednak
myğlċ, īe jednĆ z najwaīniejszych
jest chċý czucia siċ docenianĆ,
zarówno w īyciu osobistym, jak
i zawodowym. Czċsto moīna usâyszeý, īe kobiety w pracy sĆ niedoceniane, szczególnie w kwestii
zajmowanych stanowisk.
Myğlċ, īe moja īona marzy
przede wszystkim o tym, by nasze
dzieci byây zdrowe, grzeczne i jak
najlepiej siċ chowaây.
Mċīczyzna moīe dowartoğciowaý kobietċ, ale i na odwrót - obniīyý jej samoocenċ. Czċsto sâyszy
siċ, īe kobiety sĆ poniīane, īe odzywa siċ „mċskie ego” spowodowane chociaīby tym, īe mċīczyzna
przynosi wyīsze wynagrodzenie do
domu, wiċc ma wiċksze prawa i jest
waīniejszy niī kobieta. Wedâug mnie
jest wrċcz przeciwnie. Bez kobiet
byâoby naprawdċ ciċīko.
Mċīczyĩni powinni rozpieszczaý
swoje kobiety o kaīdej porze dnia
i nocy, w kaīdy moīliwy sposób.

Adam Badura
dekarz

Kobiety ceniċ najbardziej
za īyczliwoğý, troskliwoğý,
uczuciowoğý i opiekuĕczoğý.
Uwaīam, īe wszystkie
panie marzĆ o tym, by czuý
siċ dobrze, dobrze wyglĆdaý,
podobaý siċ sobie i innym.
Mċīczyzna jest w stanie zaspokoiý te potrzeby i powinien
to zrobiý. Zarówno w sposób
finansowy, ale równieī wsparciem psychicznym, rozmowĆ
oraz przede wszystkim zaangaīowaniem. Oczywiste jest, īe
mċīczyzna ma ogromny wpâyw
na samopoczucie kobiet, powinien dĆīyý do ich dowartoğciowywania, jednak równie âatwo
jest w stanie odebraý im pewnoğý siebie. Kobiecie powinno
siċ mówiý miâe sâowa, mċīczyzna musi byý īyczliwy, dawaý
kwiaty, rozmawiaý - nie tylko
o „pierdoâach”, ale równieī
o waīnych sprawach, staraý
siċ robiý wszystko, by uâatwiý
jej īycie, pomagaý w rozwiĆzywaniu problemów. Powinien
odciĆīaý co jakiğ czas kobietċ,
tak by mogâa poğwiċciý czas
na rzeczy relaksujĆce, sprawiajĆce jej radoğý. Panie w moim
otoczeniu doceniajĆ i chċtnie
przyjmujĆ pomoc.
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Grabów nad Prosną

OĝWIATA PORÓĩNIàA
BURMISTRZA Z RADNYMI
Sprawnie i spokojnie... Nie tym
razem. Miniona sesja Rady Miejskiej
w Grabowie, która odbyáa siĊ 2 marca, nie naleĪaáa do najáatwiejszych.
Radni „ĞciĊli” siĊ z burmistrzem.
Sprawa, w zasadzie, ciągnie siĊ od
miesiąca. O co chodzi?
W styczniu grabowscy radni wystosowali pisemną interpelacjĊ do
burmistrza Zenona Cegáy z proĞbą,
by w kolejnym roku szkolnym i nastĊpnych latach budĪet dla szkóá w mieĞcie
i gminie opracowywano na równych
zasadach dla wszystkich.
Wedáug radnych, w gminie Grabów
panuje duĪa rozbieĪnoĞü, jeĪeli chodzi
o ¿nansowanie uczniów poszczególnych szkóá. Koszt utrzymania ucznia
w wiejskiej szkole jest o wiele wyĪszy
od kosztów na jednego ucznia w samym
Grabowie.
Rajcy poprosili burmistrza, aby
wpáynąá na dyrektorów szkóá i jak najwczeĞniej podjąá dziaáania w sprawie
arkuszy organizacyjnych (okreĞlających szczegóáową organizacjĊ nauczania). Jak uwaĪają, arkusze powinny
byü przygotowane tak, by subwencja
oĞwiatowa otrzymana z Ministerstwa
Rozwoju i Finansów wystarczyáa na

pokrycie wszelkiego rodzaju wynagrodzeĔ dla nauczycieli i pracowników
oĞwiaty. Radni są wzburzeni, Īe muszą
„dokáadaü do interesu”. Zaznaczyli, Īe
jeĪeli przedstawione przez nich propozycje nie zostaną uwzglĊdnione, to nie
przyjmą budĪetu na 2018 rok.
OdpowiedĨ Z. Cegáy nie tylko ich
nie usatysfakcjonowaáa, a wrĊcz „podniosáa ciĞnienie”. Burmistrz wyjaĞniá,
Īe 3 lutego zorganizowaá spotkanie
z wszystkimi kierownikami jednostek
organizacyjnych. WziĊli w nim udziaá
takĪe dyrektorzy wszystkich szkóá gminy Grabów. Przedyskutowano temat
funkcjonowania placówek oĞwiatowych
w związku z wprowadzoną reformą
oĞwiatową. Na spotkaniu przekazaá
dyrektorom otrzymaną interpelacjĊ.
- W związku z przedstawionym dokumentem poleciáem, aby przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych
dyrektorzy wspóápracowali ze sobą.
Prosiáem, by efektem tej wspóápracy
byáo unikniĊcie wypáaty jednorazowych
dodatków uzupeániających.
Mówiąc o dodatkach, miaá na myĞli
zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która to nakazaáa,
by na bieĪąco przeprowadzaü analizĊ

STAROSTA ODPOWIADA
PRZEWODNICZĄCEMU
Interpelacja przewodniczącego
Rady Miejskiej Edwarda Skrzypka,
zgáoszona na ostatniej sesji, dotycząca dziur na drodze powiatowej
Ostrzeszów – Mikstat, wywoáaáa sporo komentarzy mieszkaĔców miasta.
MoĪe przeszáaby bez echa, gdyby
nie doĞü barwny, lekko ironiczny
ton wypowiedzi przewodniczącego,
który mówiá:
- 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
jeĪdĪĊ tą drogą… Jedynie starosta tą
drogą nie jeĨdzi i pewnie tego nie widzi.
O ustosunkowanie siĊ do tej
wypowiedzi poprosiáem starostĊ
Lecha Janickiego.
- JeĪdĪĊ mocno zniszczoną po
zimie drogą wojewódzką do Kobylej
Góry, a tam jest ona w jeszcze gorszym
stanie. Są to pozimowe uszkodzenia,
choü nie tylko. Na ul. PowstaĔców
Wlkp., od przejazdu kolejowego do ul.
ĩeromskiego, bĊdziemy w tym roku
robiü nakáadkĊ bitumiczną. Droga ta
na dalszych odcinkach bĊdzie w bieĪącym roku sukcesywnie naprawiana.

W ubiegáym roku napisaliĞmy projekt
o do¿nansowanie jej remontu z programu budowy dróg powiatowych i gminnych, niestety, projekt ten nie przeszedá.
W powiecie mamy odcinki w jeszcze
gorszym stanie, wymagające równieĪ
pilnej interwencji, np. w Kraszewicach.
PrzyjmujĊ wiĊc tĊ interpelacjĊ ze spokojem.
Znam stan dróg powiatowych,
bowiem wiĊkszoĞü z nich w ostatnim
tygodniu objechaáem. Mam teĪ orientacjĊ i wiem, jak wyglądają drogi gminne
i wojewódzkie. Są miejsca w gminach
wrĊcz nieprzejezdne, i o tym teĪ mieszkaĔcy mówią. ZaĞ przyrównywanie
przez pana przewodniczącego stanu
powiatowych dróg do dróg na Biaáorusi
i Ukrainie jest duĪą przesadą.
W kontekĞcie tej wypowiedzi niektórzy zaczĊli mówiü o „szorstkiej
przyjaĨni” miĊdzy panem a przewodniczącym Skrzypkiem.
- Nie, to nie jest tak. PreferujĊ jĊzyk
parlamentarny i jestem za poukáadanymi relacjami. Czasem siĊ zdarza, Īe
ktoĞ pójdzie za daleko w swojej wypowiedzi. A drogĊ do Mikstatu i inne
drogi powiatowe bĊdziemy sukcesywnie
naprawiaü, i to bez wzglĊdu na to, jakie
osoby nimi jeĪdĪą.
K. Juszczak

MIESZKAēCY GM. KOBYLA GÓRA
WYCIĄGNĉLI POMOCNĄ DàOē
Na mieszkaĔców gminy Kobyla
Góra moĪna liczyü. Przekonali siĊ
o tym paĔstwo Daszczykowie z Bierzowa - w styczniu, w gospodarstwie,
które prowadziáo maáĪeĔstwo, wykryto ptasią grypĊ. Utylizacji poddano
2000 piskląt.
W trudnych dla rodziny chwilach
nie zawiedli mieszkaĔcy gminy. Jako
pierwszy pomoc zaoferowaá wójt Wiesáaw Berski, i tak wáaĞciwie to od niego
wszystko siĊ zaczĊáo. Ruszyáa zbiórka
pieniĊdzy. Wáączyli siĊ w nią nie tylko
mieszkaĔcy Bierzowa, ale i okolicznych
wiosek. W sprawĊ bardzo zaangaĪowali
siĊ soátysi.
DziĊki o¿arnoĞci ludzi, udaáo siĊ
nazbieraü ponad 10.000 záotych.
Pieniądze te przeznaczone zostaną
na pokrycie zalegáych páatnoĞci za pisklĊta, które trzeba byáo uĞpiü. Rodzina
nie wyklucza wznowienia hodowli - na
to jednak potrzeba czasu. Konieczne bĊdzie równieĪ uzyskanie nowych
pozwoleĔ.

Jest nadzieja, Īe Daszczykowie
otrzymają odszkodowanie od paĔstwa,
co pozwoli im stanąü na nogi. Póki co,
pieniądze nie nadeszáy.
A. à.
Pragniemy z całego serca podziękować
wszystkim, którzy
podali nam pomocną
dłoń w trudnych dla
nas chwilach. Tym,
którzy podtrzymują
nas na duchu, wspierają, pomagają materialnie. W szczególności
- Panu wójtowi Gminy
Kobyla Góra Wiesławowi Berskiemu, Pani
sołtys wsi Bierzów - Ewie Skrabańskiej oraz
sołtysom sąsiednich wiosek, radnemu Henrykowi Kwiatkowskiemu i Radzie Sołeckiej,
mieszkańcom gminy Kobyla Góra, sąsiadom,
rodzinie.
Dziękujemy.
Z poważaniem
Rafał Daszczyk
z rodziną.

poniesionych wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokoĞci
Ğrednich wynagrodzeĔ - by
nie zachodziáa potrzeba wypáaty tychĪe dodatków.
- Poleciáem równieĪ, aby
uwzglĊdniü wnioski radnych
zawarte w interpelacji przy
opracowywaniu kolejnych
arkuszy - dodaá.
Czwartkowa sesja Rady
Gminy byáa okazją do dyskusji na ten temat. Jako
pierwsza gáos zabraáa przewodnicząca. Genowefa PorĊba wytknĊáa burmistrzowi,
Īe radni záoĪyli interpelacjĊ
do niego, a nie do dyrektorów szkóá.
- Odbiá pan na ksero naszą interpelacjĊ i rozdaá na naradzie dyrektorom
szkóá. Nie zająá pan w ogóle stanowiska
w tej sprawie - mówiáa. - Nie miaá pan
odwagi? - Jednym z podstawowych
zadaĔ burmistrza jest dbaáoĞü o budĪet. Pytam jeszcze raz, jakie poczyni
pan kroki w celu wprowadzenia naszej
interpelacji, a szczególnie zaleceĔ pokontrolnych?
Jak dodaáa PorĊba, radni juĪ nieraz
zwracali uwagĊ na problem związany
z brakiem prawidáowego nadzoru nad
gospodarką budĪetową szkóá. Komisja
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wykazaáa nieprawidáowoĞci polegające na nienaleĪytym wypeánianiu
obowiązków wynikających z przepisów
prawa, w tym z tytuáu nadzoru. RIO
wydaáa zalecenia pokontrolne, które
burmistrz miaá wykonaü.
- To nie Rada jest organem nadzorującym szkoáy, a burmistrz - skwitowaáa
przewodnicząca.
Wtórowaáa jej BoĪena Klada mówiąc, Īe Rada nie moĪe burmistrzowi
nic nakazaü, do niczego zmusiü, moĪe

jedynie wskazaü kierunki dziaáania.
PodkreĞliáa, Īe wszyscy, bez wyjątku,
muszą dbaü o ¿nanse gminy.
Radna odniosáa siĊ równieĪ do wypáaty Ğrednich wynagrodzeĔ nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. Jak zauwaĪyáa, z roku na
rok nauczycielom wypáaca siĊ wyĪsze
wynagrodzenia, co zostaáo równieĪ
dostrzeĪone przez RIO podczas ostatniej kontroli.
I tak dla zobrazowania tej sytuacji:
- w 2012 roku wypáacono Ğrednie wynagrodzenie w kwocie - 38.883.06 zá,
- w 2016 roku - 69.743.62 zá,
- w tym roku ma to byü 110.015.22 zá.
Na koniec dodaáa, Īe nie jest
przeciwko nauczycielom, docenia
caáoksztaát ich trudnej pracy, ale jako
radna musi dbaü o sprawy swojej maáej
ojczyzny.
Burmistrza przestrzegaá radny
Gáadysz.
- ĩeby nie byáo potem takiej sytuacji, czego absolutnie panu nie ĪyczĊ,
Īe ktoĞ pociągnie pana do odpowie-
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dzialnoĞci za przekroczenie dyscypliny
¿nansów publicznych. BĊdą wtedy pytaü, gdzie byli radni, gdzie byáa komisja
rewizyjna, dlaczego nie reagowali.
W obronie Z. Cegáy stanąá dyrektor
Szkoáy Podstawowej w Marszaákach.
DoĞü gáoĞno i wyraĨnie daá do zrozumienia radnym, Īe zanim zaczną wymuszaü na burmistrzu oszczĊdnoĞci, mają
zapoznaü siĊ z prawem oĞwiatowym.
Jak táumaczyá, kaĪdego roku trzeba
podnieĞü nauczycielowi dodatek staĪowy w wysokoĞci 1%.
- To, Īe wydatki w 2016 roku są
o wiele wyĪsze aniĪeli w 2014, wynika
chociaĪby z lat staĪowych, uszeregowaĔ, awansów nauczycieli. Tak siĊ
skáada, Īe prawo paĔstwowe jest nad
uchwaáami Rady.
Na koniec Zenon Cegáa, powiedziaá,
Īe czuá siĊ zobowiązany do tego, aby
zapoznaü z interpelacją dyrektorów
szkóá, by mogli podjąü odpowiednie
kroki. Jak dodaá - nigdy nie zastawiaá
siĊ radnymi i uznaá ich sáowa za krzywdzące...
A. àawicka

