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Gmina Grabów nad Prosną

ZGINćâ PODCZAS WYCINKI

fot. R. Pala

69-letni mieszkaniec KuĨnicy Bobrowskiej
zostaá przygnieciony przez drzewo, które próbowaá wyciąü. Ciaáo 69-latka znalazáa na áące
za domem córka mĊĪczyzny. Do zdarzenia
doszáo 8 marca, ok. godz. 16.00.
O zdarzeniu poinformowaáa policjantów zaáoga pogotowia ratunkowego.
- MĊĪczyzna, przy uĪyciu piáy mechanicznej,
wycinaá drzewo na wáasnej posesji. Robiá to
w sposób nieprawidáowy. Drzewo przewróciáo

siĊ na niego. 69-latek poniósá Ğmierü na miejscu - mówi rzecznik policji Ewa Jakubowska.
Mieszkaniec KuĨnicy Bobrowskiej byá dáugoletnim soátysem wsi. Jego znajomi do tej pory
nie mogą uwierzyü w to, co siĊ staáo.
- Pracowaá na tej áące juĪ od tygodnia. Chciaá
przygotowaü teren do zbliĪającej siĊ wiosny. To
wielkie nieszczĊĞcie - mówili w rozmowie z nami.
MĊĪczyzna osierociá ĪonĊ i dwie córki.
A.à.

WANDALE POD OCHRONĄ?
Taki widok zastali mieszkaĔcy Ostrzeszowa w niedzielĊ rano, idąc do koĞcioáa
lub sklepu. Najpewniej w nocy przeszáy
tĊdy grupy „naüpanej” i pijanej máodzieĪy,
która wyszáa wáaĞnie z pubu lub baru.
Potrzaskane butelki, poáamane drzewka,
poprzewracane i zdewastowane kosze na Ğmieci... Od
lat powszechnie wiadomo, Īe w pewnych miejscach
narkotyki są áatwo dostĊpne. Ale na ukáady z wáadzą nie
ma rady, szczególnie gdy urzĊdnik daje parasol ochronny
wáaĞcicielowi. Byü moĪe tak jest i w tym przypadku?
Grupa zachowywaáa siĊ haáaĞliwie, nie licząc siĊ
z nikim i z niczym. I wcale nie byá to odosobniony przypadek, taka sytuacja powtarza siĊ niemal w kaĪdy
weekend. Niestety, nie ma wtedy Īadnego patrolu
policji, nie mówiąc o straĪy miejskiej... MoĪe nie wolno
im patrolowaü poáoĪonego tak blisko policji miejsca
(park, Piastowska, ulica i os. Zamkowe) w okreĞlonym
przedziale czasu, wáaĞnie wtedy, gdy bary czy puby są
zamykane? Byü moĪe...
Nie wiem do koĔca, po co to piszĊ, bo nie wierzĊ
w Īadne zmiany - rządzą ukáady i forsa - taki jest Ğwiat,
Ostrzeszów nie jest wyjątkiem.
DokoĔczenie na str. 6.

Nie tak wyglądaáa kolizja z wozem straĪackim?

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,-

W numerze 9. pisaliĞmy o kolizji
w Przedborowie, w której udziaá braáy
dwa samochody - renault modus i wóz
straĪacki.
Przypomnijmy, jak brzmiaá komunikat.
24 lutego w Przedborowie kierowca
wozu straĪackiego oraz kierująca renault
modus nie zachowali ostroĪnoĞci podczas wymijania i doprowadzili do zderzenia pojazdów lusterkami. Policjanci
ustalili, Īe do zderzenia przyczynili siĊ
oboje kierujący. Okazaáo siĊ, Īe kierujący wozem straĪackim miaá nieaktualne
uprawnienia do kierowania pojazdami
ciĊĪarowymi. 25-latek zostaá ukarany
mandatem; funkcjonariusze zatrzymali
mu teĪ prawo jazdy.
Po jakimĞ czasie zgáosiáa siĊ do nas
20-letnia mieszkanka gminy Mikstat,
która kierowaáa renault.

Dziewczyna przedstawiáa zupeánie
inną wersjĊ wydarzeĔ z tamtego dnia...
- Wmówiono mi tĊ wspóáwinĊ. ĩaáujĊ, Īe podpisaáam mandat, bo w tym
momencie staá siĊ on prawomocny i nie

mogĊ juĪ w tej sprawie nic zrobiü, a tak
naprawdĊ to zdarzenie wyglądaáo zupeánie inaczej.
DokoĔczenie na str. 2.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

Nie tak wyglądaáa kolizja
z wozem straĪackim?
DokoĔczenie ze str. 1.
To byáo ok. godz. 9.00. Jechaáam
do urzĊdu skarbowego. ZauwaĪyáam
nadjeĪdĪający z przeciwka wóz straĪacki, jechaá czĊĞciowo po mojej osi
jezdni. „Odbiáam” w prawo, kierowca
wozu w ogóle nie zjechaá.
Jak siĊ mijaliĞmy, to zahaczyáam o rurĊ wydechową wozu, a nie
o lusterko! Ta rura „skasowaáa” mi
auto. Zatrzymaáam siĊ natychmiast,
„wystrzeliáy” mi poduszki, a straĪacy
przejechali jeszcze spory odcinek nie wyhamowali od razu, bo jechali
szybko. Nie przyszli do mnie, to ja
musiaáam podejĞü do nich. Powiedziaáam, Īe chyba nie bĊdą teraz mi
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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

wmawiaü, Īe to moja wina, w koĔcu
to oni nie zjechali z jezdni, kierowca uznaá jednak, Īe rozstrzygnie to
policja.
Najpierw policjanci przekazali
mi, Īe to ja zawiniáam, twierdząc, Īe
naleĪy zjeĪdĪaü z drogi duĪym samochodom. Czyli miaáam jechaü rowem
tylko dlatego, Īe kierowaáam maáym
autem? - pyta wzburzona 20-latka. StraĪacy nie mieli wáączonych sygnaáów dĨwiĊkowych. Po jakimĞ czasie
policjanci doszli do wniosku, Īe jest
to jednak wspóáwina. Funkcjonariusz, który wypisywaá mi mandat,
mówiá, Īe to tylko 220 záotych i jeĞli
odmówiĊ przyjĊcia, to poniosĊ duĪo
wiĊksze koszty, wiĊc to mi siĊ nie
opáaca. Byáam sama, a ich byáo kilku
(policjantów, straĪaków). Stres wziąá
górĊ. Dopiero póĨniej dowiedziaáam
siĊ, Īe kierowca wozu straĪackiego
nie miaá uprawnieĔ. WczeĞniej nikt
mi o tym nie powiedziaá.
A.à.

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

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

§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Jestem czáowiekiem schorowanym, otrzymujĊ rentĊ. Kilka lat temu
zmaráa moja Īona. MieliĞmy jednego
syna. Od pewnego czasu przestaáem
sobie radziü ¿nansowo. Moja maáa
renta nie pozwala mi na zakup podstawowych artykuáów i opáacenie
rachunków. Prosiáem mojego syna
o pomoc, ale on siĊ mną w ogóle nie
interesuje. Jest kawalerem, ma dobrą
pracĊ i schorowany ojciec nie jest mu

potrzebny. ProszĊ o odpowiedĨ, czy
w mojej sytuacji mógábym synowi
zaáoĪyü sprawĊ o alimenty? Przez
caáe Īycie pracowaáem po to, Īeby
go utrzymaü, Īeby mógá skoĔczyü
studia i mieü w Īyciu lepiej niĪ ja,
teraz, kiedy potrzebujĊ pomocy, zapomniaá, Īe ma ojca.
W Ğwietle obowiązujących przepisów rodzic moĪe Īądaü alimentów od
dziecka tylko w sytuacji, kiedy znajduje

Szanowna Redakcjo!

którymi siĊ poruszają. Szkoda, Īe nikt
nie dostrzega koniecznoĞci zrobienia
obwodnicy Ostrzeszowa, bo nie mieszka przy „11” i nie sáyszy haáasu, jaki
robią w dzieĔ i noc pĊdzące, przeáadowane tiry.
I jeszcze jedna sprawa. Od niedawna mamy rondo ĩoánierzy WyklĊ-

W „Czasie Ostrzeszowskim" nr 9 podano
wiadomoĞü o remoncie ul. Armii Krajowej,
padáo tam takie zdanie
burmistrza: „Powstanie
tu ciągu pieszo-rowerowego zaleĪy
od projektu”.
To burmistrz ma reprezentowaü
interesy mieszkaĔców, a nie zgadzaü
siĊ na prowizorkĊ (prowizorka na alejce
przy DK 11 trwa okoáo 40 lat).
Samochodów coraz wiĊcej, a policja bardzo lubi „áapaü” rowerzystów
jeĪdĪących chodnikiem.
Z materiaáów z sesji Rady Miejskiej
wnioskujĊ, Īe osoby wypowiadające
siĊ na temat jakoĞci dróg „walczą” o te,

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
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siĊ w stanie niedostatku, to znaczy,
kiedy sam nie jest w stanie zaspokoiü
swoich podstawowych, usprawiedliwionych potrzeb. Ponadto, dziecko
musi mieü moĪliwoĞci zarobkowe
i majątkowe, aby móc páaciü alimenty. Zobowiązany moĪe uchyliü siĊ od
wykonania obowiązku alimentacyjnego wzglĊdem uprawnionego, jeĪeli Īądanie alimentów jest sprzeczne
z zasadami wspóáĪycia spoáecznego.
Zasądzenie alimentów od dziecka
na rzecz rodzica uzaleĪnione jest od
áącznego speánienia obu przesáanek
tj. niedostatku rodzica i moĪliwoĞci
zarobkowych dziecka.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl
tych. Jak siĊ mają do tego nazwy ulic:
Gomuáki, Berlinga, Gwardii Ludowej...
Tych komunistycznych „bohaterów”
jest w Ostrzeszowie szczególnie duĪo.
Z powaĪaniem
czytelnik
(dane do wiadomoĞci redakcji)

Serdecznie dziċkujemy
partnerom: Starostwu Powiatowemu, Gminie Doruchów, OSP Doruchów, KGW
Torzeniec, Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury, Ostrzeszowskiemu Obwodowi ZHR,
Stowarzyszeniu Strzelców Kaniowskich;
sponsorom gâównym: Muller & Damas sp. z o.o. Obróbka metali oraz Bâaīej Marzċcki;
sponsorom: Ratownictwo Medyczne Wawrzyniak, ProEfekt Jakub Janiak, Sylwia
Fluder, MTP Transport, Paintball Ostrzeszów, AMMO shop, Studio 6x6, Handel
Detaliczno-Obwoĩny Arkadiusz Suchanecki, Rectom, ONR Wielkopolska, Wabnic
Group, Wild Willy Beef Jerky Marcin Wilczyĕski;
patronom medialnym oraz Martynie Bacik i zespoâowi „Jubilo”,
a takīe wszystkim, którzy przyczynili siċ do zorganizowania biegu pamiċci Īoânierzy Wyklċtych w dniu 26.02.2017 w Torzeĕcu i wsparli
walczĆcego z nowotworem Krzysztofa Nowaka.
Teresa Okoĕ (Stowarzyszenie TERAZ MY)
Marcin Kasperczyk (Ostrzeszowscy Patrioci)

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
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 13.03 do 19.03, tel. 730-00-76
„W Rynku” od 20.03 do 26.03, tel. 730-04-72
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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Busem
w ciĊĪarówkĊ
To, Īe kierowca ¿ata ducato nie ustąpiá,
byáo przyczyną kolizji, do której doszáo 10
marca na skrzyĪowaniu ul. Wojska Polskiego
i Piastowskiej.
Sprawcą zdarzenia byá 39-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. MĊĪczyzna, kierując busem
marki Fiat Ducato, nie ustąpiá pierwszeĔstwa
samochodowi ciĊĪarowemu marki Man i doprowadziá do zderzenia samochodów. 39-latkowi
zatrzymano prawo jazdy; za spowodowanie
kolizji odpowie przed sądem.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi.

ZDERZENIE NA „11”

Ranna 10-letnia dziewczynka

Uderzyáa w drzewo

Chciaáa ominąü uskok w jezdni

Kierująca nissanem 37-letnia mieszkanka gminy Kobyla Góra, chcąc ominąü uskok w jezdni, zjechaáa na pobocze, a nastĊpnie, nieszczĊĞliwie uderzyáa
w drzewo. 37-latka i jej 10-letnia córeczka ucierpiaáy w wypadku i zostaáy przewiezione do szpitala.
Do zdarzenia doszáo 10 marca, po godz. 11.30 w Mąkoszycach.

Do tego zdarzenia doszáo 11 marca na krajowej „11”
w Rogaszycach. Kierujący volkswagenem transporterem zjechaá nagle na przeciwny pas jezdni i zderzyá
siĊ czoáowo z fordem. W wypadku ucierpiaáa 10-letnia
pasaĪerka forda.
Policjanci wstĊpnie ustalili, Īe sprawcą wypadku byá
najprawdopodobniej 42-letni obywatel Ukrainy, kierujący
samochodem marki Volkswagen Transporter.

STRAĒ
Ptasia grypa,
powalone drzewa...
W ostatnim tygodniu straĪacy zostali wezwani do czterech przypadków
pochylonych niebezpiecznie drzew bądĨ
konarów (GodziĊtowy, KuĨnica Bobrowska, Ostrzeszów, Morawin).
Zadysponowano ich równieĪ do
nadzorowania utylizacji drobiu w Biskupicach Zabarycznych (9 III) oraz
w Kotáowie (10 III) - dziaáania te związane byáy z wybuchem nowych ognisk
ptasiej grypy.
7 marca zlikwidowali plamĊ oleju, „ciągnącą siĊ” od Bierzowa aĪ
do Ostrzeszowa.
Obecni byli równieĪ przy zdarzeniach drogowych w Ostrzeszowie (10
III), Mąkoszycach (10 III) oraz Rogaszycach (11 III).