PTASIA GRYPA WCIĄĩ ZBIERA ĩNIWO
11 tysiĊcy sztuk kaczek poddano
utylizacji w związku z odkryciem
piątego juĪ ogniska ptasiej grypy na
terenie powiatu ostrzeszowskiego.
Zaatakowana przez wirus hodowla
znajdowaáa siĊ w Biskupicach Zabarycznych, tylko kilkaset metrów
od miejsca, gdzie wirus wykryto
przed tygodniem.
Niestety, wspomniane kaczki nie są
jedynymi „o¿arami”. Tak siĊ nieszczĊĞliwie záoĪyáo, Īe doĞü blisko znajduje siĊ
ferma, w której hodowano ponad 23 tys.
brojlerów. OsiągnĊáy one wymaganą
wagĊ i wiek (7 tygodni). CóĪ z tego,
skoro Īadne zakáady przetwórstwa
drobiu nie wyraziáy zgody na przyjĊcie
tych brojlerów do uboju. W tej sytuacji
zostaáa podjĊta decyzja o uĞpieniu tego
stada i przetworzeniu na karmĊ dla
zwierząt.
- Byáy to caákowicie zdrowe ptaki,
ale tylko tak mogliĞmy postąpiü - táumaczy Powiatowy Lekarz Weterynarii
- Krzysztof Lamek.
Przetwórcy, jak widaü, boją siĊ posądzenia o skupowanie chorego drobiu
i nie chcą ryzykowaü utratą klientów.
Takie są skutki uboczne ptasiej grypy,
które dotykają hodowców, przetwórców,
a w koĔcu ¿rmy prowadzące sprzedaĪ
detaliczną drobiu.
Przy kaĪdym nowym ognisku ptasiej grypy pytamy o przyczynĊ. Wedáug
K. Lamka nie moĪna wykluczyü, Īe tym
razem wirus H5N8 przedostaá siĊ do
gospodarstwa w Biskupicach Zaba-

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel.: 501 020 085
USàUGI REMONTOWE
malowanie (tradycyjne lub agregatem), szpachlowanie, regipsy (nietypowe zabudowy),
docieplenia i adaptacja poddaszy, panele
Ğcienne i podáogowe, páytki (glazura i terakota), biaáy montaĪ, drobne przeróbki instalacji
elektrycznej i hydraulicznej
WYCENA GRATIS
tel. 785 230 412

rycznych poprzez ciek wodny, który
spáywaá ze wsi Kotáów i przepáywaá obok
gospodarstwa, gdzie tydzieĔ wczeĞniej
wykryto ognisko choroby. Zabudowania
hodowcy z Biskupic znajdują siĊ w zaniĪeniu terenu i woda czĊsto „podchodzi”
pod same budynki. Niewykluczone, Īe
to ona przyniosáa z sobą wirus, który,
przy obecnie panujących temperaturach, potra¿ w wodzie przetrwaü okoáo miesiąca.
Jak w kaĪdym z dotychczasowych
przypadków sáuĪby weterynaryjne szybko uporaáy siĊ z likwidacją ogniska.
ZagroĪone stado zostaáo zutylizowane, wyznaczono strefĊ zapowietrzoną
o promieniu 3km i strefĊ zagroĪoną
(10km). Na drogach pewnie pojawią
siĊ nowe maty odkaĪające. Jak dotąd
te obostrzenia nie zapobiegáy powstawaniu nowych ognisk ptasiej grypy.
MoĪe tym razem?
O wyjaĞnienie kilku wątpliwoĞci,
związanych z „zarazą” poprosiáem
Krzysztofa Lamka - Powiatowego
Lekarza Weterynarii.
Czy gospodarz, który ma kilka
lub kilkanaĞcie kur, musi trzymaü
je w zamkniĊciu?
- TĊ kwestiĊ reguluje rozporządzenie ministra rolnictwa z 20 grudnia
2016 r. Czytamy w nim m.in.: NaleĪy
przetrzymywaü drób w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez moĪliwoĞci swobodnego poruszania siĊ po
otwartym wybiegu. To rozporządzenie

obowiązuje bezwzglĊdnie wszystkich
hodowców drobiu. Tylko minister moĪe
zakaz wycofaü. Owszem, drób moĪe
mieü kontakt z powietrzem, ale miejsce
to musi byü zadaszone i zabezpieczone
siatką. Osoby trzymające kilkanaĞcie
kur zwykle mają takie zagrody. PamiĊtajmy, Īe po wykryciu wirusa w maáym
stadku wprowadza siĊ te same procedury, co w przypadku kilkudziesiĊciotysiĊcznej hodowli. Tak samo waĪne jest
chronienie przed wirusem kilku kur, co
wielkiego stada.
Gdyby ktoĞ, wbrew zakazom,
wypuĞciá kury na podwórze, co
mu grozi?
- Są w takim przypadku przewidziane kary administracyjne, pieniĊĪne
(od 0,5 do 2 Ğrednich krajowych), ale
policja moĪe równieĪ skierowaü sprawĊ
do sądu.
Czy sáuĪby weterynaryjne znalazáy gdzieĞ chore, dziko Īyjące ptaki?
- U nas nie byáo takich zgáoszeĔ,
choü byáy w powiecie sąsiednim.
Gáównie chodzi o ptaki wodne (mewy,
rybitwy, itp.), bo to one są Ĩródáem i rezerwuarem wirusa.
K. Juszczak

WYNAJMĉ
LOKAL NA UL. KOLBEGO
W OSTRZESZOWIE
TEL. 601 888 850
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O czystsze powietrze…
28 lutego, w sali starostwa powiatowego w Ostrzeszowie odbyáo
siĊ spotkanie informujące o naborach
przeprowadzanych przez WFOĝ i GW
dotyczących programów TERMO 2017
oraz PIECYK 2017. Celem omawianych
programów jest ograniczenie, a nawet
unikniĊcie emisji dwutlenku wĊgla, co
w dobie narastającego smogu wydaje
siĊ istotne. Gospodarzami spotkania
byli: burmistrz M. Witek i przewodniczą-

ca dzielnicy nr 3 - K. Rajska. Gáówny
temat zaprezentowaáa Magdalena ĩelichowska - przedstawiciel WFOĝ i GW
w Poznaniu. Nabór do programu dotyczącego termomodernizacji budynków
jednorodzinnych, wybudowanych przed
1999 r., ma zostaü ogáoszony w poáowie

marca br. Prelegentka szczegóáowo
omówiáa zasady udzielania pomocy
¿nansowej. Przyznawana jest na ten
cel poĪyczka wynosząca 100% kosztów kwali¿kowanych, z moĪliwoĞcią
umorzenia do 30%.
Drugi z programów - PIECYK
2017, ma podobny cel - poprawĊ jakoĞci ogrzewania. Chodzi tu o wymianĊ
starych, kopcących pieców na nowe,
ekologiczne (olejowe, gazowe, elektryczne, itp.). Nabór do tego programu
bĊdzie ogáoszony w maju. Tutaj moĪliwoĞü umorzenia poĪyczki wziĊtej na
zakup nowego pieca wynosi 40%. M.
ĩelichowska mówiáa o przygotowaniu
wniosku na etapie wery¿kacji i o warunkach koniecznych do speánienia przez
bene¿cjenta po otrzymaniu promesy.
WiĊcej informacji o naborach
przeprowadzanych przez WFOĝ i GW
na stronie: http://www.wfosgw.poznan.
pl/oferta-¿nansowania/osoby-¿zyczne/
Pewnym uzupeánieniem oferty
WFOĝ i GW jest program do¿nansowania przez gminĊ zakupu pieców
grzewczych, pod nazwą MAàY PIECYK.
Krótko omówiá go burmistrz M. Witek,
dodając, Īe wciąĪ jeszcze w komisjach

Rady Miejskiej trwają prace nad jego
ostatecznym ksztaátem. Ma on mieü
prostsze procedury niĪ programy wojewódzkie - wystarczy stwierdzenie, Īe
dotychczas uĪytkowany piec rzeczywiĞcie nadaje siĊ do wymiany, podpisanie
umowy… Wnioskodawca moĪe liczyü
na 2-3 tys. zá bezzwrotnej poĪyczki. Na
program ten, który najprawdopodobniej
zostanie ogáoszony pod koniec kwietnia,
ma byü wydzielona w budĪecie kwota
60 tys. zá, choü burmistrz nie wyklucza, Īe w razie potrzeby zostanie ona
zwiĊkszona.
Nie obyáo siĊ bez pytaĔ, które zadawali licznie przybyli na spotkanie
mieszkaĔcy miasta i okolic. Niezbyt
miáym zaskoczeniem dla wszystkich
potencjalnych bene¿cjentów programu
wojewódzkiego byáa informacja M. ĩelichowskiej, Īe otrzymane z Funduszu
poĪyczki trzeba bĊdzie wykazaü w zeznaniach podatkowych, co doĞü zdecydowanie umniejsza wartoĞü pomocy.
Tak wyglądają starania róĪnych
instytucji paĔstwowych o czystsze powietrze.
K. Juszczak

KIEDY NASTANIE ĝWIATàOĝû?
88 mieszkaĔców Rogaszyc,
7 radnych, a takĪe soátys wraz z Radą
Soáecką podpisali siĊ pod WNIOSKIEM
adresowanym do burmistrza M. Witka
(fragment pisma przedstawiamy niĪej).
MieszkaĔcy proszą w nim, aby na ok.
450-metrowym odcinku drogi zainstalowaü oĞwietlenie. Chodzi o uczĊszczaną tak przez pieszych, jak i kierowców
drogĊ (a raczej jej fragment), wiodącą
od drogi nr 11 w kierunku centrum
Rogaszyc, a dalej na Królewskie. Byáa
w tej sprawie interpelacja radnej Beaty
CaliĔskiej, byáy rozmowy, pisma…,
a konkretnych dziaáaĔ wciąĪ brak.
Mieszkający tam ludzie mają prawo
czuü siĊ zawiedzeni i zniecierpliwieni.
Nie doĞü, Īe mieszkają przy bardzo ruchliwej drodze, gdzie nie ma chodnika,
to jeszcze spory jej fragment muszą po
zmroku pokonywaü w ciemnoĞciach.
- Niemaáo siĊ robi w Rogaszycach,
ale nasza „dzielnica”, tzw. ĩyrów, zdaje
siĊ byü caákiem zapomniana przez
wáadze w Ostrzeszowie - mówi autor
wniosku Dariusz ĝwitoĔ - czáonek Rady
Soáeckiej. Dopiero, gdy zdarzy siĊ
nieszczĊĞcie - jakiĞ wypadek, prĊdko
znajdą siĊ Ğrodki na inwestycje i plany
jej realizacji.
Autor wniosku poprosiá teĪ o opiniĊ projektanta. Wynika z niej m.in.,
Īe podobna inwestycja realizowana
w ubiegáym roku (9 opraw na odcinku
400m, zasilanych w sposób kablowy
z latarniami metalowymi) kosztowaáa
ok. 70.000 zá + VAT. Opinia zawiera
takĪe informacjĊ, Īe dla tego typu
rozbudowy wymagane jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy wspóápracy ze
spóáką OĞwietlenie Drogowe i Uliczne
w Kaliszu, która to spóáka zarządza
majątkiem oĞwietleniowym na terenie
MiG Ostrzeszów.
MoĪe wiĊc nie wszystko zaleĪy
od wáadz miasta, ale przecieĪ decyzje
inwestycyjne muszą zapaĞü wáaĞnie
tutaj, stąd teĪ wniosek adresowany do
burmistrza i to jego pytają mieszkaĔcy
- kiedy wreszcie nastanie „ĞwiatáoĞü”
na ĩyrowie?

O komentarz w tej samej sprawie poprosiáem burmistrza M. Witka,
oto jego wypowiedĨ:
- Wniosek mieszkaĔców bĊdziemy popieraü i przeĞlemy go do spóáki
OĞwietlenie Drogowe i Uliczne. Pewnie
teĪ bĊdziemy musieli przeznaczyü na
to jakieĞ Ğrodki, ale to dopiero po zrobieniu projektu i okreĞleniu kosztorysu.
Chcemy zrobiü to jak najszybciej teraz nie odpowiem, kiedy to nastąpi.
Nie kwestionujĊ potrzeby oĞwietlenia
tej drogi, nie jest to wielka inwestycja,
bo chodzi o zainstalowanie kilku lamp,
ale są teĪ i inne wnioski dotyczące
oĞwietlenia, np. ul. Jana Pawáa II. LiczĊ na to, Īe radni, którzy podpisali
wniosek, okaĪą równieĪ poparcie dla
tej inwestycji, kiedy wskaĪĊ w budĪecie
jakieĞ pieniądze na ten cel.
Jak wynika z wypowiedzi, burmistrz nie gasi Ğwiateáka nadziei przed
mieszkaĔcami Rogaszyc (ĩyrowa), ale
nie jest wcale pewne, Īe jeszcze w tym
roku lampy tam rozbáysną.
K. Juszczak
WNIOSEK
Na podstawie rozmów i próĞb
zainteresowanych mieszkaĔców wsi
Rogaszyce ponownie zwracam siĊ
z wnioskiem, o wykonanie rozbudowy
brakującej czĊĞci sieci oĞwietlenia drogowego ww. dzielnicy wsi Rogaszyce.
Brak moĪliwoĞci wykonania oĞwietlenia drogowego na istniejących juĪ
czterech sáupach energetycznych powoduje, Īe tym razem rozszerzamy
naszą proĞbĊ i zwracamy siĊ z wnioskiem o ogáoszenie przetargu na

projekt oraz wykonanie inwestycji
brakującej czĊĞci oĞwietlenia drogowego dzielnicy ĩyrów.
Przetarg na projekt oraz wykonanie rozbudowy brakującej czĊĞci
oĞwietlenia drogowego dzielnicy ĩyrów
miaáby obejmowaü obszar ~450m, bezpoĞrednio od zjazdu z drogi krajowej
nr 11 w kierunku szkoáy podstawowej
w Rogaszycach.
Argumenty:
1. Na obszarze tym brak chodnika, jak równieĪ wyraĨnego pobocza,
mogącego zapewniü bezpieczne poruszanie siĊ pieszych, w tym równieĪ
dzieci uczĊszczających do szkoáy podstawowej.
2. Droga ta jest w znacznym stopniu uczĊszczana caáodobowo przez
samochody ciĊĪarowe woĪące: Īwir,
wĊgiel, drewno.
3. Droga jest czĊĞcią obwodnicy
wsi, peániącą równieĪ funkcjĊ drogi
awaryjnej dla ruchu podczas kolizji,
wypadków i róĪnych innych zdarzeĔ
zaistniaáych na drodze krajowej nr 11.
4. Obszar ten jest równieĪ czĊĞcią trasy, ulubionej przez aktywnie
uprawiających sport mieszkaĔców
Rogaszyc i Ostrzeszowa (bieganie,
rower, nordic walking).
5. Obszar drogi zostaá ostatnio
objĊty i wáączony do obszaru zabudowanego wsi.
6. Ze wzglĊdu na lokalizacjĊ
fragment drogi jest w duĪym stopniu
uczĊszczany przez mieszkaĔców wsi,
jako gáówny dojazd do Ostrzeszowa.
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OSTRZESZOWIANKA
W FINALE MISS NASTOLATEK

W sobotĊ, 4 marca, kandydatki do
tytuáu Wielkopolska Miss i Wielkopolska
Miss Nastolatek spotkaáy siĊ w klubie
Pacha PoznaĔ, by walczyü o przepustkĊ do ¿naáu. Jest to jedyny konkurs
piĊknoĞci w naszym województwie,

jednak póá¿nalistki przyjechaáy do
Poznania równieĪ
z innych czĊĞci
kraju. Dziewczyny
zaprezentowaáy siĊ w strojach
kąpielowych
i sukniach wieczorowych.
SpoĞród 105
kandydatek jury
wybraáo 30 ¿nalistek, ubiegających
siĊ o tytuá Wielkopolskiej Miss 2017
oraz 10 ¿nalistek,
które bĊdą rywalizowaü o tytuá Wielkopolskiej Miss
Nastolatek 2017.
WĞród dziewczyn
walczących o tytuá
Miss Nastolatek
jest takĪe ostrzeszowianka - Michalina KwaĞna.
Gala ¿naáowa
odbĊdzie siĊ 20
maja w sali konferencyjno-koncertowej Wydziaáu
Pedagogiczno-Artystycznego UAM
w Kaliszu.
Michalinie
Īyczymy oczywiĞcie zdobycia korony Miss.
Īródáo: fanpage/Wielkopolska
Miss

Parkowanie na Grodzkiej w Grabowie

Zwracam siĊ do PaĔstwa z proĞbą
o publikacjĊ zaáączonych do e-maila
zdjĊü. Jest to ul. Grodzka w Grabowie
nad Prosną, zaznaczĊ, iĪ jest to droga
dwukierunkowa. Na taki oto obrazek
moĪna siĊ natknąü w kaĪdą niedzielĊ
oraz w dni powszednie. Udając siĊ do
koĞcioáa, ludzie parkują na pasie ruchu
oraz pod znakiem zakazu zatrzymywania siĊ i postoju. Jeszcze przymknĊáabym na to oko, gdyby byáy to tylko
chwilowe postoje, jednak w niedzielĊ
byáam Ğwiadkiem, jak jakaĞ kobieta
zaparkowaáa na Ğrodku pasa, po czym

zamknĊáa samochód i jakby nigdy nic
poszáa na mszĊ. Takie zachowanie
stwarza zagroĪenie na drodze, a policja chyba nie wie o wykroczeniach
popeánianych w tym miejscu.
ApelujĊ do wszystkich kierowców,
aby uĪywali rozumu i stosowali siĊ do
przepisów, poniewaĪ lenistwo i brak
wyobraĨni, jakim siĊ wyróĪniają, jest
zagroĪeniem dla innych uczestników ruchu.
Czytelniczka
(nazwisko do
wiadomoĞci redakcji)

CZàOWIEKU, MYĝL O BLIħNICH
I BEZPIECZEēSTWIE

Jest niedziela, 5 marca, kilka minut po dwunastej - na ul. Zamkowej
w Ostrzeszowie przed koĞcioáem, jak co
tydzieĔ, zaparkowane auta. WĞród nich
to, którego kierowca albo nie zna siĊ
na parkowaniu, albo ma taki tupet, albo
czuje siĊ zupeánie bezkarnie. àamie
przepisy i utrudnia ruch innym uĪytkownikom. Policji ani straĪy miejskiej,
choü podobne sytuacje powtarzają siĊ
co niedziela, dziwnym trafem nie ma.

Swego rodzaju „demoralizacja” siĊ rozwija, bo jeĞli on moĪe, to czemu nie ja?
A kierowca na mszy byá, pomodliá siĊ i,
pewnie zadowolony z siebie, wraca do
swojego auta. BliĨnich ma w nosie, co
nijak siĊ ma do nauki, którą w koĞciele
co tydzieĔ sáyszy.
Problem zgáosiá poirytowany czytelnik, który prosiá, aby podjechaü i sfotografowaü ten samochód.
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Wiaáo!

BĊdzie nowa nawierzchnia
W sobotĊ na ul. Norweskiej w Ostrzeszowie
pojawili siĊ bardzo sympatyczni máodzi geodeci,
którzy wykonywali pomiar
sytuacyjno-wysokoĞciowy
dla potrzeb opracowania
projektu przebudowy drogi.
Wynika z tego, Īe na Norweskiej i sąsiednich ulicach,
na których w zeszáym roku
zakáadano media, káadziona
bĊdzie nowa nawierzchnia.
Miejmy nadziejĊ, Īe roboty ruszą niebawem, poniewaĪ drogi o tak, mówiąc
áagodnie, prowizorycznej
nawierzchni, są na dáuĪszą metĊ bardzo uciąĪliwe
w eksploatacji.

Czwartkowa wichura w Szklarce MyĞln. „poáoĪyáa” pokaĨną topolĊ.
PowaĪnie ucierpiaáo ogrodzenie jednej z posesji.

Zuchy „odwiedziáy” Chopina
Popielec

Z okazji 207. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina zuchy ze Sáonecznej Gromady w KuĨnicy Grabowskiej „odwiedziáy” pomnik tego wielkiego
Polaka. Popiersie kompozytora znajduje siĊ w parku okalającym szkoáĊ.
Dzieci wykonaáy teĪ prace plastyczne, wyraĪając w nich emocje wywoáane
wysáuchanymi utworami Chopina.

Wiosenne porządki na torach

W ĞrodĊ, symbolicznym obrzĊdem posypywania gáowy
popioáem, rozpocząá siĊ czas Wielkiego Postu.

Szanowna Redakcjo,
chodzi mi o wycinkĊ
drzew naprzeciw
szkoáy podstawowej
przy ul. àąkowej.
Ustawa pana ministra Szyszki dotaráa
równieĪ do nas. Tyle
mówi siĊ o nierozsądnym paleniu w piecach, co powoduje
smog. Teraz pozostaáy tylko tuje, iglaki, a kto ma oczyszczaü powietrze, my?
PrzecieĪ drzewa oczyszczają atmosferĊ,
nawilĪają, dają cieĔ, a jeĞli ktoĞ nie wierzy,
niech idzie do lasu.
Dlaczego patrzymy tak krótkowzrocznie, a nie myĞlimy, co po sobie pozostawiamy.
Hipermarkety i beton... Z naszego
miasta znikają drzewa, które przecieĪ
„pozostawiają tylko liĞcie”, ale Īe oczyszczają powietrze, to juĪ nie jest waĪne,
to Īe zapobiegają alergiom, powstaáym
z suchego, zapylonego powietrza, to teĪ
niewaĪne. Najlepiej zróbmy z naszych
miast i okolic pustynie albo lotniska, gdzie
bĊdzie piĊknie wylany beton, parĊ marnych
kwiatków i iglaki, a my bĊdziemy siedzieü
z wáączonymi klimatyzatorami…
Pozdrawiam.
Czytelnik

2 marca kierowcy, którzy w Ostrzeszowie chcieli przejechaü przez
tory kolejowe w kierunku Mikstatu, musieli uzbroiü siĊ w cierpliwoĞü,
poniewaĪ przez jakiĞ czas przejazd ten byá zamkniĊty. Robotnicy sprzątali
nagromadzone báoto i inne pozimowe brudy, zalegające na torowisku.
BĊdzie bezpieczniej, no i czysto zarazem.