PoĪar kempingu
Rankiem, 13 marca, straĪacy zostali wezwani do poĪaru w Rogaszycach

MĊĪczyzna z nieustalonej przyczyny zjechaá nagle na
przeciwny pas jezdni i doprowadziá do czoáowego zderzenia
z fordem b-max, którym kierowaá 37-letni mieszkaniec powiatu
kĊpiĔskiego. W wypadku ranna zostaáa 10-letnia pasaĪerka
forda - dziewczynkĊ przewieziono do ostrowskiego szpitala.
Uczestnicy wypadku byli trzeĨwi.
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- paliáa siĊ przyczepa kempingowa stojąca na terenie prywatnej ¿rmy.
Pierwszą próbĊ stáumienia ognia
gaĞnicą proszkową podjĊáa osoba,

która zauwaĪyáa ogieĔ. Przybyli na
miejsce straĪacy w niespeána godzinĊ opanowali sytuacjĊ - zabezpieczyli
teren, odáączyli elektrykĊ, a nastĊpnie
podali prąd wody. Konieczne byáo równieĪ przewietrzenie przyczepy.
Ostatecznie straty oszacowano
na 1000 zá.

POLICJA
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Nie spojrzaá w lusterko

Wprost pod samochód

7 marca doszáo do kolizji w Przytocznicy. Kierujący samochodem marki
Skoda Citigo (42-letni mieszkaniec Kalisza), skrĊcając w lewo, nie zauwaĪyá,
Īe jest juĪ wyprzedzany przez jadące
w tym samym kierunku ciĊĪarowe iveco,
przez co doprowadziá do zderzenia aut.
Pojazdem ciĊĪarowym kierowaá 58-letni
mieszkaniec gminy Grabów. SprawcĊ
ukarano mandatem.

44-letni mieszkaniec Ostrzeszowa
wbiegá na jezdniĊ wprost pod samochód.
Do wypadku doszáo w nocy, 11 marca na
ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie.
44-latek byá nietrzeĨwy (ponad 2
promile). MĊĪczyzna doznaá ogólnych
obraĪeĔ i zostaá przewieziony do szpitala. Kierowca hyundaia - 67-letni mieszkaniec powiatu Ğredzkiego, nie ucierpiaá
w zdarzeniu.
Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie sprawcy.

„Po pijaku” i wbrew
zakazowi
W samo poáudnie (10 marca)
w Czajkowie funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód marki Opel
Tigra. Autem kierowaá 36-letni mieszkaniec gminy Czajków. Jak siĊ okazaáo,
mĊĪczyzna byá nietrzeĨwy (ponad 2,5
promila alkoholu). Ponadto „wsiadá za
kóáko” pomimo doĪywotniego, sądowego zakazu kierowania. Mundurowi
uniemoĪliwili mu dalszą jazdĊ. 36-latek bĊdzie teraz táumaczyü siĊ przed
sądem.

Dziaáania
„Alkohol i narkotyki”
W czwartek - 9 marca, ostrzeszowscy policjanci przeprowadzili akcjĊ pod
nazwą „Alkohol i narkotyki”. Funkcjonariusze skontrolowali 630 kierowców.
Podczas kontroli zatrzymali cztery osoby,
które prowadziáy samochody, bĊdąc pod
wpáywem alkoholu. Takie dziaáania bĊdą
powtarzane.

ZaĞmiecony
Ostrzeszów

Naszą redakcjĊ
odwiedziáa mieszkanka
Ostrzeszowa, która ma
powaĪne zastrzeĪenia
do czystoĞci ulic w mieĞcie. Uwaga ta dotyczy
szczególnie obszaru
poza Ğcisáym centrum - przykáadem moĪe byü ul. PowstaĔ-

693 635 565; 606 718 442

SZTACHETY
KOMPOZYTOWE
¾ Obustronny wzór drewna
¾ Nie wymagają malowania
¾ Nie gniją
¾ àatwe w obróbce

Dbamy o Twój komfort !!!

ców Wlkp. Szkáo, papiery i inne Ğmieci
walają siĊ tu na kaĪdym kroku. Jak
mówi kobieta, sáuĪb sprzątających tam
jeszcze nie widziaáa, a wystarczyáoby
raz w miesiącu zorganizowaü „akcjĊ”
sprzątania i juĪ by byáo dobrze.
Osobny temat to lasek klasztorny, wstyd, co ludzie potra¿ą zrobiü.
W pewnej odlegáoĞci od drogi na Myje
ktoĞ wyrzuciá dwa kartony ze sáoikami
starych zapraw. LeĪy to na skraju lasu
i straszy spacerowiczów. O butelkach,
puszkach, papierach nie wspomnĊ, bo
to typowe Ğmieci.
Czytelniczka za naszym poĞrednictwem apeluje do pana burmistrza, aby
uczuliá sáuĪby sprzątające, do „zaglądania” w rejony miasta bardziej oddalone
od Rynku.

Apteka zatrudni magistra i technika farmacji
Praca w Grabowie/Ostrzeszowie
tel. 665 636 363

15.03.2017
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AKTYWNY SENIOR, ZDROWY
SENIOR i... SZCZĉĝLIWY

Piosenka, taniec, scenki teatralne, a nawet pokaz mody…
Tym wáaĞnie uraczyli publicznoĞü
sáuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, a wszystko w myĞl hasáa
programu: AKTYWNY SENIOR, TO
ZDROWY SENIOR.
Nawyki aktywnoĞci warto rozwijaü
od dziecka, to teĪ program rozpoczĊli piosenką i taĔcem najmáodsi - przedszkolaki z zaprzyjaĨnionego
Przedszkola nr 1. Po nich na scenĊ
wbiegáa kolejna, nieco starsza grupa
dzieci - tancerzy z OCK. Potem juĪ
do gáosu doszli bohaterowie widowiska, czyli seniorzy-studenci UTW. Ten
najpowaĪniejszy (nie tylko z racji wieku

sáuchaczy) uniwersytet w naszym powiecie duĪy nacisk káadzie na tĊĪyznĊ
¿zyczną. W ramach zajĊü prowadzone
są lekcje na krytym basenie czy na siáowni, a takĪe üwiczenia gimnastyczne.
CzĊsto odbywają siĊ spacery nordic
walking, prĊĪnie dziaáa teĪ sekcja
rowerowa, która organizuje ciekawe
wycieczki po okolicy. Maáy pokaz tych
niemaáych umiejĊtnoĞci gimnastycznych i tanecznych naszych seniorów,
a gáównie paĔ, mogliĞmy podziwiaü
podczas programu przygotowanego
przez zarząd UTW. ûwiczenia gimnastyczne czy taniec zumby zadziwiaáy
pomysáowoĞcią i wykonaniem.

Seniorzy nie stronią
teĪ od Ğpiewu, o czym
moĪna byáo siĊ przekonaü sáuchając zespoáu
„Jesienne RóĪe” i chóru
prowadzonego przez A.
Marszaákowską. ĝpiew
chórzystów ubarwiá taneczny akcent. Porywający byá teĪ pokaz mody,
w którym panie w rytm piosenki „Marina” prezentowaáy przygotowane przez
siebie kreacje, a czyniáy to z gracją
i wdziĊkiem. Talenty aktorskie daáo siĊ
zaobserwowaü w scenkach teatralnych, tudzieĪ w recytacji prezes M.
Staniszewskiej wiersza „Hipochondryk”
M. Zaáuckiego.
Sáuchaczom UTW nieobca jest takĪe nauka jĊzyków obcych. Prowadzone
są sekcje: dyskusyjna i samoksztaáceniowa. DuĪym wziĊciem cieszy siĊ kurs
komputerowy, który w minionym roku
ukoĔczyáo 80 sáuchaczy. Wiadomo nie
od dziĞ, Īe seniorzy mają mnóstwo talentów. O taĔcu i Ğpiewie byáa juĪ mowa,
ale przecieĪ studenci UTW to wyborni
malarze, plastycy, poeci… Przykáadem
wiersz autorstwa Aleksandry Stasier-

skiej mówiący o odchudzaniu. Ale nie
tylko pani Ola pisze wiersze, czynią to
równieĪ inne panie, a jeszcze wiĊcej
para siĊ malarstwem. Uczestnikom
konkursów literackich i plastycznych
upominki wrĊczyá wiceburmistrz Paweá UĞcinowicz. W tym zacnym gronie
znalazáy siĊ panie: Aleksandra Stasierska, Krystyna Szlafke, Teresa Wojtasik,
Halina WoĨniak, Stanisáawa Kramar-

czyk, Danuta Poáomska, Maágorzata
Staniszewska, Natalia ĝliwiĔska oraz
pan Kazimierz Wojtasik. Gratulujemy
piĊknych pasji.
WyraĨnie widaü, Īe UTW stawia na
aktywnoĞü i bez oglądania siĊ na NFZ
proponuje wáasny NFZ, tzn. Nową Filozo¿Ċ Zdrowia. Wydaje siĊ, Īe to dobra
¿lozo¿a i warto ją aktywnie promowaü.
K. Juszczak

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

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

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

Czy jesteğmy szczċğliwi?

SONDA

Przemysâaw áuczak
handlowiec

Dla mnie szczċğcie to rodzina - īona, dzieci, zdrowie. Bardzo
waīny jest równieī spokój.
Jeīeli chodzi o pieniĆdze, to
uwaīam, īe same w sobie szczċğcia nie dajĆ, ale bez nich īyje siċ
bardzo trudno, zdecydowanie lepiej, īeby jednak byây.
Wiosna, piċkna pogoda, sâoĕce, to wszystko daje dodatkowy
zastrzyk energii, który powoduje,
īe od razu odczuwa siċ szczċğcie,
powraca ze zdwojonĆ siâĆ chċý
do īycia.
Uwaīam, īe bez pracy nie da
siċ byý szczċğliwym, ale praca daje
szczċğcie tylko wtedy, gdy zajmujemy siċ tym, co lubimy.
Gdy przebywamy w otoczeniu
ludzi szczċğliwych, to sami zaczynamy odczuwaý szczċğcie.
Nie da siċ byý szczċğliwym
przez caây czas, zdarza siċ, īe
czâowiek jest przygnċbiony, ale to
mija i wszystko wraca do normy.

20 marca - MiĊdzynarodowy DzieĔ SzczĊĞcia

Natalia Matys
uczennica

Czujċ siċ szczċğliwa, gdy jest wiosenna, âadna pogoda. Wtedy wszystkie
smutki odchodzĆ w zapomnienie. Nie
lubiċ zimy, wtedy panuje szaroğý na
dworze, co dla mnie jest bardzo przygnċbiajĆce.
W īyciu codziennym, z trochċ
wiċkszych spraw, szczċğcie daje mi to,
īe mogċ kontynuowaý naukċ. Równieī
szczċğcie dajĆ mi - rodzina, przyjaciele,
zdrowie. Mam ogromne szczċğcie,
īe mam przyjacióâki, z którymi zawsze mogċ porozmawiaý, wyjechaý
gdzieğ, po prostu razem przebywaý,
te wspólne chwile sprawiajĆ, īe czujċ
siċ naprawdċ szczċğliwa.
Uwaīam, īe pieniĆdze same w sobie szczċğcia nie dajĆ, jednak gdy je
mamy, moīemy sobie kupiý coğ, co
sprawi, īe bċdziemy szczċğliwi. Bez
pieniċdzy bywa bardzo trudno w īyciu.
Nasze otoczenie ma wpâyw na
nasze samopoczucie i odczuwanie
szczċğcia, wszystko zaleīy od tego,
czy przebywamy z optymistami, czy
z pesymistami.
Ja jestem optymistkĆ, chociaī
czasem zdarza mi siċ widzieý ğwiat
w czarnych barwach.

Agnieszka
Zawadzka

wychowuje dzieci
Szczċğcie pojawia siċ wtedy,
gdy siċ kochamy i szanujemy. Moje
szczċğcie to rodzina, zdrowe dzieci
oraz drobiazgi īycia codziennego,
takie jak kwiaty, zmiana otoczenia,
zakupy.
Uwaīam, īe szczċğcie nie zaleīy
od pieniċdzy, najwaīniejsze jest, by
byâa miâoğý. W dzisiejszym ğwiecie
nie moīna jednak obyý siċ bez pieniċdzy, wiċc dobrze, gdy siċ je ma.
Jestem optymistkĆ, widzċ ğwiat
tylko w jasnych barwach, poniewaī
nigdy nie tracċ nadziei.
Moīna próbowaý pomóc szczċğciu, np. widzĆc kominiarza, moīna
zâapaý siċ za guzik.
Wiosna sprawia, īe czujċ siċ naâadowana pozytywnĆ energiĆ, mogċ
kupiý sobie ğwieīe kwiaty, zmieniý
dekoracjċ w domu, po prostu īyý
peâniĆ īycia.
Gdy dzielimy īycie z optymistami, „podâapujemy” od nich to optymistyczne, kolorowe, spojrzenie
na ğwiat.