PRANIE
•
•
•
•
•

tel. 782 251 824

dywanów
tapicerki meblowej (naroĪniki,
wersalka, kanapa, itp.)
tapicerki samochodowej
przygotowanie samochodu (wnĊtrza)
do sprzedaĪy
kompleksowe czyszczenie
samochodu od "A" do "Z"

DOJAZD DO KLIENTA GRATIS

PIàY W RUCH,
PÓKI PRAWO ZEZWALA
DoĞü nagminne staáo siĊ ostatnio wycinanie
drzew. Niestety, od kilku tygodni odbywa siĊ to
zgodnie z prawem, które zezwala teraz wáaĞcicielom dziaáek, zagajników, lasów na wyciĊcie niemal
wszystkich drzew, z wyjątkiem tych bĊdących
pomnikami przyrody lub z innych wzglĊdów pod
ochroną. Goáym okiem juĪ widaü, jak „poluzowanie”
przepisów staáo siĊ wrĊcz zachĊtą dla niektórych
posiadaczy dziaáek do wycinania „w pieĔ” piĊknych,
zdrowych drzew. Serce boli, gdy widzi siĊ dorodne
dĊby, olchy czy Ğwierki, dotąd cieszące oko, leĪące
pokotem, wyciĊte czĊsto bez Īadnej potrzeby.
Na kilka takich przypadków zwrócili uwagĊ
nasi czytelnicy - udaliĞmy siĊ tym tropem, co zostaáo udokumentowane na zdjĊciach. Nikogo nie
piĊtnujemy, bo wszystkie te wycinki są zgodne
z prawem. MiáoĞnikom przyrody pozostaje czekaü
na ponowne zaostrzenie prawa, bo, jak widaü, do
„záotej wolnoĞci” w dziedzinie ochrony przyrody po
prostu, jako spoáeczeĔstwo, jeszcze nie dojrzeliĞmy.
K.J.
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RODZINA KRESOWIAKÓW BAWIàA OSTRZESZOWIAN
zabrakáo. WiĊkszoĞü
numerów miaáa podtekst polityczny - cóĪ,
z polityków Ğmiaü
siĊ najáatwiej, a Īe
niemal wszyscy to
robią, wiĊc dlaczego
„wyrwigrosze” mieliby
byü lepsi. JuĪ pierwsza, znana zresztą
piosenka, Ğpiewana
przez Andrzeja Kozáowskiego i Maurycego Polaskiego,
stanowiáa swoiste
motto wystĊpu:
Niech wyjadą na
wakacje nasi parlamentarzyĞci,
Kiedy ich nie bĊdzie w sejmie, atmosfera siĊ oczyĞci…
Potem mogliĞmy
podziwiaü kolejną od-

sáonĊ rodziny Kresowiaków. SądzĊ, Īe te
skecze najbardziej kojarzą siĊ publicznoĞci z kabaretem „Pod Wyrwigroszem”.
Sáusznie, bo i forma (jĊzyk z kresowym
zaĞpiewem) i treĞü dostosowywana do
wspóáczesnych wydarzeĔ, stanowią
serial, jakiego inne kabarety mogą pozazdroĞciü. Ostrzeszowska publicznoĞü
mogáa teĪ oklaskiwaü klasykĊ kabaretu, czyli skecz „Kot pogrzebany” - numer znany od kilkunastu lat, ale wciąĪ
przyjmowany z entuzjazmem. Niemaáa
w tym zasáuga wykonawców tego skeczu - àukasza Rybarskiego i Maurycego
Polaskiego. W pozostaáych wystĊpach
Ğwietnie uzupeániali ich Beata Rybarska
i Andrzej Kozáowski.
KaĪdy liczący siĊ kabaret stawia
równieĪ na piosenki. Ten „Pod Wyrwigroszem”, jako Īe ma w swych szeregach

Grabów Wójtostwo

ĝWIĉTOWAàY Z OKAZJI DNIA KOBIET
DzieĔ Kobiet to znakomita okazja by na chwilĊ oderwaü
siĊ od codziennych obowiązków, by zapomnieü o strapieniach,
porozmawiaü i spĊdziü czas w miáym towarzystwie. Tradycją juĪ
jest, Īe panie z Grabowa Wójtostwa co roku spotykają siĊ na
miejscowej sali OSP po to by wspólnie ĞwiĊtowaü swój wielki
dzieĔ. Tym razem impreza odbyáa siĊ w sobotĊ - 4 marca.
Zaproszony na spotkanie soátys - Krzysztof Czerniak, záoĪyá
wszystkim paniom Īyczenia, kaĪdej wrĊczyá teĪ tradycyjnego
tulipanka. Nie zabrakáo takĪe lampki szampana, sáodkich wypieków jak choüby tortu ufundowanego przez anonimowego
sponsora oraz innych smakoáyków, i na ciepáo, i na zimno. Nad

wszystkim czuwaáa niezastąpiona Magdalena Gozdowska inicjatorka uroczystoĞci.
I wáaĞnie za naszym poĞrednictwem pani Magda pragnie
podziĊkowaü soátysowi wsi - Krzysztofowi Czerniakowi, panu
Andrzejowi KusiĔskiemu (wáaĞcicielowi ¿rmy END-POL) - za
ufundowanie karkówki, anonimowemu sponsorowi tortu oraz
paniom, które upiekáy placki. Osobne podziĊkowania naleĪą
siĊ paniom, które pomagaáy w organizacji imprezy, a są to:
Renata Czerniak, BoĪena Ptak, Maágorzata ĝliwiĔska, Jadwiga
Ryfa, Justyna Jangas oraz Maágorzata KusiĔska.
AP

Zawsze pięknym,
zawsze kochanym
Kobietom i Kobietkom

Kabaret „Pod Wyrwigroszem” zaáoĪony w 1990 r., reaktywowany cztery
lata póĨniej - jakby nie patrzeü, juĪ ponad
dwadzieĞcia lat bawi polską publicznoĞü.
A poniewaĪ Ostrzeszów takĪe w Polsce
leĪy, stąd krakowscy kabareciarze raz
po raz u nas goszczą. Ostatnia taka
wizyta odbyáa siĊ caákiem niedawno,
bo… w minioną sobotĊ. O tym, Īe są
tu lubiani i oczekiwani, Ğwiadczyáa peána widownia kinoteatru. Kabaret bawiá
publicznoĞü, prezentując kilka starszych,
znanych juĪ skeczów, choü i nowoĞci nie

DZIEē KOBIET W CZAJKOWIE

PIàKARZYKI KASI

z okazji ich święta
radości z małych, zwykłych spraw
oraz uśmiechu i słońca na każdy dzień.
Niech panowie Was doceniają,
rozpieszczają i będą dla Was mili
nie tylko 8 marca.

DokoĔczenie ze str. 5.
GratulujĊ tak wielu osiągniĊü.
Powiedz, jak to siĊ staáo, Īe bardziej „na powaĪnie” zaczĊáaĞ graü
w piákarzyki?
Swoją przygodĊ z futbolem stoáowym rozpoczĊáam w marcu 2008
r., gdy mój starszy brat zabraá mnie
na turniej weekendowy do Poznania.
Od razu wiedziaáam, Īe piákarzyki to
coĞ, czym chciaáabym siĊ zająü na
dáuĪej. ZaczĊáam jeĨdziü na turnieje,
nie osiągając zbyt wysokich wyników.
Po roku, gdy rozpoczĊáam treningi na
stole, znajdującym siĊ w nieistnieją-

Męska część redakcji „CzO”

SPONSORZY BALU W PRZEDBOROWIE
- uzupeánienie
W minionym tygodniu na áamach „Czasu” opublikowana zostaáa lista sponsorów
loterii fantowej, która odbyáa siĊ podczas balu walentynkowego w Przedborowie.
Bardzo przepraszamy, ale wskutek niedopatrzenia pominĊliĞmy jednego z darczyĔców - Sklep Motoryzacyjny p. Aliny Nawrockiej z Grabowa.
Raz jeszcze dziĊkujemy za okazaną pomoc.
Organizatorzy

Niecodzienne pasje kobiet

W niedzielne popoáudnie, 26 lutego, w Domu Kultury
w Czajkowie, odbyáa siĊ gminna uroczystoĞü z okazji Dnia
Kobiet. Na specjalne zaproszenie organizatorów - prezesa
stowarzyszenia „Razem dla Czajkowa” Danuty Przybyáek
oraz wójta Henryka Plichty - przybyáo ponad 200 paĔ z terenu
gminy oraz zaproszeni goĞcie, wĞród nich parlamentarzyĞci
i samorządowcy z gminy, powiatu i województwa.
UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ powitaniem oraz Īyczeniami
dla paĔ, záoĪonymi przez wójta i goĞci.

Po Īyczeniach nadszedá czas na wystĊp artystyczny
zespoáu „Opatowianie”, kapeli „Sáoneczko” z Opatówka oraz
zespoáu „Czajkowianki”. Ogromną dawkĊ humoru zapewniá
kabaret EWG z Doruchowa. Doskonaáy program, przygotowany
specjalnie na DzieĔ Kobiet, bawiá widzów.
DziĊki wspaniaáej atmosferze oraz niecodziennej obsáudze
kelnerskiej panów impreza nabraáa wyjątkowego charakteru.
Skáadamy serdecznie podziĊkowania wszystkim osobom
biorącym udziaá w przygotowaniu i obsáudze imprezy.
www.czajkow-gmina.pl

cym juĪ barze Piknik w Ostrzeszowie,
i zaliczyáam swoje pierwsze sukcesy,
to i moje miejsce w rankingu ogólnopolskim przesunĊáo siĊ w górĊ.
Co daje Ci futbol stoáowy?
Oprócz radoĞci z gry i rywalizacji,
pozwoliá mi poznaü ludzi, którzy stali
siĊ dla mnie nie tylko przyjacióámi, ale
równieĪ rodziną. DziĊki piákarzykom
(na pierwszym turnieju, na który pojechaáam) poznaáam swojego mĊĪa.
Czy w takich okolicznoĞciach mogáam
nie zachwyciü siĊ futbolem stoáowym?

To wiele táumaczy, ale czy ten
futbol jest dla wszystkich?
UwaĪam, Īe kaĪdy moĪe spróbowaü swoich siá w piákarzykach, jednak
z moich, prawie 10-letnich obserwacji
wynika, Īe oprócz sprawnoĞci ¿zycznej
potrzebna jest silna psychika, samozaparcie i systematycznoĞü.
Z czym masz najwiĊkszy problem?
Chyba z systematycznoĞcią przyznajĊ, Īe moje treningi nie są zbyt
regularne, a powinno siĊ üwiczyü przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Jak wyglądają Twoje przygotowania do turniejów?
Do kaĪdego turnieju trzeba siĊ
przygotowywaü oddzielnie, nie tylko
przy stole, ale równieĪ kondycyjnie,
bowiem turnieje najczĊĞciej rozpoczynają siĊ w piątek, a koĔczą w niedzielĊ,
gra siĊ od rana do nocy. Oprócz tego
potrzebne są codzienne treningi. Nie
muszą byü one dáugie, lecz powinny
polegaü na powtarzaniu konkretnych
zagraĔ przez godzinĊ, dwie. Prócz samodzielnych treningów, co jakiĞ czas
przydaje siĊ przeprowadzenie treningu
sparingowego z inną osobą lub parą.
Czy do uprawiania tego sportu
potrzebna jest odpowiednia dieta?
KiedyĞ sądziáam, Īe nie. Jednak
przekonaáam siĊ, Īe odpowiednie odĪywianie moĪe podczas turnieju poprawiü skutecznoĞü. WyznajĊ zasadĊ, Īe
w czasie turnieju nie powinno siĊ jeĞü

CZESàAW ZAĝPIEWAà NA „CELINCE”
ĝrodowy wieczór - 22 lutego - nie zachĊcaá do
wyjĞcia z domu. Padaáo niemiáosiernie, jednakĪe
obok agroturystyki Celinka w Kocháowach zebraáo
siĊ sporo samochodów. Pomimo nieciekawych
warunków zewnĊtrznych, w Ğrodku byáo przytulnie,
a atmosferĊ podgrzaá jeszcze bardziej koncert
Czesáawa Mozila, zorganizowany przez agencjĊ
koncertową Borówka Music.
Artysta znany m.in. jako juror X Factora, lider
polsko-duĔskiego zespoáu Czesáaw ĝpiewa, twórca
takich utworów jak Maszynka do ĝwierkania czy
teĪ kontrowersyjnego NienawidzĊ CiĊ Polsko
wystąpiá przed kameralną widownią.
Koncert Czesáawa Mozila… Choü moĪe lepiej
uniknąü tego sáowa i napisaü show? Albo uĪyü najlepszego swojskiego odpowiednika - widowisko. Zatem jeszcze raz: widowisko, które artysta funduje
sáuchaczom, to mieszanka stylów i gatunków. Charyzmatyczny wykonawca w swym wystĊpie áączyá
elementy stand-upu, kabaretu i recitalu. Mozil - pierwsze skojarzenie to oczywiĞcie: akordeon. Nie mogáo
go zabraknąü, jednakĪe pojawiaá siĊ naprzemiennie
z keyboardem, który sáuĪyá jako prosty podkáad muzyczny do róĪnych opowieĞci o perypetiach z Īycia
Czesáawa. Podczas wystĊpu artysta przypominaá
swój poprzedni pobyt w Ostrzeszowie i dobrą zabawĊ
jeszcze w Baszcie. Czesáaw Mozil wspominaá równieĪ
swoje dzieciĔstwo i grĊ w piákĊ z innymi imigrantami
na kopenhaskim osiedlu, gdzie kaĪdy miaá swojego
boga i wáasny jĊzyk. Mówiá teĪ o fankach, które znaáy
go jedynie jako pana z telewizji, i o wielu innych Īyciowych lub zabawnych sprawach i historiach.

Czesáaw Mozil dodaá do tego jeszcze rozmyĞlania
o naszym narodzie i emigracji opowiedziane w humorystyczny, a czasem przeĞmiewczy sposób.
Muzyk stwierdziá, Īe wreszcie nadszedá czas siĊ
ustatkowaü. Ze swoim charakterystycznym poczuciem
humoru wyraziá tylko nadziejĊ, Īe za dziesiĊü lat nie
zostanie zapomniany i nie bĊdzie siedziaá w barze,
chwaląc siĊ, Īe dubingowaá baáwanka Olafa z Krainy Lodu. Czesáaw Mozil nie przyjeĪdĪa na koncert
zagraü kilku piosenek z nadzieją, Īe zaraz zniknie
w hotelowym pokoju.
W wystĊp wkáada serce, cieszy siĊ byciem na
scenie i opowiadaniem historii. Taki ma pomysá na
siebie i na bawienie ludzi.
PublicznoĞü daáa siĊ porwaü i reagowaáa entuzjastycznie. Po zejĞciu ze sceny Mozil chĊtnie robiá sobie
sel¿e z fanami. Za kaĪde z nich ludzie wrzucali do
puszki dwa lub piĊü záotych. Opcja droĪsza zawieraáa
dodatkowo uĞmiech na twarzy grajka.
Zebrane w ten sposób pieniądze zasilą akcjĊ
„Czesáaw zbiera na serduszko”, zorganizowaną przez
fundacjĊ pomagającą dzieciom. Wszystko to razem
stworzyáo niezwykáą aurĊ wystĊpu. Byáa ona doĞü
osobista, takĪe otwarta, i bliska widzom. Mozil potra¿á byü szczery i autentyczny. Zachowywaá humor
i dystans, równieĪ do siebie.
BáaĪej KamiĔski i Kacper Kiereta
„Czarno na biaáym”
Gazeta I Liceum im. Marii Skáodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie

utalentowanych wokalistów, takĪe od
nich nie stroni. Zwykle wyraĪają one
ironiczny stosunek do jakichĞ spraw
- np. zamiany páci czy polityków, co wybrzmiaáo w piosenkach: „KryĞka, KryĞka” i „Ogórek”. Kabaret siĊgnąá teĪ po
piosenki disco polo, przerabiając je na
wáasną modáĊ. Tak powstaáy utwory: „Ona
nie taĔczy dla mnie”, Ğpiewany w parodystycznej wersji jĊzyka czeskiego, oraz
„Przez kredyty bankowe oszalaáem” - wykonana na bis, choü ze specjalną dedykacją dla frankowiczów. Tak to w klimacie
bankowym koĔczyá swój wystĊp kabaret
„Pod Wyrwigroszem”. Ale przecieĪ, co
podczas sobotniego wystĊpu takĪe zostaáo powiedziane, „pieniądze nie są
w Īyciu najwaĪniejsze, najwaĪniejsze
jest to, co moĪemy za nie kupiü”.
K. Juszczak
niczego ciĊĪkiego, ale teĪ nie moĪna byü gáodnym. MuszĊ takĪe dodaü,
Īe pod Īadnym pozorem nie moĪna
startowaü w turnieju bĊdąc pod wpáywem alkoholu.
Co chciaáabyĞ osiągnąü
w grze piákarzykami?
Tak siĊ záoĪyáo, Īe trzy lata pod
rząd Polki zostawaáy mistrzyniami Ğwiata. Te dziewczyny od dwóch lat juĪ nie
wystĊpują. Razem z moją partnerką
deblową, Basią Kurtyką, chciaáybyĞmy
nawiązaü do tej tradycji i pojechaü na
Mistrzostwa ĝwiata. Nawet zakwali¿kowaáyĞmy siĊ do tegorocznych
mistrzostw, ale ich termin przypadá
niefortunnie w ĞwiĊta wielkanocne,
wiĊc zrezygnowaáyĞmy z udziaáu. Spróbujemy znów za rok.
ĩyczĊ sukcesów przy piákarskim
stole, niech terminy i forma dopisują!
K. Juszczak
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D Z I E C I

III miejsce - Bartosz Nowak - nr
1 Ostrzeszów
WyróĪnienia: Maja Bartoszewicz
- nr 1 Ostrzeszów, Lila ChowaĔska
- nr 6 Ostrzeszów, Tobiasz Biaáy Biskupice Zab.
Szkoáy podstawowe:
I miejsce - Sandra Káobuch Szklarka Przyg.

PoniewaĪ rysunek dziecka jest swoistym „jĊzykiem dzieciĊcych emocji”, 21 lutego - w Dniu
JĊzyka Ojczystego, podsumowaliĞmy V MiĊdzyszkolny Konkurs Plastyczny pod hasáem:
„Ostrzeszów moje miasto”, zorganizowany
przez Przedszkole nr 1 w Ostrzeszowie. Na
konkurs wpáynĊáy 34 prace. Ich poziom byá
bardzo wysoki. Zastosowane techniki cieszyáy
oko oglądających oraz znalazáy uznanie wĞród
czáonków komisji oceniającej (p. Katarzyna

Z

N

A

DziewiĊcka z UMiG oraz kustosz Muzeum Regionalnego - p. Mirosáawa Rzepecka).
Konkurs zostaá zorganizowany dziĊki wsparciu burmistrza Ostrzeszowa.
LAUREACI
Przedszkola
I miejsce - Filip ZmyĞlony - Mikstat
II miejsce - Hanna Krakowska - Przedszk.
Sióstr Nazaretanek, Ostrzeszów

J

D

8.03.2017

II miejsce - Matylda Rajska - nr
2 Ostrzeszów
III miejsce - Natalia Rybarz - Rogaszyce
WyróĪnienia: Nikola Szmaj Szklarka Przyg., Wiktoria Gilar - nr 2
Ostrzeszów, Zosia Hordyjewicz - nr 2
Ostrzeszów
Organizatorzy:
B. Dittfeld, A. JastrzĊbska

Walentynki w przedszkolu w Doruchowie

ĭ

ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 17 marca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych, obrazkach, zamieszczonych w nr. 7.,
nagrodĊ otrzymuje Nadia Biernat z Grabowa Wójtostwa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

14 lutego dla przedszkolaków przygotowano wiele niespodzianek. Najpierw obejrzeliĞmy bajkĊ pt. „Kopciuszek”, wystawioną przez gimnazjalistów. NastĊpnie kaĪdy wykonaá dla siebie czerwone serduszko. Byáy teĪ
zabawy z balonikami i sáodkie niespodzianki.

DZIEē BABCI I DZIADKA
W PRZYTOCZNICY
27 stycznia do Oddziaáów Przedszkolnych
w Przytocznicy przybyli wspaniali goĞcie - babcie
i dziadkowie naszych przedszkolaków. UroczystoĞü
rozpoczĊáa dyrektor szkoáy, p. Maágorzata Lis, która
odmówiáa modlitwĊ w intencji zaproszonych goĞci.
Spotkanie odbyáo siĊ pod hasáem: „Bóg nie mógá
byü wszĊdzie, wiĊc stworzyá BabciĊ i Dziadka”. To
wáaĞnie dla nich - tych ukochanych, którzy mają
wiele serca i czasu dla wnucząt - przedszkolacy
przygotowali czĊĞü artystyczną, skáadającą siĊ
gáównie z ukáadów tanecznych. UĞmiechy oraz
skupienie malowaáy siĊ na twarzach maáych ar-

tystów. KaĪdy z dziadków mógá podziwiaü swoje
pociechy - dzieci wystĊpowaáy na wysokiej scenie
(najnowszy nabytek, który szkoáa otrzymaáa od
Rady Rodziców). Niespodzianką, która wywoáaáa
wiele radoĞci wĞród najmáodszych, byá wystĊp
dziadków (na krzeseákach) oraz babü (na piákach).
Program artystyczny zakoĔczyá siĊ piosenką
i wrĊczeniem upominków.
Wszystkim goĞciom piĊknie dziĊkujemy za
wspólną zabawĊ. Mamy nadziejĊ, Īe za rok znów
siĊ zobaczymy oraz razem zataĔczymy.
K.

8.03.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
Teresa Franc, Weronika Wajerowska, Alicja MakowczyĔska, Kornel Jarosz

NASZA DROGA DO TYTUàU LAUREATA
Droga do zostania laureatem nie jest wcale taka
trudna, choü wymaga wiele wkáadu wáasnego i poĞwiĊceĔ. Chcąc doáączyü do tej grupy, musisz przygotowaü
siĊ na to, Īe nie zawsze bĊdziesz miaá czas na wyjĞcie
z kolegami, i na to, Īe weekendy moĪesz Ğmiaáo wykreĞliü
ze swojego kalendarza. Brzmi niezbyt zachĊcająco, ale
trud wáoĪony w naukĊ na pewno siĊ opáaci.
Kiedy mówimy o zyskach związanych z byciem laureatem, wymienia siĊ zwolnienie z danej czĊĞci egzaminu
gimnazjalnego czy dodatkowe punkty przy rekrutacji do
szkóá ponadgimnazjalnych, a maáo kto mówi o satysfakcji,
która jest przecieĪ ogromna. Kiedy dowiadujesz siĊ, Īe
jesteĞ laureatem, towarzyszy ci niezwykáe uczucie speánienia, wtedy czujesz, Īe czas poĞwiĊcony na przygotowania
nie poszedá na marne i daá wymierne efekty.
Aby osiągnąü tytuá laureata naleĪy uzyskaü 42 na
50 punktów, czyli zdobyü minimum 84% poprawnych

odpowiedzi. Od tego roku wprowadzono równieĪ
próg potrzebny do uzyskania tytuáu ¿nalisty - aby
uzyskaü ten tytuá, trzeba rozwiązaü poprawnie
30% zadaĔ.
Do konkursu biologicznego, którego laureatami zostaliĞmy, przygotowywaliĞmy siĊ pod
kierunkiem pani GraĪyny MoĪdĪanowskiej i pana
Przemysáawa Kierety. Wspólna ciĊĪka praca
zaowocowaáa sporym sukcesem - uzyskaliĞmy
92 i 94% poprawnych odpowiedzi. Zdobyte
wiadomoĞci z pewnoĞcią wykorzystamy w dalszej edukacji.
ZachĊcamy wszystkich, którzy cenią naukĊ,
do podejmowania wyzwaĔ dających tak wiele
satysfakcji.
Laureaci

Zespóá Szkóá Nr 1 - AKADEMIĄ KSIĉGOWYCH

UCZEē
I LO TRZEC
CI
W OKRĉGU
U

XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

CZTERY UCZENNICE Z SP W MIKSTACIE
W ETAPIE REJONOWYM
27 lutego w Szkole Podstawowej
w Doruchowie odbyá siĊ etap powiatowy XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Konkurs cieszy siĊ duĪym
zainteresowaniem wĞród máodych
Wielkopolan, o czym Ğwiadczy chociaĪby liczba uczestników. Naszą
szkoáĊ reprezentowaáo dziewiĊcioro
zawodników: Nikola Nowak, Wiktoria
Berajter, Amelia Cempel - z klasy IV,
Kinga Skoczylas, Kinga JaĔczak,
Aleksandra Piaskowska - z klasy V,
Julia Skoczylas, Gabriela PikiĔska,
Joanna Mrula - z klasy VI.
Uczniowie rozwiązywali testy - odrĊbne dla kaĪdej grupy wiekowej, przy-

Konrad Wieczorek - uczeĔ
i LO w Ostrzeszowie - zająá III
miejsce w etapie okrĊgowym
Olimpiady Wiedzy o Prawach
i WolnoĞciach Obywatelskich.
O awansie do etapu centralnego
zdecydują wyniki ze wszystkich
okrĊgów. Warto wspomnieü, Īe
do rywalizacji, która odbyáa siĊ
27 lutego w Poznaniu, przystąpili uczniowie z województwa
wielkopolskiego i lubuskiego.
Opiekunem Konrada jest Kamila
Maj. Gratulujemy!
www.powiatostrzeszowski.pl

II ETAP KONKURSU
O ENERGETYCE ODNAWIALNEJ
W ĞrodĊ, 1 marca., w ZS nr 2
odbyá siĊ etap okrĊgowy Konkursu
Wiedzy o Energetyce Odnawialnej,
w którym wziĊáo udziaá 19 uczniów
z województwa wielkopolskiego.
Konkurs zostaá zorganizowany przez

17 lutego w ZS nr 1 w Ostrzeszowie
odbyáo siĊ uroczyste wrĊczenie nagród
laureatom zawodów szkolnych IX edycji
Turnieju Talentów - AKADEMIA KSIĉGOWEGO. Zawody te odbyáy siĊ 16
stycznia. WziĊli w nich udziaá uczniowie
obydwóch klas czwartych Technikum
Ekonomicznego ZS nr 1.
Turniej Talentów - AKADEMIA
KSIĉGOWEGO jest organizowany
przez Zespól Szkóá Ekonomicznych
im. S. Staszica w Poznaniu wraz ze
Stowarzyszeniem KsiĊgowych w Polsce Oddziaá Wielkopolski. Rywalizacja
byáa bardzo wyrównana, poszczególne
miejsca dzieliáy niewielkie róĪnice punktowe. Uczniowie wykazali siĊ gruntowną
znajomoĞcią rachunkowoĞci oraz przepisów podatkowych.
Miejsca na podium zajĊli:
1. miejsce - Jadwiga Sip,
2. miejsce (z równą iloĞcią punktową) - Aleksandra Kusza, Izabela PasoĔ,
Patrycja Zadka,
3. miejsce - Wioleta Nieruchalska.
Laureaci zostali obdarowani cennymi upominkami ufundowanymi przez
RadĊ Rodziców, wszyscy teĪ zakwali¿kowali siĊ do etapu wojewódzkiego.
(j)