Jarosâaw Drobiecki

spedycja, operator w transporcie

Odczuwam szczċğcie, gdy wraz
z mojĆ partnerkĆ odnosimy sukcesy
i wszystko nam siċ ukâada.
Drobnostki takie jak zakupy zupeânie mnie nie interesujĆ i nie dajĆ
poczucia szczċğcia, natomiast gdy,
grajĆc na gitarze, nauczċ siċ czegoğ nowego, coğ mi wyjdzie, wtedy
odczuwam satysfakcjċ, szczċğcie,
chociaīby chwilowo.
Jeīeli chodzi o pracċ, to nie
sĆdzċ, by mogâa dawaý szczċğcie, satysfakcjċ - owszem, ale nie
szczċğcie, nawet jeīeli robimy to,
co kochamy.
PieniĆdze sĆ po to, byğmy kupowali rzeczy, które sprawiajĆ, īe
jesteğmy szczċğliwi. Samo posiadanie pieniċdzy nie sprawia przyjemnoğci.
Z natury jestem realistĆ, skâaniajĆcym siċ ku pesymizmowi.
Uwaīam, īe nie da siċ pomóc
szczċğciu, istnieje tu duīa losowoğý i przypadek.

rozm. K. Przybysz
fot. A. Pisula

Anita Strzelecka

wychowuje dwójkċ dzieci
Szczċğcie dajĆ mi proste rzeczy - wiosna, âadna pogoda, sâoĕce,
wakacje, ale przede wszystkim rodzina. Odczuwam peâniċ szczċğcia,
gdy widzċ uğmiech moich dzieci,
gdy przeğpiċ noc lub gdy mój mĆī
zrobi mi obiad.
PieniĆdze same w sobie szczċğcia nie dajĆ, jednak sĆ potrzebne,
np. w razie choroby czy nieszczċğcia. Z nimi moīna wiċcej zdziaâaý.
Waīne, īeby je mieý, ale bez przesady.
Jeīeli chodzi o pracċ, uwaīam,
īe moīe dawaý zarówno poczucie
szczċğcia, jak i satysfakcjċ. Kiedyğ praca byâa dla mnie gâównym
powodem do szczċğcia, z wiekiem
zmieniây siċ moje priorytety i teraz
najwaīniejsze sĆ moje dzieci i ogólnie rodzina.
Jestem optymistkĆ, wychodzċ
z zaâoīenia, īe zawsze ktoğ ma lepiej niī my, ale to nie na tym polega
īycie, trzeba doceniaý to, co siċ ma,
i byý szczċğliwym.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

Ptasia grypa po raz drugi
w Kotáowie
Informacje o kolejnych ogniskach
ptasiej grypy bardzo spowszedniaáy.
Nic dziwnego, skoro w samym powiecie ostrzeszowskim w ciągu ostatnich
oĞmiu tygodni wykryto szeĞü ognisk tej
Ğmiertelnej dla ptaków (w tym dla drobiu) choroby. Na szczĊĞcie wywoáujący
chorobĊ wirus H5N8 jest caákowicie
nieszkodliwy dla ludzi, co podkreĞla
Powiatowy Lekarz Weterynarii - Krzysztof Lamek.
Kolejne (oby ostatnie) ognisko ptasiej grypy w naszym powiecie wykryto
w gospodarstwie w Kotáowie. To juĪ
drugie w tej miejscowoĞci, a czwarte
w gminie Mikstat ognisko. Tym razem
nieszczĊĞcie dotknĊáo hodowlĊ liczącą
720 gĊsi. Ustalono, Īe przyczyną pojawienia siĊ wirusa w tym miejscu byáo
rozlewisko, podmywające zagrody gospodarskie, podobnie jak w przypadku,
o którym pisaliĞmy przed tygodniem.
Wyznaczono i objĊto nadzorem weterynaryjnym teren zapowietrzony (o
promieniu 3km) oraz teren zagroĪony
(o promieniu 10km). Pewnym uáatwieniem dla sáuĪb weterynaryjnych jest
to, Īe wyznaczone okrĊgi pokrywają
siĊ z poprzednimi.

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

Lekarz weterynarii apeluje do hodowców drobiu o zachowanie peánej
bioasekuracji. Przed zagrodami, w których trzymany jest drób, obowiązkowo
wyáoĪyü naleĪy maty dezynfekcyjne
oraz naczynia ze Ğrodkiem do dezynfekcji rąk. Wszystek drób, niezaleĪnie od
wielkoĞci hodowli, musi bezwzglĊdnie pozostawaü w zamkniĊciu.
***
Jak widaü obostrzenia i przestrogi na niewiele siĊ zdaáy, skoro w tym
samym miejscu wybuchają kolejne
ogniska choroby. Nasuwa siĊ teĪ pytanie - po co maty na drogach przebiegających kilkaset metrów, a czĊsto
i kilka kilometrów od wykrytych ognisk?
PrzecieĪ to marnotrawstwo pieniĊdzy,
czasu i pracy straĪaków uzupeániających páyny dezynfekcyjne w tych miejscach, nie mówiąc juĪ o utrudnieniu dla
kierowców - oczywiĞcie tych, którzy
zwracają uwagĊ na rozáoĪone maty.
Wiele osób zastanawia siĊ, jak mata
poáoĪona np. na drodze wojewódzkiej,
szarpana przez wiatr i koáa tirów, ma
przeciwdziaáaü rozprzestrzenianiu siĊ
ptasiej grypy, tym bardziej Īe od znawców tematu sáyszymy, Īe choroba jest
przenoszona gáównie poprzez ptasie
odchody i przez cieki wodne.
PytaĔ i wątpliwoĞci przybywa
z kaĪdym kolejnym ogniskiem tej choroby. Nie tracĊ nadziei, Īe poznamy
przyczynĊ pojawiania siĊ ptasiej grypy
i skuteczny sposób jej zapobiegania,
zanim ostatnie fermy drobiu w naszym
powiecie zostaną zutylizowane.
K. Juszczak

15.03.2017
17.11.2010

ELĩBIETA PODKOWA I JOACHIM SCHULZE
ZASàUĩENI DLA POWIATU
Znamy kandydatów do tytuáu: ZASàUĩONY DLA POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO. W tym roku w gronie
laureatów mają siĊ znaleĨü dwie osoby. Pierwszą z nich jest pani doktor
ELĩBIETA PODKOWA - peána ciepáa
i skromnoĞci lekarka, którą zapewne
pamiĊta wielu trochĊ wczeĞniej urodzonych ostrzeszowian. Mniej znany
mieszkaĔcom miasta i powiatu jest JOACHIM SCHULZE. To z jego inicjatywy
rozpoczĊáa siĊ wspóápraca Ostrzeszowa
z Blankenburgiem w Niemczech - najpierw sportowa, a w ostatnich latach
równieĪ w dziedzinie kultury. PamiĊtamy, jak juĪ w latach 70. startowali
w ostrzeszowskich crossach biegacze
z Niemiec. Niewykluczone, Īe tytuá „ZasáuĪony dla Powiatu Ostrzeszowskiego”
zostanie nadany p. Schulze wáaĞnie
podczas tegorocznego crossu. Z kolei

pani E. Podkowa otrzyma to zacne
wyróĪnienie na którejĞ z uroczystych
sesji Rady Powiatu.

Przed rokiem powiat po raz pierwszy przyznaá taki tytuá, otrzymaá go p.
Wáadysáaw Graf.
K.J.

WANDALE POD OCHRONĄ?
DokoĔczenie ze str. 1.
Ludzi denerwuje taka
sytuacja i nie czują siĊ bezpieczni w mieĞcie - szczególnie
w nocy, a przecieĪ wszyscy
páacimy na urzĊdników i sáuĪby
porządkowe - oni Īyją z nas!
PolicjĊ widaü, ale nie wtedy
i nie tam, gdy jest potrzebna,
niestety.
Czytelnik
(dane do wiad. red.)

Z KRZYĩEM PRZEZ OSIEDLOWE ULICZKI
W piątkowy wieczór (10
marca) przez ulice i osiedlowe
uliczki para¿i Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie przeszáa Droga KrzyĪowa. Powoli
staje siĊ tradycją, Īe tamtejsi
para¿anie w okresie Wielkiego
Postu biorą na ramiona krzyĪ
i ruszają w drogĊ. W ubiegáym
roku szli w kierunku os. Piastów, tym razem celem byáa
ulica Piásudskiego. Liczna
grupa pątników wyruszyáa
sprzed koĞcioáa; szli ul. Jana
Pawáa II, przez rondo kard. S.
WyszyĔskiego.
Na tzw. stacjach wierni
czytali rozwaĪania Ğw. Brata Alberta - gáĊbokie,
lecz zarazem takie
zwyczajne, mówiące o naszym Īyciu,
codziennych sáaboĞciach, káopotach,
z którymi siĊ borykamy i czĊsto upadamy
pod ich ciĊĪarem.
KrzyĪ zaĞ nieĞli
kolejno: mĊĪczyĨni,
kobiety, máodzieĪ,
dzieci, wreszcie
mieszkaĔcy poszczególnych ulic. NiewaĪne, Īe byá cháód, Īe
byáo ciemno - we
wspólnym przeĪywaniu MĊki PaĔskiej
wziĊáo udziaá liczne
grono para¿an.
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WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH, BUSÓW 9-osobowych, LAWET,
AUTOLAWET

tel. 62/732-05-85; 508 165 098; 508 165 097

kontakt@jarczak.com
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www.jarczak.com

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI 1/2 CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI nr KW KZ1O/00010900/4
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

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

obejmującej własność działki nr 41/1 oraz służebność
gruntową działki nr 42/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk
(tel. 62/ 732-28-30) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 06-04-2017 r., o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie, mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 207 odbĊdzie siĊ

USàUGI

OGÓLNOBUDOWLANE

tel. 603 441 857

DRUGA LICYTACJA
1/2 czĊĞci nieruchomoĞci obejmującej wáasnoĞü dziaáki nr 41/1 oraz
sáuĪebnoĞü gruntową (drogową) dziaáki nr 42/1 naleĪącej do dáuĪnika
Nadii Romy Wojcieszak. Dla dziaáki tej, poáoĪonej na ul, Wierzbowej
19, 63-500 Ostrzeszów, Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydziaá
Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW [NKW:
KZ1O/00010900/4].
Budynek mieszkalno - gospodarczy o pow. 222,80m2. Stan techniczny
Ğredni. Droga dojazdowa gruntowa utwardzona. Doprowadzone są
przyáącza. Zagospodarowanie korzystne. Suma oszacowania wynosi
162 550,00 zá, zaĞ cena wywoáania jest równa 2/3 sumy oszacowania i
wynosi 108 367,00 zá.
Licytant przystĊpujący do przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 255,00 zá. RĊkojmia powinna
byü záoĪona w gotówce lub na konto komornika: PKO BP O/KĊpno 45
10202241 0000 2202 0012 9940, najpóĨniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü
osoby, które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione
w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

» Wyremontujĉ
mieszkania,
» wykoēczĉ poddasza,
» zaàoĩĉ pàytki
tel. 739 576 548

ZAKàAD USàUG
KOMUNALNYCH

ul. Parkowa 10, 63-520 Grabów nad Prosną
tel.(62) 730-61-13 tel./fax.(62) 730-56-10
email: zukgrabow@wp.pl
Zakáad Usáug Komunalnych w Grabowie nad Prosną informuje odbiorców wody i dostawców Ğcieków, Īe zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z
2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodĊ i zbiorowym odprowadzeniu Ğcieków (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.328), iĪ z dniem 1 kwietnia 2017 r.
wprowadza nowe taryfy opáat za wodĊ i Ğcieki zatwierdzone uchwaáą
Nr XXIV/170/2017 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 2 marca
2017 r.
•
•
•
•

Cena za 1m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców - 2,50 zá
Cena za 1m3 odprowadzanych Ğcieków bytowych - 3,75 zá
Cena za 1m3 odprowadzanych Ğcieków przemysáowych - 5,60 zá
Stawka miesiĊcznej opáaty abonamentowej na odbiorcĊ wod - 1,00 zá

Do cen doliczany bĊdzie podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
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25 lat podróĪowania z GRZESIEM

1992 r. byá rokiem przestĊpnym luty miaá 29 dni - to byáa sobota i akurat
wówczas obchodziáem 26. urodziny,
bĊdąc jeszcze pracownikiem PKS
w Ostrowie Wlkp. WáaĞnie w tĊ sobotĊ
po raz pierwszy miaáem przewieĨü goĞci
weselnych wáasnym autobusem. DzieĔ
wczeĞniej w UrzĊdzie Gminy w Doruchowie zarejestrowaáam ¿rmĊ pod nazwą Usáugi Transportowo-PasaĪerskie,
dopiero po kilku latach ¿rma zmieniáa
nazwĊ na PrzedsiĊbiorstwo Handlowo-Usáugowe „GRZEĝ” - wspomina
Grzegorz Janicki, wáaĞciciel ¿rmy
przewozowej, której wáaĞnie w tych

dniach „stuknĊáo”
25 lat. Srebrne Gody
to dobra okazja do
rozmowy o historii
i teraĨniejszoĞci
przedsiĊbiorstwa
„GRZEĝ”.
Pierwszy autobus
„Autosan” kupiáem od
Biura PodróĪy „Prosnawia” w Ostrowie.
Wymagaá on drobnego dopieszczenia
wnĊtrza i nowego
lakieru. Przez zimĊ
stopniowo szykowaáem go do drogi.
W marcu, gdy tylko
siĊ nieco ociepliáo, pojechaáem na pierwszą
prawdziwą wycieczkĊ, wáaĞciwie to byáa
pielgrzymka, bo po
zebraniu najbliĪszej
rodziny, sąsiadów
i przyjacióá zaparkowaáem w CzĊstochowie pod Jasną Górą,
a w kolejną niedzielĊ w tym samym
skáadzie, zupeánie nieodpáatnie, pojechaliĞmy do Lichenia. Takie to byáy
początki.

Po takim pielgrzymkowym
początku byliĞcie skazani (przez
niebiosa) na sukces.
Koniunktura dla prywatnych ¿rm
transportowych byáa wówczas caákiem
dobra, w pierwszym roku dokupiáem
jeszcze jeden „Autosan”, a na jesieĔ
piĊknego, wygodnego „Jelcza” na
miĊkkim, pneumatycznym zawiesze-

niu. W tamtych czasach taki „Jelcz”
byá prawdziwym rarytasem dla podróĪujących nim osób - po prostu páynąá
po drodze… Przyszáo nowe i dzisiaj juĪ
nikt do takiego „rarytasu” nie chciaáby
wsiąĞü.

Z czym w tamtych czasach
byá najwiĊkszy problem?
Jedynym problemem byáa áącznoĞü ze Ğwiatem, przez cztery lata
dziaáalnoĞci nie miaáem Īadnego telefonu. W 1996 roku rozpoczĊáa siĊ
telefonizacja caáej gminy i wydawaáo
siĊ, Īe nareszcie bĊdzie lĪej. Nagle
iskierka zgasáa, gdyĪ Telekomunikacja
„nie wyrobiáa siĊ” do zimy… Kupiáem
wiĊc pierwszy telefon komórkowy, który
waĪyá 2kg i kosztowaá prawie tyle co autobus. JakaĪ byáa wtedy radoĞü - moĪna
go byáo zabieraü ze sobą, dodam, Īe byá
to trzeci telefon komórkowy w gminie
Doruchów. Dzisiaj komórek jest pewnie
wiĊcej niĪ mieszkaĔców.

Wróümy do autobusów...
Pracy przybywaáo, wiĊc stopniowo
i autobusów - starsze zamieniaáo siĊ
na nowsze. Wkrótce wybudowaáem
wáasną stacjĊ paliw i halĊ warsztatową,
gdzie do dzisiaj samodzielnie dokonujemy wiĊkszoĞü napraw i przeglądów
naszych autokarów. W ten sposób
powstaáa doĞü solidna baza. W najwiĊkszym rozkwicie posiadaáem 9 autobusów.
Kolejna przemiana w ¿rmie nastąpiáa wiosną 2006 r., kiedy zakupiliĞmy
dwa turystyczne, klimatyzowane, zagraniczne, co prawda uĪywane, autobusy BOVA, które cieszyáy siĊ wielkim
wziĊciem u naszych klientów. Wszystkie

„Autosany” i „Jelcze” zostaáy zastąpione
„Bovami”, kaĪdego roku wymieniamy
jeden lub dwa autokary na nowsze.
Obecnie pod szyldem „GRZEĝ” jeĨdzi
szeĞü autokarów, z czego dwa speániają normy ekologiczne Euro 4, zaĞ
dwa - normĊ Euro 3. MarzĊ o tym, aby
w naszej stajni stanĊáa zupeánie nowiusieĔka BOVA VDL, speániająca normy
ekologiczne Euro 6, zapewniająca jeszcze wiĊkszy komfort i bezpieczeĔstwo
w podróĪy.

PaĔska ¿rma nie tylko organizuje wycieczki, lecz takĪe obsáuguje regularne linie autobusowe.
OczywiĞcie, niemal od samego początku, bo od 1 kwietnia 1992 r., otrzymaliĞmy od ostrowskiego PKS-u liniĊ
relacji Ostrzeszów - Stary Pan, którą
utrzymujemy do dziĞ. Dwa lata temu
utworzyliĞmy zupeánie nową, nieistniejącą dotąd w takiej postaci, dalekobieĪną
liniĊ regularną na trasie Kraków - PoznaĔ - Kraków, a w lecie jedziemy aĪ
do Gorzowa, Szczecina i nad morze,
„zaáatwiając” caáe Pomorze Zachodnie
przez wszystkie kurorty od ĝwinoujĞcia
i MiĊdzyzdrojów po Koáobrzeg.

Jednak nie zawsze są takie
sukcesy, niedawna próba wejĞcia
na trasĊ Doruchów - Grabów Ostrów okazaáa siĊ niewypaáem.
Zgodziáem siĊ na tĊ trasĊ na proĞbĊ
burmistrza Grabowa. W ekspresowym
tempie stworzyliĞmy nowe poáączenie
pomiĊdzy Grabowem a Ostrowem
Wlkp., wydáuĪając kurs do Doruchowa
i Przygodzic. Niestety, ten pomysá okazaá siĊ zupeánym falstartem. Autobus
zacząá kursowaü jeszcze w grudniu,
niezwáocznie po wydaniu zezwolenia
przez Urząd Marszaákowski w Poznaniu, czyli w ostatnim szkolnym tygodniu
przed ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia.
Po przerwie Ğwiąteczno-noworocznej
wznowiáem kurs, pojechaáem osobiĞcie
i spotkaáo mnie rozczarowanie. Wáadze
Grabowa zapewniaáy, Īe z tego poáączenia skorzysta ponad 20 uczniów, którzy
uczą siĊ w szkoáach wáaĞnie w Ostrowie
Wlkp. Niestety, zainteresowanie wyraziáy zaledwie 2-3 osoby. 5 stycznia
poinformowaáem pana burmistrza, Īe
zawieszam dalsze jazdy, poniewaĪ jest
to nikomu niepotrzebny kurs.

Nie poddaá siĊ Pan za wczeĞnie?
SądzĊ, Īe nie, bo jaki sens ma
jeĪdĪenie pustym autokarem? JeĪeli
wolno mi wyraziü swoje zdanie, to na
miejscu wáadz samorządowych Grabowa
pociągnąábym do odpowiedzialnoĞci
ostrowski MZK, bo to on doprowadziá
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do takiego stanu rzeczy, jaki jest tam
dzisiaj. Niemal od początku Ğwiata komunikacja obsáugiwana byáa przez PKS
z Ostrowa Wlkp., i to na caákiem dobrym
poziomie, aĪ do czasu, kiedy z ofertą
taĔszych biletów pojawiáo siĊ ostrowskie
MZK, które zapewniaáo, Īe nie ma mowy
o jakichkolwiek dotacjach ze strony gm.
Grabów. Ówczesny burmistrz, niczego nie podejrzewając, wpuĞciá MZK do
Grabowa, a ten przestaá jeĨdziü przez
Grabów, táumacząc to wzglĊdami ekonomicznymi. Moim zdaniem MZK nigdy
nie powinien wykraczaü swoimi usáugami poza granice Ostrowa, dlatego
wáaĞnie prezydent Ostrowa i tylko on
jest odpowiedzialny za to zamieszanie.

Ostrów wam odpadá, ale jeĨdziü macie dokąd.
Od roku 2009 poszerzyliĞmy zakres dziaáalnoĞci o zezwolenie Biura
PodróĪy ze wszystkimi certy¿katami
wydane przez Urząd Marszaákowski.
Nasza oferta wczasowa wraz z dowozem i peánym programem pobytowym
w kilku kurortach nadbaátyckich od
wiosny do jesieni, wzbudza spore zainteresowanie wĞród mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego, kĊpiĔskiego,
wieruszowskiego, a takĪe mieszkaĔców
z dalszych stron Polski - od Górnego
ĝląska po Gniezno. Wszystkich klientów traktujemy jak jedną wielką rodzinĊ,
w myĞl piosenki, Īe wszyscy Polacy to
jedna rodzina - i tego siĊ trzymamy.
W takim razie z okazji jubileuszu
serdecznie ĪyczĊ tej rodzinnej atmosfery i kolejnych 25 lat szczĊĞliwej jazdy po drogach i bezdroĪach
Polski, Europy i Ğwiata.
K. Juszczak

DZIĘKUJEMY!
Wszystkim naszym klientom - pasażerom, tym małym i dużym, starszym
i młodszym, z którymi w jakikolwiek
sposób przyszło nam się zetknąć, spotkać, czy to na wczasach, na wycieczce,
na pielgrzymce, czy na którejkolwiek
linii, za całe ćwierć wieku z nami ja, moja żona Mirka, rodzina i nasi
pracownicy - składamy bardzo gorące
podziękowania.
Dziękujemy Wam za to, że byliście,
jesteście i - mamy nadzieję - będziecie
z nami przez długie, długie lata… A dla
siebie mam tylko jedno marzenie, abym
jak najdłużej mógł być z Wami i w pełni
sił i zdrowia opowiedzieć jakiś dowcip
czy coś Wam zaśpiewać. Kto wie, może
kiedyś przyjdzie mi przewieźć Was zupełnie nowiuteńką BOVĄ VDL.
Z turystycznym pozdrowieniem.
Do zobaczenia na szlaku!
Grześ Janicki

TARGI PRACY PO RAZ PIĄTY
9 marca po raz piąty odbyáy siĊ
w Ostrzeszowie POWIATOWE TARGI
PRACY. MoĪna wiĊc mówiü o maáym
jubileuszu tego przedsiĊwziĊcia, orga-

nizowanego przez Powiatowy Urząd
Pracy przy udziale Starostwa Powiatowego. A skoro jubileusz, to teĪ imprezĊ
rozpoczĊto od wrĊczenia dyplomów
i podziĊkowaĔ dla wystawców - ¿rm i instytucji
biorących od początku
udziaá w targach oraz dla
mediów propagujących
tĊ ideĊ. Po raz pierwszy
wyáoniono w tym roku LIDERA OFERT PRACY.
Laureatem zostaáa ¿rma
WYROBY GARMAĩERYJNE ZARÓD - Rafaáa
Zaroda z Kobylej Góry.
- Nasza firma istnieje juĪ 20 lat, przez
ten czas trwale i systematycznie poszerzamy
ofertĊ i zatrudnienie,
dziĞ dochodzi ono do 30
osób - mówiá laureat. - Naszych wyrobów nie
da siĊ przechowywaü
miesiącami, musimy je
sprzedaü w ciągu tygodnia. Rynek zbytu to
nie tylko powiat ostrzeszowski, lecz takĪe
PoznaĔ, Wrocáaw, Katowice, CzĊstochowa, caáy
Górny ĝląsk… DziĊkujĊ

paniom z UrzĊdu
Pracy za wspóápracĊ, bo to dziĊki nim mogĊ wciąĪ
zwiĊkszaü zatrudnienie.
Podobnie jak
w latach minionych targi odbywaáy siĊ w hali
sportowej Gimnazjum nr 2. Uczestniczyáo w nich 47
wystawców. Firm
w rozumieniu
zakáadów pracy produkcyjnej
byáo niewiele nie zauwaĪyáem
Īadnego stolarza, tapicera czy
przedstawiciela
¿rmy budowlanej, który poszukiwaáby
na targach pracowników. Prezentowaáy
siĊ raczej stowarzyszenia, instytucje,
hufce pracy (np. ZUS, MCK, OLGD,
straĪ, policja, wojsko…), które raczej
sáuĪyáy doradztwem, informowaáy o danej sáuĪbie, niĪ oferowaáy komukolwiek
zatrudnienie. Powiedzmy zresztą, Īe
i poszukujących konkretnej pracy byáo
niewielu, cóĪ - bezrobocie spada, a ci,
co jeszcze szukają, wiedzą, Īe naleĪy

to robiü w UrzĊdzie Pracy lub u pracodawców. Gáówną klientelĊ stanowiáa
máodzieĪ - uczniowie szkóá ponadgimnazjalnych, ale takĪe gimnazjaliĞci.
W dziedzinie edukacji wáaĞnie kilka
ofert byáo, a prym wiodáy szkoáy medyczne i policealne z Ostrowa. Dziewczyny jednak szczególnie interesowaáy
siĊ jednym stoiskiem, tym, na którym…
malowano paznokcie! Nasze szkoáy
mniej widoczne, choü nie tak do koĔca,
bo prawdziwą furorĊ u goĞci zrobiáy da-

nia, potrawy i smakoáyki przygotowane
przez uczennice Technikum ĩywienia
ZS nr 1. Wygląda na to, Īe laureatowi
tegorocznej nagrody LIDERA rosną
máodzi konkurenci. Tak trzymaü!
K. Juszczak
Za tydzieĔ rozmowa o targach
i sytuacji na rynku pracy z Ewą Rycerską - dyrektorem PUP w Ostrzeszowie.

15.03.2017
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Oddajemy czeĞü powstaĔcom
styczniowym

Drzewo upadáe

25 lutego, w 154. rocznicĊ bitwy powstaĔczej stoczonej w KuĨnicy Grabowskiej, zuchy
ze Sáonecznej Gromady i harcerze z 35. DH
im T. KoĞciuszki z KuĨnicy Grabowskiej odwiedzili miejsce upamiĊtniające to historyczne
wydarzenie. Pod powstaĔczym pomnikiem
najmáodsi záoĪyli kwiaty i zapalili znicze.
Bitwa w KuĨnicy zostaáa stoczona 26
stycznia 1863 roku, dowodziá nią Józef
OksiĔski. PowstaĔcy ponieĞli ogromne straty.
W 1963 r., (w setną rocznicĊ) z inicjatywy harcerzy spoáecznoĞü KuĨnicy wystawiáa pomnik
w formie gáazu narzutowego, który znajduje
siĊ przy wjeĨdzie do KuĨnicy Grabowskiej.

FIRMA ZOSTAWIàA
BAàAGAN
Ulica Ceglarska w Ostrzeszowie
(na odcinku od Prusa do ĩeromskiego) ucierpiaáa po robotach
¿rmy wodociągowej, która
wykonywaáa prace przy
jednej z prywatnych posesji. Zapada siĊ chodnik, a i
sama droga nie jest w najlepszym stanie.
Firma obiecaáa, Īe jak
bĊdzie wymieniaü rurociąg,
to zrobi mi przyáącze - mówi
wáaĞciciel wspomnianej posesji. - Nie doĞü, Īe pozo-

stawili po sobie niesamowity baáagan,
to jeszcze chodnik i droga są teraz
w opáakanym stanie.
ProszĊ tylko spojrzeü. Przy ulicy
znajdowaáy siĊ krawĊĪniki, pracownicy
¿rmy zdemontowali je i juĪ nie zaáoĪyli.
Teraz kaĪda ulewa powoduje, Īe caáa
droga jest zalana. Nie zrobili Īadnej kratki Ğciekowej, woda zalewa ulicĊ. Zimą
mamy tutaj jedno wielkie lodowisko.

Apel o trochĊ kamienia
Drogi to czĊsta troska mieszkaĔców miast i wsi. RównieĪ w tej sprawie
kontaktowaá siĊ z nami mieszkaniec Parzynowa.
- Chodzi o drogĊ, która skrĊca od
szosy powiatowej w prawo i prowadzi
w kierunku wsi Mostki. Jest piaszczysta
i dziurawa. Pani soátys obiecywaáa, Īe
bĊdzie kamieĔ na tĊ drogĊ, tymczasem
kamienia jakoĞ nie widaü. Jest to zwyczajna, polna droga, z tym Īe w wielu
miejscach po prostu nieprzejezdna,
a przecieĪ ludzie z kilku gospodarstw
muszą tamtĊdy jeĨdziü. Nawet pani
soátys jedzie tą drogą na pole, ale najwidoczniej jej te dziury nie przeszkadzają.
MoĪe jednak znajdzie siĊ trochĊ
kamienia na zasypanie choüby tych
najgáĊbszych dziur. Soátys, choü teĪ
korzysta z tej drogi, nie zabiega o to,
by poprawiü przejazd. Nie namawiamy
do prywaty, ale moĪe warto zdobyü ten
kamieĔ - ot, dla dobra sąsiadów.
K.J.

Stare drzewo, które przez lata rosáo w parku Jana Pawáa w Ostrzeszowie, w pobliĪu baszty, powaliá wiatr. Spróchniaáy pieĔ nie opará siĊ sile
gwaátownych podmuchów.

Przebudowa drogi w Palatach

Jak dodaje mĊĪczyzna, z kaĪdym
dniem jest coraz gorzej.
- Od dwudziestu szeĞciu lat walczĊ,
aby ulica zostaáa zrobiona. To jedyna
trasa, która prowadzi do wysypiska
Ğmieci. JuĪ burmistrz Wabnic obiecywaá, Īe siĊ tym zajmie, ale skoĔczyáo
siĊ tylko na obietnicach. JeĪdĪą tĊdy
ciĊĪarowe samochody, które niszczą
beton. OsobiĞcie naprawiaáem kiedyĞ
te dziury, ale ileĪ moĪna. Nie doĞü, Īe
przejeĪdĪają tu ciĊĪarówki, to jeszcze
¿rma wodociągowa doáoĪyáa swoje.
Pracownicy, zakáadając páyty po skoĔczonych robotach, brali ziemiĊ z chodnika, bo nie chciaáo im siĊ przywoziü
piasku. Interweniowaáem z sąsiadką,
bo staramy siĊ dbaü o ten chodnik,
przycinaü trawĊ latem, ale na nic to
siĊ zdaáo. KiedyĞ spacerowaáy tu matki
z dzieümi, a teraz mamy jedno wielkie
pobojowisko i baáagan. W dzisiejszych
czasach są przecieĪ moĪliwoĞci - moĪna
byáo zrobiü to porządnie.
Nasz czytelnik ma nadziejĊ, Īe
sprawą fatalnej drogi zainteresuje siĊ
obecny burmistrz i ulica Ceglarska zostanie w koĔcu dostosowana do standardów XXI wieku.
A.à.