Zespóá Szkóá Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Sieradzu oraz Wydziaá Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocáawskiej we wspóápracy z oĞmioma
szkoáami z caáej Polski, w tym z naszą.
Na poziomie szkolnym udziaá w kon-

kursie wziĊáo 1966 uczniów z 71 szkóá
z caáego kraju.
Do etapu okrĊgowego w przystąpiáo 19 uczniów z 10 szkóá: ZSZ
w Gostyniu, ZS Rolniczych Centrum
Ksztaácenia Praktycznego w Kaczkach
ĝrednich, ZS Technicznych w Ostrowie
Wlkp., ZS nr 2 we Wronkach, ZS nr 2
w Ostrzeszowie, ZS nr 1 w SwarzĊdzu,
ZS Przyrodniczo-Politechnicznych
Centrum Ksztaácenia Ustawicznego
w Marszewie, ZS nr 1 w Lesznie, ZS
Górniczo- Energetycznych w Koninie.
ZS nr 2 w Ostrzeszowie reprezentowali: Szymon Mądry i Artur
Górny z klasy 4 ES
Szymon Mądry zająá 5., a Artur
Górny 8. miejsce.
Uczestnicy musieli rozwiązaü 5
zadaĔ oraz test skáadający siĊ z 40
pytaĔ. Na caáoĞü mieli 90 minut.
Do etapu centralnego zakwali¿kowaáo siĊ dwóch uczniów, którzy
uzyskali najlepsze wyniki na etapie okrĊgowym.

gotowane w oparciu o zeszyty üwiczeĔ
„Wielkopolska moja maáa ojczyzna”.
Oprócz tego musieli wykazaü siĊ wiedzą na temat powstania wielkopolskiego
1918-1919.
Wszyscy bardzo przejĊci przystąpili
do rozwiązywania testu, na którego rozwiązanie mieli 45 minut (zadania typu:
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru,
zadania otwarte, prawda/faász, odczytywanie informacji z mapy i ilustracji).
Na kaĪdym poziomie wiekowym
moĪna byáo zdobyü 33 punkty. Aby zakwali¿kowaü siĊ do etapu rejonowego

naleĪaáo uzyskaü minimum 85% tej
liczby.
Miáo nam poinformowaü, Īe temu
trudnemu zadaniu sprostali i zakwali¿kowali siĊ do etapu rejonowego nastĊpujący uczniowie:
w kategorii klas IV: Nikola Nowak,
w kategorii klas V: Kinga Skoczylas
i Kinga JaĔczak,
w kategorii klas VI: Julia Skoczylas.
Gratulujemy i Īyczymy sukcesów
w kolejnych etapach!
S. Ibron

„MAKI” W I LO
- REAKTYWACJA!

Z przyjemnoĞcią informujemy, Īe 24 marca 2017 roku odbĊdzie siĊ ¿naá
kolejnej edycji „Maków”, czyli uhonorowania przez uczniów nauczycieli I LO.
Caáa spoáecznoĞü szkoáy serdecznie zaprasza na uroczystoĞü wrĊczenia
„Maków” wszystkich byáych uczniów, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siĊ do zorganizowania poprzednich edycji (lata 1999 - 2005).
Prosimy o kontakt i potwierdzenie swojego udziaáu w tej niezwykáej gali
- poprzez email: maki.1lo.ostrzeszow@gmail.com.
Nominacje do MAKÓW 2017 - str. 21.
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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.

HOROSKOP

DLA PAŃ… A TROCHĘ I DLA PANÓW
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

21 marca - 20 kwietnia
Grono staáych wielbicieli (niekoniecznie
w Twoim guĞcie) dosáownie zasypie
CiĊ wiosennym kwieciem i... swoimi
„wdziĊkami”. Spodziewaj siĊ zwáaszcza
marcowego przebudzenia nieco infantylno-narcystycznego pana KozioroĪca
i jakĪe wytrwaáego, ale nieskutecznego
w dziaáaniach pana Wodnika. Spokojnie, prawdziwą czerwoną róĪĊ o¿aruje
Ci ten, którego imiĊ wywoáuje, na tyle
duĪe rozkojarzenie, Īe... kolejny raz
zapomniaáaĞ o zalegáej opáacie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Ósmego marca przemiáy, peáen uroku
osobistego jegomoĞü, bardzo CiĊ zaskoczy. Daj siĊ ponieĞü uáaĔskiej fantazji
i pozwól siĊ rzeczom po prostu dziaü i...
nie marudĨ, Īe nie masz siĊ w co ubraü.
Nie zapomnij o wygodnych butach, bo
mogą Ci siĊ tego dnia przydaü bardziej
niĪ szykowne szpileczki. Dostaniesz
teĪ miáą wiadomoĞü od ujmującego
Strzelca, postaraj siĊ nie grymasiü i nie
wybrzydzaü!

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Partner tak CiĊ zaskoczy, Īe nie bĊdziesz mogáa „pozbieraü szczĊki z podáogi” i na pewno tegoroczny DzieĔ Kobiet
zapamiĊtasz na bardzo dáugo... Z kolei

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

Twoja, nieco oryginalna reakcja teĪ zaskoczy Twojego partnera, ale koniec
koĔców to bĊdzie bardzo miáy i wyjątkowy dzieĔ. BliĨniĊta single równieĪ na
brak rozrywek narzekaü nie bĊdą mogáy
- z nadejĞciem wiosny nagle ze snu
zimowego „obudzi siĊ” przesympatyczny
pan Byk, a nieco odrealniony pan Waga
záoĪy propozycjĊ nie do odrzucenia.

Pojawią siĊ odwaĪni panowie, którzy
zapragną i postanowią Twoją oziĊbáoĞü
przekuü w ogniste uczucie. Ty jednak,
jak zwykle, pozostaniesz niewzruszona,
ale czy naprawdĊ, czy tym razem to tylko
pozory? Byü moĪe czarującemu panu
Bykowi uda siĊ coĞ wskóraü i dasz siĊ
w koĔcu zaprosiü na wykwintną kolacjĊ
z okazji Dnia Kobiet, którą zdeterminowany pan Byk postanowi sam, z wielkim
trudem i wysiákiem przyrządziü. Chyba
warto doceniü to poĞwiĊcenie... Nawet
jeĞli spaghetti bĊdzie trochĊ za ostre.

RAK

WAGA

Wiċkszoğý mċīczyzn,
mċīc
którzy chwalĆ siċ, īe czytajĆ w swej īonie jak w
otwartej ksiċdze,
zna jedynie przedmowċ do niej, potem przechodzĆ od razu
ksiċdze zn
do spisu treğci. Pascale Campanille

BARAN

jedynego, caákiem innego, wyjątkowego,
o którym zdarza Ci siĊ Ğniü czĊĞciej niĪ
raz w tygodniu...

22 czerwca - 22 lipca

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

W związku z nadchodzącą okazją spodziewaj siĊ wielu kwiatów (od tych, od
których naprawdĊ siĊ nie spodziewasz),
a nawet wyznaĔ! Wspóápracownik zbierze siĊ na odwagĊ i powie Ci to, co od
dawna zamierzaá. Nie obraĪaj siĊ jednak, jeĞli nie ubierze swojego wyznania
w najzmyĞlniejsze sáowa, to tylko nerwy.
A i sąsiad spod znaku BliĨniąt postanowi
zaakcentowaü soczyĞcie DzieĔ Kobiet...
Na brak adrenaliny i zaskoczeĔ emocjonalnych narzekaü nie bĊdziesz mogáa...

Z okazji Dnia Kobiet partner postanowi
zorganizowaü dla Ciebie dzieĔ peáen
wraĪeĔ. MoĪna dosáownie rzec - szalony,
bo emocji na pewno Ci nie zabraknie.
MoĪe siĊ teĪ zdarzyü, Īe nagle przypomni siĊ o Tobie Twojemu „ex”, jak
widaü, wiosenne sáoĔce i nagáy zastrzyk
witaminy D powodowaü moĪe róĪne nieprzewidywalne reakcje. Ale nie pozwól,
by to pokrzyĪowaáo Wasze kosmiczne
plany na tĊ szczególną i osobliwą ĞrodĊ.

LEW

24 paĨdziernika - 21 listopada

23 lipca - 23 sierpnia

W koĔcu znajdzie siĊ Ğmiaáek, który postanowi okieáznaü Twój ognisty

JuĪ za momencik na Twojej drodze,
jako te przebiĞniegi, zaczną pojawiaü
siĊ krzepcy adoratorzy. Jedni trochĊ
z przeszáoĞci (nieĞmiaáy pan Ryba), inni
zupeánie nieznani (nieco haáaĞliwy pan
Baran i ekscentryczny pan Wodnik). Zastanów siĊ tylko, czy aby na pewno ich
chcesz wszystkich tak dobrze poznaü,
czy moĪe jednak poczekasz na tego

SKORPION

temperament. A nawet kilku Ğmiaáków
i chociaĪ niekoniecznie wszyscy z nich
to rycerze na biaáych rumakach, jeden
wyjątkowo przypadnie Ci do gustu i byü
moĪe w koĔcu... zaczniesz áagodnieü
i przestaniesz ciskaü pioruny na lewo
i prawo. Pozostaáych „królewiczów” postaraj siĊ odprawiü delikatnie i moĪliwie
najbardziej dyplomatycznie...

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Wiosenni wielbiciele zaczną dawaü Ci
siĊ we znaki. Zwáaszcza z okazji Dnia
Kobiet wszyscy bĊdą mieli doskonaáe
pomysáy, jak CiĊ do siebie przekonaü.
Tylko Īaden nie bĊdzie siĊ zastanawiaá,
czy Ty masz ochotĊ spĊdzaü ten dzieĔ
wáaĞnie z nim. W koĔcu poczujesz siĊ na
tyle osaczona, Īe zapragniesz wszystkich
odesáaü z kwitkiem. MoĪe warto tak zrobiü
i zaprosiü na kawĊ spokojnego i uáoĪonego pana KozioroĪca, który ostatnio wpadá
Ci w oko... i wypaĞü nie chce...

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
DzieĔ Kobiet szykuje dla Ciebie niespodziankĊ, a raczej, dosáownie - szykuje ją
Twój mĊĪczyzna. Twój partner zaskoczy
CiĊ Ğwietnie zaaranĪowanym wieczorem
przy Ğwiecach i dobrym ¿lmem (niestety w jego guscie) i bĊdzie miáy tak, jak
dawno nie byá. Doceni Twoją inteligencjĊ
i elokwencjĊ, o czym dawno nie wspominaá (nawet z okazji walentynek). RównieĪ
ze strony Lwa spotkają CiĊ niecodzienne
„zaszczyty”.

Kącik gadĪeciarza

PĉSETA Z LUSTERKIEM
- gadĪet nie tylko
„kobiecy”

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

tel. 603 857 030

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
NieogarniĊty pan Rak w DzieĔ Kobiet
postanowi zaskoczyü CiĊ nadspodziewanym ogarniĊciem. Uda mu siĊ trochĊ
urosnąü w Twoich oczach. Nie komplementuj go jednak za bardzo, bo biedny,
moĪe nie umieü sobie z tym poradziü
i niekontrolowana euforia moĪe znieksztaáciü jego, sáabiutkie do tej pory,
ego. A i pan Skorpion nie zawiedzie,
jak zwykle poniesie go uáaĔska fantazja
i zafunduje Ci niemaáe emocje.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Twój facet stanie na wysokoĞci zadania
i z okazji ĞwiĊta paĔ poczujesz siĊ jak
ksiĊĪniczka, a moĪe i nawet królowa.
OczywiĞcie dobrze by byáo, gdyby takie
zaskakiwanie weszáo mu w nawyk i gdybyĞ codziennie mogáa siĊ tak czuü, ale
nie wymagajmy zbyt wiele. Tajemniczy
adorator z pracy (chyba spod znaku
Panny) teĪ nie da o sobie zapomnieü,
a moĪe dobrze by byáo jednak zapomnieü, bo jego „podchody” są trochĊ...
dziecinne.

Aby nasi mċīczyĩni nas rozumieli, cenili, szanowali i byli z nami na dobre
i na zâe, a czasem podarowali nam czuâe
sâowo, ciepâĆ rozmowċ i uğmiech, a moīe
i kwiatek… I to nie tylko w pierwszych
tygodniach znajomoğci.
Wasza wróīka

Fundacja Dzieciom
„ZdąĪyü z pomocą”
PrzekaĪ 1% podatku
na Kamila

SroczyĔskiego.