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

RozpoczĊáa siĊ przebudowa drogi powiatowej prowadzącej w stronĊ
Galewic. Zerwano juĪ nawierzchniĊ. Przez jakiĞ czas bĊdą tu prawdopodobnie utrudnienia w ruchu. Ale to nic... WaĪne, Īe potem bĊdziemy jeĨdziü
„jak po maĞle”.

MONTER RUSZTOWAē

- PRACA W SZWECJI
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE
Poszukujemy Kandydata na stanowisko: Monter rusztowaĔ
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie 55-70 zá/h (brutto)
• Umowa o pracĊ w peánym wymiarze, ubezpieczenie
• Opáacany przez ¿rmĊ przejazd do Szwecji oraz powrót
• Opáacane przez ¿rmĊ zakwaterowanie
• Pomoc w wyrobieniu uprawnieĔ szwedzkich
Obowiązki:
• MontaĪ i demontaĪ rusztowaĔ
• UmiejĊtnoĞü doboru technologii do zastosowaĔ praktycznych
Wymagania:
• Minimum roczne udokumentowane doĞwiadczenie w zawodzie
montera rusztowaĔ
• Uprawnienia montera rusztowaĔ (mile widziane szwedzkie - Allmän
Utbildning Ställning, Särskild Utbildning Ställning)
• Mile widziana podstawowa znajomoĞü j. angielskiego lub szwedzkiego
• GotowoĞü do wyjazdu i pracy w Szwecji

Zainteresowanych prosimy o przesáanie CV lub kontakt
telefoniczny. Michaá - 511 611 666
Na CV prosimy zamieĞciü poniĪszą klauzulĊ: „WyraĪam zgodĊ na
przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej ofercie
pracy, dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
Dz. U. Nr. 133 poz. 883).”
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BUKIET WIOSENNYCH KWIATÓW I PIOSENEK
D z i e Ĕ
Kobiet staá
siĊ okazją do
marcowego
spotkania
Klubu Seniorek. Przewodnicząca, p.
Wanda Dubis,
jak na polonistĊ przystaáo, wyjaĞniáa
pochodzenie

sáowa KOBIETA. Z kolei goszczący na
spotkaniu starosta nawiązaá do mniej
odlegáej historii ĞwiĊtowania Dnia Kobiet. ZáoĪyá teĪ paniom serdeczne Īyczenia: uĞmiechu i radoĞci... A bukiet
wiosennych kwiatów wrĊczyá najwczeĞniej urodzonej z grona seniorek, pani
Marcie Janasek.
A zespóá „Rogaszanie”, pod kierunkiem grającego na akordeonie
Ryszarda Hendrysiaka, zadedykowaá
paniom wiązankĊ przebojów biesiadnych - o báĊkitnych oczach, zielonych

káosach i kwiatku czerwonym. W zespole „Rogaszanie” Ğpiewa takĪe soátys
Rogaszyc, Zygmunt Górecki, i to on

obdarowaá kaĪdą z paĔ tabliczką czekolady. Panowie wyjątkowo starali siĊ
osáodziü to „kobiece” spotkanie, bowiem
byá jeszcze pokaĨnych rozmiarów tort
od europosáa.

Kiedy juĪ skosztowano sáodyczy,
znowu zagraáa kapela i zaraz, mimo
sáoty za oknami, zrobiáo siĊ radoĞnie,
tanecznie, przyjemnie.
K.J.

OSTROWSKA ORKIESTRA DLA MIKSTACZAN

Tulipany od soátysa
Od ĪyczeĔ z okazji Dnia Kobiet, záoĪonych przez soátysa wsi Pustkowie Poáudnie - Marcina Gagatka, rozpocząá siĊ, zorganizowany 7 marca przez RadĊ
Soáecką, wieczorek dla paĔ. Soátys obdarowaá teĪ kaĪdą z paĔ wiosennym tulipanem. W spotkaniu, które odbyáo siĊ w sali UMiG, uczestniczyáo ponad dwadzieĞcia
kobiet. Przy suto zastawionym stole byáa okazja do „babskich pogaduszek”, ale

równieĪ do omówienia spraw nurtujących miejscową spoáecznoĞü. Jedną z takich
wáaĞnie spraw jest przygotowanie na terenie wioski placyku, gdzie latem mogáyby
siĊ odbywaü zabawy i festyny. Budowa sali wiejskiej to priorytet na nastĊpne lata,
oby niezbyt odlegáe.
K.J.

Francuskimi przebojami (m.in.
„Chanson d’amour”) rozpoczĊáa swój
wystĊp przed mikstacką publicznoĞcią
OSTROWSKA ORKIESTRA KONCERTOWA. W podwójnej roli dyrygenta
i konferansjera wystąpiá Marian Sikorski. A Īe koncert dedykowany byá
przede wszystkim paniom z okazji ich
niedawnego ĞwiĊta, toteĪ repertuar
zdominowaáy utwory o miáoĞci. Byáa
wiĊc „Love song” z popisem trąbki, na
której graá Mateusz Fidyga, a takĪe hit

BYû KOBIETĄ - MUZYCZNE
SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA KOBIET

S. Wondera „I Just Called To Say I Love
You” - solo na saksofonie wykonaáa
Maágorzata Urbaniak, na co dzieĔ o czym wspominaá dyrygent - oddziaáowa w ostrowskim szpitalu. MogliĞmy
teĪ podziwiaü mistrza puzonu Romana
Kowalczyka, ale szlagierem okazaá
siĊ wystĊp Karoliny Kaczaáy grającej
na… maszynie do pisania. Byá to Īart
muzyczny, rozpropagowany w Polsce
przez Jacka Wójcickiego w piosence
„Sekretarka”.

Melomani mieli teĪ okazjĊ posáuchaü wokalistki Moniki Walczak. Wykonaáa ona utwory z pogranicza jazzu, by
wymieniü popularną „GeorgiĊ”. Choü to
muzyka raczej dla koneserów, sáuchaczom przypadáa do gustu.
UsáyszeliĞmy teĪ bossanowĊ, i tango, i walce, ze sáawnym walczykiem
„C’est sera, sera” na czele. W programie koncertu nie mogáo zabraknąü
„Pretty Woman” - tak zatytuáowany
byá koncert. Zagrano go ze specjalną
dedykacją dla kobiet.
Byáy równieĪ Īyczenia
od maestro Sikorskiego,
jak teĪ odegrane przez
muzyków i odĞpiewane
przez publicznoĞü „Sto
lat!”.
Na poĪegnanie
ostrowianie swingowo
zagrali „Buona sera Signorina”. Rzecz jasna
nie byáy to ostatnie sáowa, a raczej dĨwiĊki, bo
publicznoĞü nie pozwoliáa muzykom szybko
zejĞü ze sceny. Szkoda tylko, Īe tak niewielu
mikstaczan skorzystaáo
z tej muzycznej uczty.
K. Juszczak

PIĉKNA
KAĩDEGO DNIA
Wprawdzie z okazji Dnia Kobiet,
ale juĪ 9 marca, w Bibliotece Publicznej odbyáo siĊ spotkanie ze stylistką
Alicją Bogdan.
Nie od dziĞ wiadomo, Īe nic tak nie
poprawia kobiecie humoru jak zakupy.
O tym, jak robiü je z gáową, aby uniknąü
modowych wpadek, mówiá goĞü biblioteki
- stylistka Alicja Bogdan.
Pani Alicja to doradca wizerunkowy
i autorka ksiąĪki „PiĊkna kaĪdego dnia.
365 wskazówek stylistki”. Pracuje z klientami indywidualnymi, prowadzi szkolenia
i warsztaty w Polsce oraz za granicą. Jej
pasją jest pomaganie kobietom w odkrywaniu piĊkna, które drzemie w kaĪdej
z nich. Celem jej pracy jest wzbudzenie
wĞród osób, z którymi wspóápracuje,
wiary we wáasne moĪliwoĞci i poczucie
wartoĞci.
Podczas czwartkowego spotkania
Alicja Bogdan mówiáa o znaczeniu i wáaĞciwym dobieraniu kolorów ubraĔ oraz

zachĊcaáa do poszukiwania
wáasnego stylu.
NajwiĊcej emocji wzbudziáo
jednak okreĞlanie typu sylwetki.
Ostrzeszowianki po obejrzeniu slajdów próbowaáy same
ustaliü, do jakiego typu sylwetki
naleĪą. Byáy teĪ wystąpienia
przed publicznoĞcią i fachowe
podpowiedzi, czego siĊ wystrzegaü. Wszystkie uczestniczki, bogatsze o konkretne
wskazówki, obiecaáy przejrzeü
swoje szafy, dobraü garderobĊ
do swojej osobowoĞci i zaskoczyü swoim wizerunkiem najbliĪsze otoczenie.
Na zakoĔczenie spotkania
panie miaáy moĪliwoĞü zadaü
indywidualne pytania oraz kupiü
ksiąĪki stylistki z jej autografem
i dedykacją.
A. àawicka

DzieĔ Kobiet w Szklarce MyĞlniewskiej
9 marca ponad 100 paĔ z terenu miasta i gminy Grabów nad
Prosną wziĊáo udziaá w muzycznym spotkaniu pt. Byü kobietą.
ĩyczenia i sáodkoĞci oraz najpiĊkniejsze utwory operetkowe i musicalowe w wykonaniu Agnieszki
Wawrzyniak i Bartosza Kuczyka to wszystko w prezencie dla paĔ.
Panowie - przedstawiciele
grona seniorów (Zdzisáaw Aksamski, Stanisáaw Józe¿ak, Zygmunt
Koncewicz, Kazimierz PorĊba)
stanĊli na wysokoĞci zadania,
zapewniając moc dodatkowych
wraĪeĔ. Krótki akcent sáowno-muzyczny przyjĊto z ogromną
radoĞcią i juĪ dziĞ wiemy prawie
wszystko o kobietach np., Īe ko-

bieta uĞmiecha siĊ w ciągu dnia 62
razy, a mĊĪczyzna zaledwie 8, Īe
kamizelka kuloodporna, maszyna
do lodów, skáadane áóĪko, drukarka laserowa, zmywarka, torebka
papierowa, lokówka do wáosów,
ciasteczka z kawaákami czekolady i piwo - wszystkie te rzeczy
zostaáy wynalezione przez kobiety.
Panowie przypomnieli takĪe, Īe
najwiĊcej witaminy mają polskie
dziewczyny, czyli najwiĊkszy przebój Andrzeja Rosiewicza.
Spotkanie upáynĊáo niezwykle szybko, w miáej i pogodnej
atmosferze.
Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną

5 marca zarząd KGW i OSP zorganizowaá DzieĔ Kobiet. UroczystoĞü rozpoczĊáa
przewodnicząca p. Mariola Kozáowska, która
záoĪyáa paniom, z okazji ich ĞwiĊta, Īyczenia
i podziĊkowaáa za tak liczne przybycie. Soátys
wsi - Andrzej MalachiĔski - nie tylko záoĪyá
paniom Īyczenia, ale i obdarowaá je czekoladkami, ufundowanymi przez OSP.
Nie zabrakáo teĪ ĪyczeĔ od prezesa
Ryszarda Kupijaja; w swoim przemówieniu
podkreĞliá bardzo dobrą wspóápracĊ z KGW,

a na rĊce p. Marioli Kozáowskiej záoĪyá piĊkny bukiet.
Kilkugodzinne spotkanie odbyáo siĊ w bardzo uroczystej atmosferze, na stoáach znalazáy
siĊ pyszne ciasta, dania zimne i gorące, nie
zabrakáo teĪ toastów.
Specjalne podziĊkowania naleĪą siĊ
sponsorom, to m.in. dziĊki nim impreza byáa
tak udana.
(K)
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„Skrzydlate opowieĞci”
w Rogaszycach
2 marca w Szkole Podstawowej
w Rogaszycach odbyáo siĊ niezwykáe
przedstawienie pod tytuáem „Skrzydlate opowieĞci”. Uczniowie kóáka
teatralnego, prowadzonego przez
p. LidiĊ Janus-Nasiadek, zaprezentowali swoje umiejĊtnoĞci aktorskie wcielając
siĊ w postacie ptaków: kruka, jaskóáki,
sowy, bocianów czy zimorodka. Pojawiáa siĊ takĪe postaü wróĪki, która dziĊki
swej magicznej mocy mogáa speániü
Īyczenia ptaków: nauczyü je lataü czy
wyleczyü záamane skrzydáa. Przedsta-

wienie opowiadające o przylocie ptaków
do Polski zawieraáo takĪe moraá, Īe
trzeba próbowaü i nie poddawaü siĊ
w dąĪeniu do osiągniĊcia celu.
Barwne stroje aktorów i doskonale
wpleciona w ich dialogi muzyka wzbogaciáy caáoksztaát wystĊpu. DziĊkujemy
pani Lidii Janus-Nasiadek za przygotowanie podopiecznych, a máodym
aktorom Īyczymy dalszych sukcesów
na scenie.
SP w Rogaszycach

MAM PRZYJACIÓàKĉ KSIĉGARKĉ!
Tak mogą powiedzieü „Motylki”
z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie,
które 2 marca w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy Ostrzeszów w ramach
projektu „Czytanie przez pokolenia”
wysáuchaáy kolejnej opowieĞci. Tym
razem pani Ania Owczarek, pracowni-

ca ostrzeszowskiej ksiĊgarni „Pegaz”,
opowiedziaáa o pracy i zawodzie ksiĊgarza. Towarzyszyáa temu ksiąĪeczka
pt. „Mam przyjacióákĊ ksiĊgarkĊ”. Na
koniec kaĪde dziecko otrzymaáo obrazek do pokolorowania oraz zaproszenie
do ksiĊgarni!

Bobrowniki

W KRAINIE BAĝNI BRACI GRIMM
Tradycją juĪ jest, Īe Szkoáa Podstawowa oraz Punkt Przedszkolny
w Bobrownikach wáączają siĊ do akcji
„Caáa Polska czyta dzieciom’’.
Tegoroczna akcja w szkole trwaáa od 20 do 24 lutego. W tym czasie
codzienne zajĊcia poprzedzone byáy

Z

N

A

J

D

30-minutowym czytaniem baĞni braci
Grimm.
Do czytania zaprosiliĞmy przyjacióá szkoáy, którzy chĊtnie pomagają
w realizacji wielu przedsiĊwziĊü. Byli
to: burmistrz p. Zenon Cegáa, radni p. Maksymilian Ptak i p. Kazimierz
KaĨmierczak, soátys wsi Bobrowni-

Projekt edukacyjny pt. „Czytanie
przez pokolenia”, zainicjowany przez
p. BoĪenĊ Dittfeld z ww. przedszkola,
ma na celu popularyzacjĊ czytelnictwa
wĞród najmáodszych.
BPMiG Ostrzeszów
ki - p. Ignacy ĝmiatacz, p. Donata
Gaákowska, p. Irena Janicka, p. Sáawa Szewczyk oraz p. Urszula Godyla - pracownik Biblioteki Publicznej
w Grabowie, a takĪe dyrektor szkoáy p.
Ewelina JĊdrzejewska.
Wszyscy lektorzy w sposób obrazowy i ciekawy przedstawiali niezwykáy
Ğwiat baĞni. A dzieci z zaciekawieniem
sáuchaáy baĞniowych opowieĞci i z wielką ochotą oglądaáy kolorowe ilustracje.

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 24 marca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych, obrazkach, zamieszczonych w nr. 8.,
nagrodĊ otrzymuje Bartosz Nowak z Ostrzeszowa . Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

ZABAWA KARNAWAàOWA W PRZEDSZKOLU
SIÓSTR SALEZJANEK W GRABOWIE
Choü czas szybko páynie
i rozpocząá siĊ Wielki Post, pamiĊcią wracamy do radosnych
chwil, które przeĪyliĞmy podczas
balu karnawaáowego - 27 lutego.
Na bal przybyáy krasnale,
ksiĊĪniczki, królewicze, motylki,

pszczóáki, zwierzĊta, byli równieĪ
straĪacy, policjanci i inni wyjątkowi goĞcie - Myszka Miki, zając
Poziomka, klaun.
Wesoáej zabawie towarzyszyáy ulubione hity z dzieciĊcego
repertuaru oraz wiele konkursów

z nagrodami, np. na najciekawiej
wymalowaną przez dzieci twarz,
prezentacjĊ strojów, dmuchanie
balonów. Byáo teĪ mnóstwo sáodyczy i oczywiĞcie radoĞci.
B. K.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
Recytujemy Sienkiewicza - szkolny
konkurs w Kraszewicach

KONRAD KORDYLASIēSKI
LAUREATEM ETAPU OKRĉGOWEGO
OLIMPIADY JĉZYKA ROSYJSKIEGO!

UczeĔ klasy IIIc I Liceum Ogólnoksztaácącego w Ostrzeszowie,
Konrad KordylasiĔski, w XLVIII edycji
OJR wypadá wrĊcz rewelacyjnie! Zająá I miejsce. By poznaü odpowiednią
miarĊ tego sukcesu, naleĪy zauwaĪyü,

TwórczoĞü pisarza - noblisty promowaá rok 2016, ogáoszony Rokiem
Sienkiewiczowskim. Szkoáa Podstawowa w Kraszewicach wziĊáa udziaá
w Narodowym Czytaniu Quo vadis ,
a swoistym uzupeánieniem obchodów
staá siĊ, zorganizowany przez szkolną
bibliotekarkĊ AgnieszkĊ Biaáas, konkurs
recytatorski prozy autora KrzyĪaków.
W drodze eliminacji klasowych polonistki wyáoniáy dwadzieĞcioro dwoje
uczniów, którzy 2 marca stanĊli w konkursowe szranki. Na tle dekoracji nawiązującej do podkieleckiego OblĊgorka
(majątek podarowany pisarzowi przez
naród, w czasie wojny - schronienie
dla Ignacego Mosia, zapalonego sienkiewiczologa rodem z Ostrzeszowa,
obecnie - muzeum) zaprezentowali
siĊ: A. Golanowski, H. Kowalczyk,
P. Nowak, W. SoĞnicki, P. Zioáa z IVa,
M. Dal Canton, F. Dudkiewicz, P. Kosma-

la, K. Podgórski, O. Tomala z IVb, W.
Cegieáka, H. Garncarek, W. Karkoszka,
N. Kleinert, R. KrzewiĔska z Va, M.
Zadka z Vb oraz Z. ChowaĔska, Z.
GabryĞ, O. KaáuĪa, K. Niemiec, R. Niwa
i K. Warszawska z klasy VI.
W repertuarze: Janko Muzykant,
W pustyni i w puszczy, KrzyĪacy, Z pamiĊtnika poznaĔskiego nauczyciela,
Szkice wĊglem… TreĞü prezentowanych utworów podkreĞlaáy stroje
i rekwizyty deklamatorów - m.in. sáomkowe kapelusze, skrzypce, latawiec,
warząchew... Jednak trzyosobowe jury
w skáadzie: A. Biaáas, M. Cioáek - polonistka z Gimnazjum w Kraszewicach,
oraz B. Lipka - bibliotekarka z Biblioteki Gminnej, braáo pod uwagĊ przede
wszystkim dykcjĊ i interpretacjĊ.
Ostatecznie kolejne trzy miejsca
zajĊli: Maximilian Dal Canton, Oliwia
Tomala i Kacper Podgórski (klasy

czwarte), Hubert Garncarek, Roksana KrzewiĔska i Natalia Kleinert
(piątoklasiĞci) oraz szóstoklasistki - Oliwia KaáuĪa, Zuzanna ChowaĔska
i Zuzanna GabryĞ.
Recytatorów nagrodzono dziĊki
hojnoĞci pani BoĪeny Lipki z kraszewickiej Biblioteki Gminnej: byáy wiĊc
piĊkne ksiąĪki i dyplomy wrĊczone
w obecnoĞci dyrektora szkoáy Roberta
DziwiĔskiego, a takĪe napoje od Rady
Rodziców i obietnice piątek i szóstek
z jĊzyka polskiego.
Mieszkanie bez ksiąĪki ciemniejsze
jest niĪ bez lampy - trudno nie zgodziü
siĊ z maksymą Sienkiewicza (motto na
dyplomach) trafnie oddającą przesáanie
ze wszech miar udanego konkursu.
Agnieszka ChowaĔska

Uczniowie z Mikstatu najlepsi w warcabach!

„MISTRZOWIE
GRAMATYKI” w ZS nr 2

6 marca uczniowie liceum
i technikum ZS nr 2 wziĊli udziaá
w eliminacjach szkolnych IV Edycji
MiĊdzyszkolnego Konkursu JĊzyków Obcych „MISTRZ GRAMATYKI”. Do rywalizacji przystąpili: Oliwia
Wojtera i Nikodem Noculak z kl. Ib LO,
Kinga Mielcarek i Angelika Zgarda
oraz Adrian Szwarc z kl. 3b LO, a takĪe reprezentanci technikum: Kamil
àabuda i Kacper DurzyĔski z kl. 2 SI.
Do etapu miĊdzyszkolnego, który
odbĊdzie siĊ 14 marca, zakwali¿ko17 lutego w Szkole Podstawowej
nr 3 w Ostrzeszowie odbyáy siĊ Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego
Szkóá Podstawowych w Warcabach,
organizowane przez Szkolny Związek
Sportowy w Ostrzeszowie. W zawodach
brali udziaá uczniowie szkóá podstawowych, wyáonieni podczas eliminacji
gminnych. „WarcabiĞci” z Mikstatu
wypadli znakomicie, zdobywając trzy
medale i jednoczeĞnie awans do ¿naáu
wojewódzkiego. W kategorii cháopców,
po wspaniaáej walce, zwyciĊĪyá Patryk Grobelny, natomiast w kategorii
dziewcząt záoty medal wywalczyáa

„MAàY AKTOR”
W SP W DORUCHOWIE
28 lutego w Szkole Podstawowej
w Doruchowie odbyá siĊ konkurs ph.
„Maáy aktor”. Jego organizatorkami byáy
nauczycielki - p. Iwona Gąsiorek i p.
Barbara Pietrusiak, oraz bibliotekarki - p. Maria Wolniak-Karbowska i p.
Marzena Szewczyk.
Dzieci prezentowaáy dowolnie
wybrany wiersz. Komisja szczególną
uwagĊ zwróciáa na znajomoĞü tekstu,
interpretacjĊ oraz pauzy, tempo recytacji, wáaĞciwą mimikĊ i gestykulacjĊ.
W konkursie uczestniczyáo 45
uczniów z klas II, III i IV (klasy II - 23,
klasy III - 12. klasy IV - 10).
Komisja konkursowa, w skáad której weszáy organizatorki oraz p. Lidia
ĝmigielska, wytypowaáa zwyciĊzców:

Klasy drugie
I miejsce - Hanna ĝmigielska,
II miejsce - Iga Godek,
III miejsce (równorzĊdnie) - Alicja Hober i Oliwia Páachta
Klasy trzecie
I miejsce - Klaudia Woszczyk
II miejsce - Agata Talaga
Klasy czwarte
I miejsce - Maksymilian Krawczyk
II miejsce - Marianna Hanke
III miejsce - Patrycja WitoĔ
ZwyciĊzców uhonorowano nagrodami i dyplomami, pozostali uczestnicy
otrzymali upominki, które ufundowaáa
Rada Rodziców.
Organizatorki

Īe od 5 lat w olimpiadzie mogą braü udziaá
uczniowie nieposiadający polskiego obywatelstwa - Rosjanie
i inni obcokrajowcy
zza naszej wschodniej granicy. Mówiąc
krótko, konkurentami
Konrada w wiĊkszoĞci
byli uczestnicy o nazwiskach brzmiących
„ze wschodnia”…
Laureat jest osobą bardzo pracowitą,
niezwykle oczytaną,
wraĪliwą i wszechstronnie uzdolnioną.
Do olimpiady przygotowywaá siĊ pod
kierunkiem nauczycielki jĊzyka rosyjskiego pani Ireny Klimek-Piastowskiej.
ɉɨɡɞɪɚɜɥɹɟɦ!

wali siĊ uczniowie, którzy osiągnĊli
najwiĊkszą iloĞü punktów: Adrian
Szwarc, Nikodem Noculak i Kacper
DurzyĔski.
Organizatorem konkursu jest
Zespóá Szkóá Ponadgimnazjalnych,
Centrum Ksztaácenia Ustawicznego
w Przygodzicach. Organizatorkami
etapu szkolnego byáy: p. Anna Páaczkowska i p. Anna Klósak.
Reprezentantom naszej szkoáy
Īyczymy wygranej.
Anna Klósak
Kinga JaĔczak, a srebrny - Katarzyna
Baraniak.
Caáa trójka awansowaáa do ¿naáu
wojewódzkiego w Poznaniu. Wysokie
lokaty zajĊli równieĪ pozostali uczniowie mikstackiej podstawówki: Jakub
Cicharski - IV miejsce i Artur Pawlak
- VII miejsce.
ZwyciĊzcy otrzymali dyplomy
i puchary ufundowane przez Szkolny
Związek Sportowy.
Nauczyciele wf.
Jolanta Dembnicka
i Rafaá KaáąĪny
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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
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

D wszystkich waru
Do
warunków szczċğcia brakuje najczċğciej jednego, który trzeba
przynieğý ze sobĆ: daru umiejċtnoğci bycia szczċğliwym.
Emanuel Tertheimer

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Nadchodzi nieco trudniejszy i mniej
przyjemny czas. Przesilenie wiosenne
sprawi, Īe zapragniesz waĪne dla Ciebie, mĊczące sprawy zakoĔczyü. BĊdzie
CiĊ to kosztowaáo trochĊ wyrzeczeĔ
i zachodu, ale nie poddawaj siĊ, nawet
jeĞli na początku nie bĊdzie Īadnych
efektów. Nie narzekaj na to, Īe znów
potrzeba na coĞ czasu i wytrwaáoĞci.
Czas minie i tak, a bez wytrwaáoĞci nie
dojdzie siĊ do Īadnego celu. W pracy
spodziewaj siĊ wiĊkszej iloĞci obowiązków, ale nie przejmuj siĊ nią zbyt mocno,
skup siĊ na tym, co sobie postanowiáeĞ.
MiáoĞü - a moĪe to Ty sam sobie jesteĞ
najbardziej potrzebny do szczĊĞcia?
Finanse - szykuje siĊ wiĊkszy wydatek.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Pod koniec tygodnia bĊdziesz rozdraĪniony i zmĊczony. Sprzeczka z partnerem wyprowadzi CiĊ z równowagi. Nie
bĊdziesz teĪ umiaá odnaleĨü siĊ w pracy,
co moĪe byü Ĩródáem niepotrzebnych,
wrĊcz dziecinnych konÀiktów. Postaraj siĊ unikaü bezsensownych „bójek”
sáownych i po prostu rób swoje. PoĞwiĊü
teĪ czas na odpoczynek. MoĪe zamiast
biegaü na kolejne zakupy warto siĊ po
prostu po pracy... wyspaü? Organizm na