Kamil cierpi na niedowáad czterokoĔczynowy,
zaburzenia mowy oraz zaburzenia sprawnoĞci
koordynacyjnej i równowaĪnej.
Wpáaty prosimy kierowaü na konto:
Fundacja Dzieciom „ZdąĪyü z pomocą”
Alior Bank S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytuáem:
29824 SroczyĔski Kamil darowizna na pomoc i ochronĊ zdrowia
W formularzu PIT wpisz numer: KRS 0000037904

dr n. med. Ewa Duczmal

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

8.03.2017

W kaĪdym „przyborniku” kosmetycznym znajduje siĊ
urządzenie zwane pĊsetą, sáuĪące do usuwania zbĊdnych wáosków. Wydawaü by siĊ mogáo, Īe wymyĞlenie
„pĊsetowego gadĪetu” nie wchodzi w rachubĊ, bo i co
tu wymyĞlaü?
A jednak…
W sklepach kosmetycznych moĪna natknąü siĊ na coĞ,
co przypomina pomadkĊ do ust. Po rozáoĪeniu okazuje

RAZEM MOĩEMY WIĉCEJ
PODZIĉKOWANIE
Serdecznie dziĊkujemy za zaufanie, którym obdarzyli PaĔstwo Nasze Stowarzyszenie, przekazując 1%
swojego podatku w roku 2016.
DziĊki PaĔstwa wsparciu mogliĞmy pomóc w rehabilitacji najbardziej potrzebującym dzieciom i dorosáym
- osobom niepeánosprawnym.
W tym roku równieĪ liczymy na PaĔstwa pomoc.
Twojego podatku to dar dla wszystkich potrzebujących.

siĊ, Īe ta z pozoru pomadka to gadĪeciarska pĊseta. Po
wyjĊciu záotej rurki z obudowy, znajdujemy w niej pĊsetkĊ
wyposaĪoną w maáą latarenkĊ oĞwietlającą „operowane”
miejsce z niechcianym wáoskiem. ZaĞ
we wnĊtrzu obudowy zamontowane
jest wklĊsáe lustereczko powiĊkszające.
CzyĪ to nie gadĪet?
Cena pĊsety od kilkunastu do kilkudziesiĊciu záotych.
W.K.

USâUGI BUDOWLANOREMONTOWE:
budowa, przebudowa, remont

USâUGI PROJEKTOWE
BUDYNKÓW:
mieszkalnych, gospodarczych,
przemysáowych, uĪytecznoĞci
publicznej
inĪ. Mateusz Brylak, tel. 697 171 083
Dominik Brylak, tel. 695 911 752

STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEàNOSPRAWNYCH
„AKTYWNI”

KRS 0000014273
Zarząd Stowarzyszenia „Aktywni”

POMÓĩMY BASI

wróciü do normalnego Īycia!
„Nic nie tracisz, a dasz wiele”
Zwracamy siĊ z serdeczną proĞbą o pomoc w zebraniu Ğrodków ¿nansowych na zakup protezy i rehabilitacjĊ
dla Barbary Jarych, która w zmaganiu z ciĊĪką chorobą
straciáa rĊkĊ.
Aby pomóc Basi, moĪna przekazaü 1% swojego podatku:
Fundacja Pomocy Osobom Niepeánosprawnym
„SàONECZKO”, KRS: 0000186434 w polu informacje uzupeániająca wpisaü: Jarych Barbara 195/J lub
przekazaü darowizną na subkonto: Fundacja Pomocy
Osobom Niepeánosprawnym „SàONECZKO”, Stawnica
33A, 77-400 Záotów, nr konta: 89 8944 0003 0000 2088
2000 0010 koniecznie z dopiskiem: Darowizna na rzecz
Jarych Barbara 195/J.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
NOMINACJE - MAKI 2017
Miejsko-Gminny OĞrodek Kultury w Mikstacie
zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji
MiĊdzynarodowego Dnia Kobiet

(w kolejnoĞci alfabetycznej)

„NAUCZYCIEL Z KRAINY àAGODNOĝCI”
Bogumiáa Alcer
Michaá Báoch
Janusz KryĞ
„BàYSKOTLIWY NOWATOR”
Michaá Báoch
Tomasz ûwirko
Mirosáaw DrabczyĔski
„POGODNY IDEALISTA”
Michaá Báoch
Tomasz ûwirko
Mirosáaw DrabczyĔski

„NAUCZYCIEL PROFESJONALISTA”
Dorota Daszczyk
Maágorzata Domagalska
Przemysáaw Kiereta
„NIEKWESTIONWANY AUTORYTET”
Michaá Báoch
Dorota Daszczyk
Przemysáaw Kiereta
„MISTRZ NAD MISTRZAMI”
Michaá Báoch
Mirosáaw DrabczyĔski
Przemysáaw Kiereta

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica”
z okazji Dnia Kobiet serdecznie zaprasza
na

Koncert pieĞni musicalowych i operetkowych
w wykonaniu:
Chóru Stacja Bukownica;
dyrygent Mirosáaw Borkowski
12 marca (niedziela), godz. 18.00
Sala Rolnika w Bukownicy
WstĊp wolny!

Oh Pretty Woman

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

OSTROWSKA ORKIESTRA KONCERTOWA
pod dyrekcją Mariana Sikorskiego

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

W programie Ğwiatowe przeboje muzyki rozrywkowej.
Bilety: 10 zá (do nabycia w MGOK)

Towarzystwo Przyjacióá Ziemi Ostrzeszowskiej
i Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie
im. Wáadysáawa Golusa
zapraszają Panie i Panów

na spotkanie
pt. „DZIEē CHàOPA WTÓRY”.

KONKURS

DZIECI
PANIOM

dla uczniów szkóų
podstawowych i gimnazjów

Wystąpią: mini JOY,
Fun Dance.
WstĊp wolny!

STROJNE JAJO
Porady na zdrady

Pisanka, stroik,
palma wielkanocna.
Ogųoszenie wyników konkursu oraz
otwarcie wystawy najciekawszych
prac nastČpi 9 kwietnia 2017 r.
o godz. 15.00 w galerii OCK,
ul. Gorgolewskiego 2

Zapraszamy

Regulamin i karta zgųoszeŷ do
pobrania na stronie www.ock.clik.pl

Polska, komedia romantyczna, 97 minut.
Wtorek 7 III godz.18:00
ĝroda 8 III godz.16:00, 20:00
Czwartek 9 III godz.20:00
Lego® Batman: Film
Dania, USA, animacja, komedia, przygodowy, 105 minut.
Wtorek 7 III godz.16:00-3D
Czwartek 9 III godz.16:00-3D

Maria Skáodowska-Curie
Belgia, Francja, Niemcy, Polska, biogra¿czny, dramat, 100 minut.
Wtorek 7 III godz.19:45
ĝroda 8 III godz.18:00

Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü
zjawiska, na które normalnie nie zwracamy uwagi.(Z Nonsensopedii)
1 - ĝwiatowy DzieĔ ĝwiadomoĞci
Autoagresji
1 - DzieĔ Piegów
2 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Obrony
Cywilnej
2 - DzieĔ Autyzmu
3 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Pisarzy

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

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

Ból w odcinku
szyjnym
krõgosãupa
Bóle barku,
zapalenie stoēka
rotatorów

Ból nadgarstka
âokieç golfisty,
ãokieç tenisisty

Ból w odcinku
lõdđwiowym
krõgosãupa

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

Zapalenie
okoãokrõtaēowe

Zapalenie
ćciõgna
Achillesa

50 CzãENA

sala klubowa OCK

WstĊp wolny!

Czwartek 9 III godz.18:00
Sobota 11 III g.16:00
Niedziela 12 III godz.19:15
Wtorek 14 III godz.18:15

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne i nonsensowne dni marca
MARZEC
1 - ĝroda Popielcowa
1 - DzieĔ ĩoánierzy WyklĊtych
1 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
przeciw Zbrojeniom Atomowym
1 - DzieĔ SáuĪby Zagranicznej
1 - DzieĔ Puszystych

14 marca, godzina 17.00

Wskazany strój wieczorowy, dobry nastrój, szczypta
humoru i dystans do codziennoĞci.

Muzyczno - tanecze kwiaty,

sala widowiskowa
Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury

Koncert i spotkanie
z Lechem Dyblikiem.

10 marca, godz. 17.00, Muzeum w Ostrzeszowie.

Koncert

piosenki
z ¿lmu „Akademia
Pana Kleksa".
12 marca,
godz. 15:00,

OCK zaprasza na:

Ostroga
piõtowa

REJESTRACJA tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45

3 - MiĊdzynarodowy DzieĔ dla Ucha
i Sáuchu
4 - ĝwiatowy DzieĔ Tenisa
5 - DzieĔ TeĞciowej
5 - DzieĔ Dentysty
6 - Europejski DzieĔ Logopedy
6 - DzieĔ Czystego Stoáu
6 - DzieĔ Olimpijczyka
8 - DzieĔ Kobiet
8 - DzieĔ Praw Kobiet i Pokoju
na ĝwiecie
8 - Ogólnopolski DzieĔ Sterylizacji
Zwierząt
8 - DzieĔ Osób Rudych
9 - DzieĔ Statystyki Polskiej
9 - ĝwiatowy DzieĔ Nerek (2. czwartek
marca)
10 - MiĊdzynarodowy DzieĔ MĊĪczyzn
10 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Caáowania
w Czoáo
11 - DzieĔ Soátysa
12 - ĝwiatowy DzieĔ Drzemki w Pracy
12-16 - ĝwiatowy TydzieĔ Mózgu
14 - ĝwiatowy DzieĔ Liczby Pi
14 - DzieĔ Sprzeciwu wobec Tam
14 - Biaáy DzieĔ

Sztuka kochania. Historia
Michaliny Wisáockiej
Polska, dramat, biogra¿czny, 117 minut.
Piątek 10 III godz.19:15
Sobota 11 III godz.20:00

Byá sobie pies
USA, familijny, komedia, 120 minut.
Piątek 10 III godz.17:00
Sobota 11 III godz.17:45
Niedziela 12 III godz.17:00
Wtorek 14 III godz.16:00
ĝroda 15 III godz.17:00
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

15 - Idy Marcowe
15 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Konsumenta
15 - ĝwiatowy DzieĔ Choroby
Alzheimera
17 - ĝwiatowy DzieĔ Morza
17 - DzieĔ àodzi Podwodnych
17 - DzieĔ ĝwiĊtego Patryka
18 - MiĊdzynarodowy DzieĔ SáoĔca
18 - Europejski DzieĔ Mózgu
19 - DzieĔ WĊdkarza
19 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Inwalidów i Ludzi Niepeánosprawnych - 3. niedziela marca
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ SzczĊĞcia
20 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Astrologii
20 - DzieĔ bez MiĊsa
20 - ĝwiatowy DzieĔ Wróbla
21 - DzieĔ Wiosny
21 - DzieĔ Wagarowicza
21 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
z Dyskryminacją Rasową
21 - ĝwiatowy DzieĔ Osób z Zespoáem
Downa
21 - DzieĔ Wierzby
21 - ĝwiatowy DzieĔ Lasu i LeĞnika
21- ĝwiatowy DzieĔ Poezji
21-27 - TydzieĔ SolidarnoĞci z Ludami
Zmagającymi siĊ z Rasizmem
i Dyskryminacją

KANCELARIA ADWOKACKA
adwokat JAKUB KORZAFSKI
adwokat EDYTA BUKCZYFSKA

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

Koncert
Teresa Werner

6 kwietnia 2017r., godz. 19.00
Ostrzeszowskie Centrum Kultury
Bilety w cenie 55 zá, do nabycia
w kasie OCK,
ul. Gorgolewskiego 2.

ZAPROSZENIE
15 marca 2017 r.
o godz. 11.00
w sali „StraĪak”
odbĊdzie siĊ spotkanie czáonków
Koáa nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie

z okazji DNIA
KOBIET

poáączone z podsumowaniem
rocznej dziaáalnoĞci Koáa
Zarząd
22 - ĝwiatowy DzieĔ Wody
22 - DzieĔ Ochrony Baátyku
23 - ĝwiatowy DzieĔ Meteorologii
23 - DzieĔ Windy
23 - DzieĔ PrzyjaĨni Polsko - WĊgierskiej
24 - Narodowy DzieĔ ĩycia
24 - ĝwiatowy DzieĔ Walki z GruĨlicą
24 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Prawa
do Prawdy Dotyczącej PowaĪnych
NaruszeĔ Praw Czáowieka i GodnoĞci O¿ar
24 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Iluzjonistów
25 - Zwiastowanie NajĞwiĊtszej Maryi
Panny (katolickie)
25 - DzieĔ ĝwiĊtoĞci ĩycia (katolickie)
25 - DzieĔ Czytania Tolkiena
25 - Godzina dla Ziemi - godz. 20.30
(ostatnia sobota marca)
26 - DzieĔ NiedĨwiedzia Grizzly,
ĝwiatowy DzieĔ Króla NiedĨwiedzi
26 - zmiana czasu z zimowego na letni
27 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Teatru
27 - Ogólnopolski DzieĔ Wolnej
Konkurencji
28 - DzieĔ Masturbacji
29 - DzieĔ Metalowca
30 - DzieĔ Narodzin Wielu OsobistoĞci
31 - DzieĔ Budyniu
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MEDALE Z BERLINA
Czasem wygrywasz, a czasem
siĊ uczysz. PoraĪką jest tylko to, Īe
z niepowodzeĔ nie wyciągasz wniosków.
25 lutego w Berlinie odbyáy siĊ
zawody Berlin Open International 2017.
W zawodach wystartowaáo 594
zawodników ze 100 klubów z 18
paĔstw. Ostrzeszowski klub „Hitotsu” reprezentowaáa oĞmioosobowa
druĪyna w skáadzie: Oliwia Szczepaniak, Tamara KĊpska, Maciej Kozownicki, Krystian Mituáa, Ryszard
Daszczyk, Krzysztof KĊpski, Zdzisáaw Mituáa i sensei Jan ZieliĔski.
Nasi zawodnicy wywalczyli 3
medale - 2 srebrne i 1 brązowy.
- Oliwia Irena Szczepaniak srebro w kumite U16

- Zdzisáaw Mituáa srebro w kata masters
U40
- Zdzisáaw Mituáa - brąz w kumite masters U40.
O podium otarli siĊ:
Ryszard Daszczyk (kata
U40) i Krzysztof KĊpski
(kumite U40)
Specjalne podziĊkowania dla Krzysztofa
KĊpskiego za sprawne
zorganizowanie wyjazdu
do Berlina.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

ZIMOWE MISTRZOSTWA
POLSKI W PàYWANIU
Zmagania w Lublinie zapiszą siĊ w historii zimowych mistrzostw Polski 14-latków. Bowiem chĊü startu
w tegorocznym czempionacie wyraziáo aĪ 681 juniorów
máodszych ze 157 klubów z caáej Polski.
Z ostrzeszowskiego klubu MKS Oceanik na listach
startowych znalazáa siĊ równieĪ JULIA KANTECKA,
która rywalizowaáa w piĊciu konkurencjach: 50 i 400m
stylem dowolnym, 100 i 200m stylem grzbietowym oraz
200m stylem motylkowym.
Julia, Ğcigając siĊ z najlepszymi rówieĞnikami z kraju, poprawiáa swoje wyniki i uplasowaáa siĊ na doĞü
wysokich pozycjach.
Na tym jednak nie poprzestaje - przygotowuje siĊ
do letnich mistrzostw Polski.
ĩyczymy Julii wytrwaáoĞci i sukcesów!

ZàOTO
DLA SIATKAREK
Z ZS NR 1
W ostatnim numerze pisaliĞmy
o sukcesie piákarek rĊcznych z ZS nr
1 w Ostrzeszowie, juĪ wtedy wiedzieliĞmy, Īe równieĪ siatkarki z tej szkoáy
Ğwietnie zaprezentowaáy siĊ podczas
Mistrzostw Wielkopolski LZS w Piáce
Siatkowej Dziewcząt.
Finaáowe zawody odbyáy siĊ w NietąĪkowie, a wystartowaáo w nich 7 ekip.
Podopieczne Lidii Bartczak tra¿áy do
grupy, w której rywalizowaáy z siatkarkami ze ĝrody Wlkp. i Szamotuá - oba
mecze pewnie wygraáy.
W ¿nale „Trocinki” po ciĊĪkim boju,
w tie-breaku, wygraáy z reprezentacją Przygodzic.

Tak wydarzenia z boiska komentuje
trenerka záotej ekipy.
Ten ¿naá to byá niesamowity mecz!
DziewczĊta wzniosáy siĊ na wyĪyny
swoich umiejĊtnoĞci. Jeszcze nigdy nie
widziaáam u nich takiego zaangaĪowania i takiej chĊci zwyciĊstwa, naprawdĊ
byáo widaü team spirit. To naprawdĊ
wspaniaáe przeĪycie dla trenera.
Wyjazd ponownie zostaá zorganizowany przez pana Edmunda Tetlaka
prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Ostrzeszowie.
(m)

PRZEGRANY ûWIERûFINAà
PUCHARU POLSKI
W niedzielĊ, 5 marca, na stadionie OSiR w Ostrzeszowie odbyá siĊ mecz
üwierü¿naáowy Pucharu Polski. Victoria zmierzyáa siĊ z Jarotą Jarocin, ulegając
goĞciom 1:3 (0:2). BramkĊ dla Victorii zdobyá Maciej StawiĔski.

Trenerzy MKS Oceanik

Ostrzeszowska Liga Halowa
w Piáce NoĪnej - II runda
Play off, miejsca 5-8 (18.02.)
Victoria Junior - Small Boys 5:4
Bramki:
Victoria Junior - Obsadny - 2, Kucharski,
Gretkiewicz, Roszak
Small Boys - Dáubek -2, Szyja, RybczyĔski
ĩóáta kartka: Victoria - Obsadny, Small
Boys - Dáubek, RybczyĔski
KS Rogaszyce - Nankatsu 9:6
Bramki:
Rogaszyce - Nasiadek Piotr - 4, CerbiĔski - 3, Nasiadek Andrzej - 2
Nankatsu - BaraĔski - 3, Dolata - 2,
Woáoch
ĩóáta kartka: Rogaszyce - CerbiĔski,
Nankatsu - Szajdak
Play off miejsca 1-4 (18.02)
Ciemna Strefa - Arka NiedĨwiedĨ 5:6

WERONA CATERING CUP
4 marca w hali sportowej w Ostrzeszowie zorganizowany zostaá (po raz
drugi) turniej siatkówki Werona Catering Cup. Do udziaáu w rozgrywkach
zgáosiáo siĊ 9 zespoáów mĊskich, ale
w niektórych druĪynach graáy równieĪ
panie, co niewątpliwie podnosiáo walor
estetyczny druĪyny.
Organizatorzy stawiali przede
wszystkim na Ğwietną zabawĊ i rekreacjĊ, turniej miaá byü odskocznią

od codziennych obowiązków i mobilizowaü do ruchu sportowego. KolejnoĞü miejsc, choü waĪna, nie byáa
w tej zabawie najistotniejsza. Mimo
to zawodnicy traktowali kaĪdy mecz
z peánym zaangaĪowaniem i walczyli
o kaĪdą piákĊ. Sportowy wysiáek zakoĔczyá siĊ zwyciĊstwem „Tarpanów”.
Dla najlepszych byáy upominki,
nagrody, gratulacje.

Wyniki turnieju
1. miejsce - Tarpany
2. miejsce - Belfer Team
3. miejsce - Werona WieluĔ
4. miejsce - Dziadowa Káoda
W siatkarskiej rywalizacji braáy
udziaá równieĪ zespoáy: Cieplik Team,
Aquator Ostrzeszów, NadleĞnictwo
Przedborów, Policja Ostrzeszów, Belfer Pogromcy.
sm

Bramki:
Ciemna Strefa - Grzywacz - 3, Nyguen,
Maciaczyk
Arkia - JĊdrzejewski - 2, Kinastowski - 2,
JastrzĊbski, Spalony
Klub àysego - Euros 4:5
Bramki:
Klub àysego - Frączek -2, Guzenda,
DrobczyĔski
Euros - Skorzybót - 2, Skrobacz Adrian,
KaĨmierczak, Skrobacz Robert
Tabela po II kolejce Play Off
Euros
25
53:25
Ciemna Strefa
16
65:41
Klub àysego
16
44:34
Arka NiedĨwiedĨ
16
51:52
KS Rogaszyce
13
56:41
Victoria Junior
7
30:76
Nankatsu
6
49:52
Small Boys
6
35:62

Tabela strzelców
po II kolejce play Off
1
2
2
3

Miáosz
JĊdrzejewski
Piotr
Nasiadek
Robert
Wojcieszak
Robert
Skrobacz

Arka
KS
Rogaszyce
Ciemna
Strefa
Klub
àysego

19
15
14
14

Play Off - 11.03.2017
o miejce 1-4
godz.17.00 - Ciemna Strefa - Euros
godz.18.00 - Klub àysego - Arka NiedĨwiedĨ
godz.19.00 - zakoĔczenie ligi, wrĊczenie nagród.
o miejsce 5-8
godz. 15.00 - Victoria Junior - Nankatsu
godz. 16.00 - Small Boys - KS Rogaszyce
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Ach, te kobiety!

fot. www.gavicom.pl

Studniówka w ZS nr 1, kl. 4 ED.

PRACA - RECEPTĄ NA DàUGIE ĩYCIE
Takiej kondycji, zdrowia i wyglądu mogáaby pozazdroĞciü jej
niejedna osoba. Pani Zo¿a Usarkiewicz z Rogaszyc ĞwiĊtowaáa
niedawno swoje 97. urodziny.
Praca, praca, i jeszcze raz praca- to wedáug jubilatki przepis na
dáugowiecznoĞü. Tak sĊdziwego
wieku moĪna szczerze pogratulowaü.
Panią ZofiĊ znają wszyscy
mieszkaĔcy Rogaszyc. W latach
60. peániáa funkcjĊ przewodniczącej

Koáa GospodyĔ Wiejskich. Z radoĞcią
wspomina stare, dobre czasy.
- Wspólnie z czáonkiniami organizowaáyĞmy duĪo kursów, z gotowania, haftowania. PrzyjeĪdĪaáa do
nas nawet krawcowa z Grabowa,
która uczyáa wszystkie panie, jak
poprawnie wykroiü materiaá. Spotkania odbywaáy siĊ w prywatnym domu
u jednej z naszych koleĪanek, bo nie
miaáyĞmy siĊ gdzie podziaü. Nie byáo
jeszcze wtedy sali. Teraz czasy siĊ

zmieniáy, kobiety nie spotykają siĊ
juĪ tak czĊsto.
Pani Zo¿a naleĪaáa równieĪ do
Kóáka Rolniczego. To dziĊki niej do
Rogaszyc doprowadzono wodĊ.
Jej Īycie nie zawsze usáane byáo
róĪami.
Mieszkanka Rogaszyc miaáa
dziewiĊtnaĞcie lat, kiedy wybucháa II
wojna Ğwiatowa. SpĊdziáa ją w Niemczech, pracując ciĊĪko u ogrodnika.
- Nie byáo Īadnych maszyn,
wszystko trzeba byáo zrobiü rĊcz-

Ze wszystkich kobiecych praw, najwspanialsze jest bycie mamą. Lin Yutang

Bartosz
Bartos
Bar
Barto
tosz
z - sy
synek
nek pa
paĕst
paĕstwa
ĕstwa
wa Ter
Teresy
esy i Rad
Rados
Ra
Radosâawa
osssâ
sâawa
awa Je
Jerzy
Jerzyków
rzyków
ków z Par
Parzyn
Parzynowa,
zynowa
owa,
ur. 24.02.2017r., waga 2800g
Blanka - córeczka paĕstwa Sabiny Modrzejewskiej i áukasza Poprawy
z Czermina, ur. 24.02.2017r., waga 3110g
synek paĕstwa Marty i Aleksandra Dakowskich z Godziċtów,
ur. 22.02.2017r., waga 3400g

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

nie. Musiaáam nawet ciągnąü brony
- wspomina seniorka.
Pod koniec wojny pani Zo¿a
zostaáa zesáana do Bonn. Poznaáa
tam luksemburczyka, i choü zostali
narzeczeĔstwem, to jednak do Ğlubu
nie doszáo...
- Chciaá, Īebym wraz z nim zamieszkaáa w Luksemburgu, ale ja
nie chciaáam jechaü do obcych ludzi,
wiĊc go rzuciáam - Ğmieje siĊ pani
Zo¿a. - W Bonn pracowaáam teĪ jako
sanitariuszka (znaáam niemiecki),
byáam tzw. siostrą áącznikową, opatrywaáam rannych ludzi.
W Niemczech odnalazá mnie mój
brat, nie widzieliĞmy siĊ caáą wojnĊ.
Byá Īoánierzem we Francji. Rodzice
strasznie naciskali na to, abym wróciáa do kraju.
Niedáugo potem pani Zo¿a poznaáa swojego przyszáego mĊĪa
i wspólnie zamieszkali w Rogaszycach. Mieli piĊcioro dzieci - Tadeusza,

AnnĊ, RenatĊ, Wiesáawa i Mieczysáawa. MaáĪeĔstwo utrzymywaáo siĊ
z pracy w gospodarstwie. Niestety,
zarówno mąĪ pani Usarkiewicz, jak
i ich dwoje dzieci - Tadeusz i Anna,
juĪ nie Īyją.
Teraz pociechą dla jubilatki są
przede wszystkim wnuki i prawnuki a jest ich spora gromadka. Pani Zosia
ma 8 wnuków i 12 prawnuków. Bez
trudu potra¿ wymieniü ich imiona.
Ulubionym zajĊciem starszej pani
jest oglądanie telewizji. Na bieĪąco
Ğledzi to, co dzieje siĊ w polityce.
I jak sama mówi - czasem strasznie
denerwują ją poczynania posáów.
Jeszcze do niedawna jej pasją byáa
praca w ogrodzie. Z zainteresowaniem czyta równieĪ „Czas Ostrzeszowski” - lubi wiedzieü, co dzieje siĊ
w naszym powiecie. Od siedemnastu
lat jest czáonkinią Koáa Emerytów
w Rogaszycach. Do dziĞ aktywnie
uczestniczy we wszystkich spotkaniach.
Jak juĪ zostaáo wspomniane,
wedáug pani Zo¿i najlepszą receptą na dáugowiecznoĞü jest przede
wszystkim - praca.
- Napracowaáam siĊ w Īyciu, to
prawda, ale nie ĪaáujĊ, to dawaáo mi
siáĊ nawet w najtrudniejszych sytuacjach - koĔczy 97-latka.
Pani Zofio! Z okazji
97. urodzin składamy
Pani najserdeczniejsze
życzenia - zdrowia, Bożego błogosławieństwa
i pomyślności na dalsze
lata życia.
A. àawicka