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

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

pewno Ci za to podziĊkuje, a i nastrój Ci
siĊ poprawi, kiedy bĊdziesz wypoczĊty
i zrelaksowany. MiáoĞü - nie przekraczaj
granic. Finanse - idziesz w dobrą stronĊ.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
To bĊdzie tydzieĔ mĊczący, ale i zadowalający. BĊdziesz miaá wiele Ğwietnych
pomysáów. Zapragniesz niektóre z nich,
te caákiem innowacyjne, wprowadziü
szybko w Īycie, a pozytywny dla Ciebie
ukáad gwiazd sprawi, Īe nie bĊdziesz
miaá z tym najmniejszego problemu.
Niektóre z kreatywnych rozwiązaĔ wykorzystasz takĪe w pracy, na co zwróci
uwagĊ Twój szef. PamiĊtaj jednak, by
w tej euforii twórczej nie zapomnieü
o najbliĪszych. ZnajdĨ teĪ chwilĊ dla
partnera! MiáoĞü - zrób dobrą kolacjĊ.
Finanse - oby tak dalej.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W najbliĪszych dniach organizm moĪe
páataü Ci ¿gle. Nawet jeĞli dolegliwoĞci
bĊdą niewielkie, nie lekcewaĪ ich. Kiedy
ostatni raz robiáeĞ wszystkie badania?
Czy zwracasz uwagĊ na to, co jesz i jak
jesz? Postaraj siĊ ten przedwiosenny
czas wykorzystaü takĪe na zmianĊ
nawyków, na pewno poprawi to Twoje ogólne samopoczucie. W pracy nie
wdawaj siĊ w dyskusje na temat swoich

znajomych. Z plotkowania jeszcze nigdy
nic dobrego nie wynikáo, a niewinna
rozmowa moĪe byü czasem dla kogoĞ
bardzo krzywdząca. MiáoĞü - nie rób
drugiemu... Finanse - ogranicz „przypadkowe” wydatki.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Jak co roku wiosna Ci sprzyja. Niesie ze
sobą powiew optymizmu i nowej energii
do dziaáania. BĊdziesz miaá wiele pomysáów, które zapragniesz jak najszybciej
zrealizowaü, jednak pilnuj, by nie robiü
wszystkiego naraz, bo to nie przynosi rezultatów, raczej tylko zmĊczenie
i zniechĊcenie. W relacjach damsko-mĊskich uwaĪaj na osobĊ spod znaku
Ryb. MoĪe siĊ okazaü, Īe nie jest do
koĔca Īyczliwa i Īe informacje, które
jej powierzyáeĞ, lądują w niepowoáanym
miejscu... Postaraj siĊ teĪ nie zdradzaü
z silnymi emocjami. MiáoĞü - uwaĪaj,
z kim i o czym rozmawiasz. Finanse - juĪ
niedáugo zmiany.

budowa, przebudowa, remont

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

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Zapowiada siĊ dobry tydzieĔ. BĊdziesz
peáen energii i zapaáu. Z pomocą Īyczliwego Byka uda Ci siĊ rozwiązaü problem, który od jakiegoĞ czasu spĊdza Ci
sen z powiek. BĊdziesz szybki w dziaáaniu i zdecydowany (co zazwyczaj jest
Twoją mocną stroną). PamiĊtaj jednak,
Īe zdecydowanie a podejmowanie pochopnych decyzji to zupeánie co innego...
a jednak czasem moĪna je ze sobą
pomyliü. Nie sáuchaj tego, co mówią inni,
rób swoje i nie oglądaj siĊ na plotki za
plecami. MiáoĞü - ma teĪ odcienie szaroĞci. Finanse - dziaáaj, ale rozwaĪnie.

PANNA

STRZELEC

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

22 listopada - 21 grudnia

W najbliĪszych dniach moĪesz byü nieco
rozleniwiona i ospaáa. To nie oznacza, Īe
bĊdziesz mieü záy nastrój, ale zamarzysz
o odpoczynku i bĊdziesz chciaáa trochĊ
pomyĞleü o niebieskich migdaáach (co
do Ciebie niepodobne, ale kaĪdemu
siĊ zdarza). JeĞli bĊdziesz miaáa duĪe
wątpliwoĞci w rozwiązaniu pewnego
zawodowego dylematu, poproĞ o pomoc
doĞwiadczoną osobĊ. Porozmawiajcie
rzeczowo i wyciągnij wnioski. To nie
jest dla Ciebie najlepszy moment, by
podejmowaü ryzyko na wáasną rĊkĊ.
MiáoĞü - narzekanie dla zasady? Finanse
- weĨ do serca dobre rady.

MoĪe siĊ zdarzyü, Īe pod koniec tygodnia
tra¿sz na czyjĞ kiepski dzieĔ i to popsuje
równieĪ Twój dzieĔ i nastrój. Postaraj siĊ
uniknąü konÀiktu i odpuĞciü. „Zachmurzony” wspóápracownik szybko pójdzie po
rozum do gáowy i przyzna siĊ do báĊdu.
W weekend czeka CiĊ zabawna niespodzianka. BĊdziesz trochĊ zmĊczony, ale
takiej okazji nie moĪesz przegapiü, wiĊc
uzbrój siĊ w dobry nastrój i pozwól siĊ
porwaü odrobinie szaleĔstwa. UwaĪaj
jednak na czarującego pana Barana,
z tego wcale nie musi wyniknąü nic dobrego! MiáoĞü - nie myĞl o tym zbyt duĪo.
Finanse - nie inwestuj wszystkiego.

WAGA

KOZIOROĩEC

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

USâUGI BUDOWLANOREMONTOWE:

byáoby siĊ odezwaü, chociaĪ smsem.
Czy ostatnio nie jest trochĊ tak, Īe to
wszyscy pytają co u Ciebie, a Ty nie
znajdujesz czasu dla nikogo? PamiĊtaj, Īe tworzenie relacji to nie jest áatwa
sztuka. MiáoĞü - mimo wszystko znajdĨ
na nią trochĊ czasu. Finanse - pieniądze
szczĊĞcia nie dają...

BĊdziesz tak zabiegana, Īe zapomnisz
trochĊ o tym co najwaĪniejsze, czyli
o rodzinie i przyjacioáach. Nie pozwól,
aby Twoje priorytety ulegáy zmianie.
ZnajdĨ chociaĪ chwilĊ na rozmowĊ
z przyjacióáką, w koĔcu obiecaáaĞ, Īe jej
wysáuchasz... juĪ dwa tygodnie temu! Do
dawno niewidzianego kolegi teĪ warto

22 grudnia - 20 stycznia
To bĊdzie caákiem normalny tydzieĔ.
Nie spodziewaj siĊ wielkich przeáomów
w sprawach, które chciaábyĞ zakoĔczyü. Nie otrzymasz teĪ informacji, na
które czekasz. Trzeba wiĊc uzbroiü siĊ
w cierpliwoĞü i dziaáaü ze spokojem dalej. W pracy drobne nieporozumienia
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zaáagodzisz swoją wrodzoną dyplomacją
i taktem. Nie staraj siĊ jednak byü rozjemcą i braü na siebie czyichĞ problemów.
Twoi wspóápracownicy to doroĞli ludzie
i powinni sami zaáatwiaü takie sprawy.
W relacjach damsko-mĊskich staraj siĊ
teraz unikaü osób spod znaku BliĨniąt.
MiáoĞü - nie bądĨ taki krytyczny. Finanse
- nie ma powodów do obaw.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Pod koniec tygodnia dziwna sprawa
moĪe wprowadziü CiĊ w zakáopotanie.
Mimo Twojego bezproblemowego podejĞcia nie za bardzo bĊdziesz umiaá
wybrnąü z tej nietypowej sytuacji. Niestety, ktoĞ bĊdzie wymagaá od Ciebie
decyzji, a nawet deklaracji. Postaraj siĊ
odpowiedzieü tak, by nikogo nie zraniü,
ale bądĨ szczery. Káamstwo i krĊtactwo
zawsze wychodzi na jaw i nigdy nie
prowadzi do niczego dobrego. W pracy
raczej spokojnie, bĊdziesz miaá czas,
by przemyĞleü plan dziaáania. MiáoĞü powiedziaáeĞ A, powiedz i B. Finanse
- bywaáo gorzej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W najbliĪszych dniach bĊdziesz wyjątkowo waleczna. Zapragniesz zmieniü
coĞ nie tylko w swoim Īyciu, ale i w
Īyciu innych. BĊdziesz miaáa masĊ
energii i pomysáów. PamiĊtaj jednak, Īe
wtrącanie siĊ w cudze sprawy i uszczĊĞliwianie kogoĞ na siáĊ, to nic dobrego.
Nie przekonuj przyjacióá do swoich racji.
Postaraj siĊ zaakceptowaü takĪe ich
punkt widzenia. Nie zniechĊcaj siĊ teĪ,
kiedy ktoĞ odmówi, kaĪdy ma prawo do
swojej przestrzeni i swoich kryteriów
szczĊĞcia. Postaraj siĊ spotkaü ze znajomymi w weekend i na spokojnie, przy
herbacie czy winie, porozmawiajcie.
MiáoĞü - czy tylko Ty znasz prawdĊ?
Finanse - i tak, i nie.

Byğmy wykorzystali nasz czas, który
przecieī kiedyğ siċ skoĕczy, i umieli byý
szczċğliwi, nawet gdy doznamy krzywdy,
niesprawiedliwoğci, niedostatku…
Wasza wróīka

DZIEē CHàOPA WTÓRY
Dwa dni po MiĊdzynarodowym
Dniu Kobiet mĊĪczyĨni postanowili
zadbaü o uczczenie wáasnego ĞwiĊta
- Dnia Cháopa.
W Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie zebraáo siĊ wielu goĞci oraz
organizatorów, w tym czáonkowie Towarzystwa Przyjacióá Ziemi Ostrzeszowskiej. Prowadzącym wieczór byá
p. Bolesáaw Grobelny, który raczyá goĞci
stworzonymi przez siebie fraszkami,
wierszami i opowiastkami. Oprócz tytuáowych „cháopów” ĞwiĊtowaü przybyáy
równieĪ kobiety, o których we fraszkach
teĪ byáa mowa.
OpowieĞci i wiersze przeplataáy siĊ
z rymowanymi zagadkami, zadawanymi publicznoĞci. Niektóre byáy na
tyle trudne, Īe nie od razu udawaáo siĊ
odgadnąü, kogo „autor miaá na myĞli”.
Gdy czĊĞü artystyczna dobiegáa
koĔca, goĞcie mieli okazjĊ uczciü ten
„cháopski” wieczór ¿liĪanką kawy i sáodyczami.
K. Przybysz

Kącik gadĪeciarza

GADĩET WĝRÓD NOĩY

MiáoĞnik sztuki kucharskiej do najwyĪej cenionych, uĪywanych
w kuchni przedmiotów zalicza noĪe. ĝmiaáo moĪna powiedzieü,
Īe kaĪdy nóĪ, przeznaczony do konkretnej czynnoĞci kucharskiej,
jest swego rodzaju gadĪetem. WĞród nich moĪna jednak tra¿ü
na gadĪety szczególne. Do takich niewątpliwie naleĪą noĪe,
których ostrza, wykonane z wysokiej jakoĞci stali, zostaáy pokryte
warstwą granitu. Granitowa okáadzina powoduje, Īe do noĪa nic
nie przywiera.
Piszący te sáowa spotkaá dwa typy noĪy z granitową okáadziną ostrzy - klasyczny „nóĪ szefa kuchni” i nóĪ „Santoku” - czyli
azjatycki nóĪ szefa kuchni.
Cena gadĪetu to okoáo sto záotych, co dla wysokiej jakoĞci
noĪy kuchennych nie jest ceną wygórowaną.
W.K.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów

2. PÓàMARATON STACJA GOLGOTA

OGàASZA
XI Ogólnopolski Konkurs
Poetycki
im. Stanisáawa Czernika

21km - 14 stacji
Niesamowity klimat nocnego biegu, poáączonego z prawdziwym duchowym wyzwaniem.

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

BIEGOWA DROGA KRZYĩOWA

OSTRÓW WLKP. - SADOWIE - OSTRÓW WLKP.
18 marca (sobota); rozpoczĊcie - 18.30
Para¿a pw. Ğw. Pawáa Apostoáa w Ostrowie Wlkp.
Bieg odbywa siĊ na jedno tempo, dostosowane do najsáabszego uczestnika (Ğr. 6.00 - 6.30 minut/km). Grupa przemieszcza siĊ w sposób zwarty,
ustawiona po cztery osoby. Limit uczestników ustalono na 350 osób. Co
póátora kilometra krótka chwila postoju, przeznaczona na rozwaĪania. Od
wybiegniĊcia z terenu para¿i pw. Ğw. Pawáa do powrotu upáywa okoáo 3 godzin
15 minut (18.30 - 21.45). Grupa ma zabezpieczenie techniczne i medyczne.
Zapisy: swpawel.ostrow@gmail.com
Kontakt: 660 893 795 lub 790 380 951

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

Zatroszcz siĊ o swoją wiĊĨ maáĪeĔską!
RANDKA MAàĩEēSKA U NAZARETANEK

4. Termin nadsyáania wierszy mija 31 marca 2017 roku (decyduje data
stempla pocztowego).

w kawiarence przy klasztorze
18 marca, godz. 18.00 - 21.00

5. WiĊcej informacji na temat konkursu (peána treĞü regulaminu) na stronie
internetowej www.bp.ostrzeszow.pl lub pod nr. tel. 62 730 33 89 oraz adresem
e-mail: biblioteka@bp.ostrzeszow.pl.

Zapraszamy!

USA, familijny, komedia, 120 minut.
Wtorek 14 III, godz.16:00
ĝroda 15 III, godz.17:00

Konwój
Polska, thriller, 92 minuty.
Wtorek 14 III, godz.20:00
ĝroda 15 III, godz.19:15
Czwartek 16 III, godz.20:00

Logan: Wolverine
USA, akcja, sci-¿, 137 minut.
Piątek 17 III, godz.20:00
Sobota 17 III, godz.19:00
Niedziela 18 III, godz.19:15

Pokot
Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja, dramat, kryminaá, 127 minut.
Piątek 17 III, godz.17:45
Niedziela 19 III, godz.16:45
Wtorek 21 III, godz.17:45
ĝroda 22 III, godz.17:45
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

nie przypadek, to nie dowiedzielibyĞmy
siĊ o jego niezwykáej pasji, jaką jest
bieganie na nartach.
Wszystko zaczĊáo siĊ bardzo dawno, kiedy ksiądz Mateusz mieszkaá
jeszcze w Ostrowie. MiáoĞcią do nart
zaraziá go wujek, który od lat uprawia tĊ
wyjątkową dyscyplinĊ sportu. W 2006
roku, 16-letni wówczas Mateusz, po raz
pierwszy wystartowaá w zawodach - byáy
to mistrzostwa powiatu ostrowskiego.
SprzĊt na rozgrywki poĪyczyá od wujka,
bo wtedy nie byá jeszcze do koĔca przekonany, czy na pewno bĊdzie biegaá.
- KiedyĞ zimy byáy bardziej srogie,
dlatego takie zawody organizowaáo siĊ
równieĪ w Ostrowie - wyjaĞnia ksiądz.
Wystarczyá raz, by pasja do nart
zaczĊáa siĊ pogáĊbiaü. Potem juĪ tylko
kolejne mistrzostwa i kolejne medale m.in. z Biegu Gwarków w Andrzejówce
i sáynnego Biegu Piastów, jaki od lat
odbywa siĊ w Jakuszycach.
- Trenowaáem na ostrowskich Piaskach. JeĨdziáem po lasach, wszĊdzie,
gdzie tylko siĊ daáo, Īeby popracowaü

poųČczone
z podsumowaniem rocznej
dziaųalnoƑci Koųa
ZarzČd

Zgáoszenia - tel. 696 445 789 lub 503 004 561
albo e-mail: klarazygo@gmail.com
Koszt: o¿ara
WiĊcej informacji na www.nazaretrodzinie.pl

ANTONI SERBEēSKI - FINISAĩ WYSTAWY
Informujemy, Īe przedáuĪyliĞmy czas trwania wystawy "ANTONI SERBEēSKI 1886 - 1957 malarstwo, rysunek, gra¿ka" .
•
•

26 marca 2017r. zapraszamy:

o godz. 13.45 na ¿nisaĪ wystawy do Muzeum,
o godz. 15.00 do sali widowiskowej OCK na promocjĊ albumowego
wydawnictwa, które zawiera bogaty przegląd twórczoĞci ostrzeszowskiego
Artysty o ogólnopolskiej sáawie. Pragniemy uĞwietniü nim mijające rocznice
130-urodzin i 60-Ğmierci tego znakomitego absolwenta Akademii Sztuk
PiĊknych w Krakowie.

Ksiądz Mateusz z Ostrzeszowa
W SUTANNIE I NA NARTACH

Serialowy ojciec Mateusz jest
Ğwietnym detektywem i jeĨdzi na
rowerze. Wiele osób na pewno
chciaáoby mieü takiego ksiĊdza
w swojej para¿i. Niewielu jednak
wie, Īe w Ostrzeszowie teĪ mamy
ksiĊdza Mateusza. Nie jest on co
prawda detektywem, ale pasjĊ ma
niezwykáą - od lat bowiem biega na
nartach. Mowa o ksiĊdzu Mateuszu
Kasprzaku z para¿i pw. Ğw. Jadwigi
Królowej. W narciarskiej rywalizacji
ojciec Mateusz z Sandomierza nie
miaáby z nim Īadnych szans.
Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego. Od niespeána roku peáni posáugĊ
kapáaĔską w koĞciele pw. Ğw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie. To jego
pierwsza para¿a.
Szybko udaáo mu siĊ zaskarbiü
sympatiĊ ludzi. Uwielbiają go zwáaszcza dzieci, z którymi spĊdza duĪo
czasu, organizuje dla nich wyjazdy na
mecze, dyskoteki i inne zabawy. Jest
bardzo skromny i pewnie dlatego nie
lubi o sobie zbyt wiele mówiü - gdyby

z okazji
DNIA KOBIET,

W programie:

Ozzy, szybki i futrzasty
Byá sobie pies

15 marca 2017 r.,
o godz. 11.00
w sali „StraǏak”
odbħdzie siħ spotkanie
czųonków
Koųa nr 1 PZERiI
w Ostrzeszowie

„MiáoĞü nie szuka poklasku” - wprowadzenie do dialogu - Lidia i Eugeniusz Morta.
Dialog maáĪeĔski przy wáoskiej kolacji.
Adoracja NajĞwiĊtszego Sakramentu w intencji uzdrowienia relacji w maáĪeĔstwie.

Wtorek 21 III, godz.20:00
ĝroda 22 III, godz.19:00
Hiszpania, Kanada, animacja, familijny,
przygodowy, 90 minut.
Piątek 17 III, godz.16:00
Sobota 18 III, godz.17:00
Niedziela 19 III, godz.15:00
Wtorek 21 III, godz.16:00
ĝroda 22 III, godz.17:00

ZAPROSZENIE

trochĊ nad kondycją. W Ostrowie to
bardzo popularny sport, w Ostrzeszowie chyba trochĊ mniej. Przyznam, Īe
do tej pory nie spotkaáem tutaj ludzi mających podobne zamiáowanie, ale nie
wszystkich przecieĪ znam. Jak zacząáem biegaü na nartach, postanowiáem
potrenowaü teĪ na nartach zjazdowych.
To zupeánie coĞ innego - inny sprzĊt,
ale umiejĊtnoĞci, jakie nabĊdzie siĊ
podczas zjazdów, są bardzo przydatne
podczas biegania.
Teraz ksiądz Mateusz ma juĪ wáasny sprzĊt. Kilka dni temu wróciá z 41.
Biegu Piastów. Byá tam trzeci raz. Jest
to coroczna impreza sportowa, która
cieszy siĊ ogromną popularnoĞcią
i przyciąga tysiące ludzi z wielu krajów.
NajdáuĪszą trasą byá bieg na 50 kilometrów, w którym zwyciĊĪyáa mistrzyni

olimpijska, Justyna Kowalczyk.
DzieĔ póĨniej odbyáy siĊ zawody
na dystansie 25 kilometrów - startowaá
w nich ostrzeszowski kapáan i 1500
innych osób. Bieg ukoĔczyáo okoáo
1300. Naszemu duchownemu udaáo
siĊ pokonaü w trasĊ w ciągu 2 godzin
i 45 minut (poprawiá swój poprzedni wy-

nik o prawie póá godziny)
i przywieĨü z Jakuszyc
kolejny medal.
- JeĞli nic nie pokrzyĪuje moich planów, bĊdĊ
startowaá dalej. Kiedy byáem w seminarium, nie
zawsze udawaáo mi siĊ
wyjechaü na zawody,
byáy rzeczy waĪne i waĪniejsze. W Jakuszycach
poznaáem ludzi, którzy
uczestniczą w biegach
od samego początku,
czyli od czterdziestu jeden lat. JeĪeli ktoĞ pojedzie tam chociaĪ raz,
to bĊdzie chciaá wróciü.
ĝwietne warunki, dobrze
przygotowane trasy. Jest
bezpiecznie.
Jak podkreĞla, w zawodach tych nie chodzi
o rywalizacjĊ, a bardziej
o wspólną zabawĊ, moĪliwoĞü spĊdzenia czasu
z tymi, których áączy
podobne zamiáowanie.
Zawsze kibicuje nu rodzina oraz proboszcz Piotr
Kowalek, który Īyczliwie
wspiera go w tej sportowej pasji.
- KaĪdy powinien mieü w Īyciu
jakąĞ pasjĊ. NiewaĪne, co robisz, tylko

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.

czy wkáadasz w to serce - koĔczy swoją opowieĞü o sporcie ostrzeszowski
ksiądz Mateusz.
A. àawicka
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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.

Wszyscy cieszymy siĊ na weekendowy wypoczynek, a dla zawodników
UKS „Hitotsu” Ostrzeszów to czas
ciĊĪkiej pracy.
Sobota - 4 marca
W ĝrodzie Wlkp. odbyá siĊ XXIII
Ogólnopolski Turniej Karate Dzieci i MáodzieĪy DRAGON CUP 2017.
W zawodach wystartowaáo ponad
372 karateków z 36 klubów.
Nasi zawodnicy wywalczyli cztery
medale: jeden záoty, jeden srebrny
i dwa brązowe
- Kacper ĝwitoĔ - záoto w kumite juniorów,
- Zdzisáaw Mituáa - srebro w kata masters,
- Ryszard Daszczyk - brąz w kata masters,
- Szymon Wabnic - brąz w kumite juniorów.
Uprawnienia sĊdziego technicznego, po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego, uzyskaá nasz
zawodnik Krzysztof KĊpski.
Sobota - 11 marca
W Dąbrowie Górniczej odbyá siĊ turniej Europa Ronin Cup. WziĊáo w nim
udziaá 335 zawodników z 44 klubów.
Trójka naszych karateków przywiozáa
do Ostrzeszowa piĊü medali: trzy záote,
jeden srebrny i jeden brązowy.

Zdzisáaw Mituáa - záoto za kata indywidualne - wszystkie style masters open,
- Zdzisáaw Mituáa - záoto za kobudo masters,
- Maciej Kozownicki - záoto za kata

Klub àysego - Arka NiedĨwiedĨ 5:4
Bramki:
Klub àysego - Frączek 5;
Arka - Jurków - 2, JĊdrzejewski - 2.

(obecnie Budokan Wrocáaw), którzy 11
marca brali udziaá w XXXVII Mistrzostwach Polski Seniorów Karate WKF
we Wrocáawiu.
- Beata z Krystyną Maciejską i Magdą
Mazajczyk zostaáy Mistrzyniami Polski
w Kata DruĪynowym Seniorek.
- Maks z Damianem LuciĔskim i Janem

Mistrzowie Polski

MedaliĞci Europa Ronin Cup
indywidualne - wszystkie style,
- Arkadiusz Mituáa i Zdzisáaw Mituáa srebro za kata druĪynowe dual,
- Zdzisáaw Mituáa - brąz za kata stylowe
wado ryu seniorów.
Bardzo dobra wiadomoĞü dotycząca naszych byáych zawodników - Beaty
ZieliĔskiej i Maksa Szczypkowskiego

EUROS ZWYCIĄZCĄ LIGI HALOWEJ
W PIàCE NOĩNEJ
Play off. miejsca 1-4
Ciemna Strefa - Euros 6:2
Bramki:
Ciemna Strefa - Grzywacz - 3, Dawid
Przybyá I, Wojcieszak, ĝródka;
Euros - KaĪmierczak, Sabatowski.
ĩóáta kartka: Ciemna Strefa - Grzywacz;
Euros - Adrian Skrobacz.

-

15.03.2017

Sieradzkim zostali Mistrzami Polski
w Kata DruĪynowym Seniorów, ponadto
Maks wywalczyá brąz w kata indywidualnym seniorów. Cieszymy siĊ z ich sukcesów.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

ĩóáta kartka: Victoria - Skrobacz

ĩóáta kartka: Klub àysego - Bakcerzak,
Guzenda, Frączek,
Arka - JĊdrzejewski;
Bartáomiej Guzenda - Klub àysego - czerwona kartka.

KS Rogaszyce - Small Boys 4:8
Bramki:
Rogaszyce - JĊdrecki - 2, CerbiĔski,
Nawrot;
Small Boys - Wróbel - 3, Dáubek - 3,
Szykuáa, Witek.
ĩóáta kartka: Rogaszyce - CerbiĔski

Play off - miejsca 5 - 8
Victoria Junior - Nankatsu 6:8
Bramki:
Victoria Junior - Skrobacz Artur - 3,
Frąszczak, Obalski, Pukownik;
Nankatsu - StawiĔski - 2, Woáoch - 2,
Szajdak - 2, Jarczak, BaraĔski.

Tabela koĔcowa ligi:
Euros
25
Ciemna Strefa
19
Klub àysego
19
Arka NiedĨwiedĨ
16
KS Rogaszyce
13
Nankatsu
9

55:31
71:43
49:38
55:57
60:49
57:58

Small Boys
Victoria Junior

9
7

43:64
36:84

Najlepsi strzelcy
Miáosz JĊdrzejewski - Arka
Piotr Nasiadek - KS Rogaszyce
Robert Wojcieszak - Ciemna Strefa
Dawid Grzywacz - Klub àysego
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Najlepszy bramkarz - Damian Grondowy - Euros
Najlepszy zawodnik - Dawid Grzywacz - Ciemna Strefa
Organizator ligi - Zarząd Klubu Victoria Ostrzeszów dziĊkuje za pomoc
w jej organizacji Burmistrzowi Miasta

i Gminy Panu Mariuszowi Witkowi,
Dyrektor Gimnazjum nr 2 Pani Marii
KapelaĔczyk, Krzysztofowi Kuchcie,
Marcinowi àuczakowi, Marcinowi Obsadnemu, SĊdziom: Panu Pawáowi Galewskiemu i Dawidowi GoliĔskiemu,
Grabowskiemu Centrum Ratownictwa,
mediom ostrzeszowskim i pozostaáym
osobom, dziĊki którym liga byáa tak
interesująca
DziĊkujemy wszystkim zawodnikom i druĪynom oraz kibicom za liczny udziaá.
Prezes Klubu
Andrzej Sikora

RUSZA PIàKARSKA WIOSNA
JuĪ w najbliĪszy weekend rusza runda wiosenna sezonu 2016/2017. Victoria Ostrzeszów (IV liga)
zadebiutuje w sobotĊ - 18 marca, o godz. 14.00
meczem wyjazdowym, natomiast Zefka Kobyla
Góra (klasa okrĊgowa) rozegra mecz u siebie.

18 marca, godz. 14:00
- Centra Ostrów - Victoria Ostrzeszów
19 marca, godz. 16:00 Zefka Kobyla Góra - PogoĔ TrĊbaczów
Zapraszamy kibiców, a zawodnikom Īyczymy,
aby wiosna byáa dla nas!

Udany wystĊp reprezentacji powiatu ostrzeszowskiego
w XIX Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie LZS
miejsce w przeciąganiu liny

Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Ostrzeszowie uczestniczy we
wspóázawodnictwie sportowym
O Puchar Marszaáka Województwa Wielkopolskiego. W punktacji koĔcowej XIX Zimowej
Wielkopolskiej Spartakiadzie
LZS nasz powiat zająá, po raz
pierwszy w historii, wysokie 4.
miejsce. W spartakiadzie, która
odbyáa siĊ 5 marca w Przygodzicach, wziĊáo udziaá 29 zawodników z powiatu ostrzeszowskiego.
Mistrzynią województwa
wielkopolskiego w rzutach karnych do bramki zostaáa Natalia Braun, reprezentantka LZS
i Gimnazjum w Doruchowie.
DruĪyna halowej piáki noĪnej LZS Pelikan Grabów zajĊáa
czwarte miejsce.
Wyniki pozostaáych zawodników:

Radosáaw Grądziel - 6. miejsce w wieloboju rekreacyjnym
mĊĪczyzn
Edmund Tetlak - 6 miejsce
w rzucie lotką do tarczy mĊĪczyzn
Marta KuboĞ - 7. miejsce
w rzucie lotką do tarczy kobiet
Patryk Walczybok - 7. miejsce w rzutach karnych do bramki
mĊĪczyzn
Rafaá KaáąĪny - 7. miejsce
w konkursie wiedzy o LZS
Ewa Rybczak - 8. miejsce
w wieloboju rekreacyjnym kobiet
Maksymilian BchyĔski - 8.
miejsce w podnoszeniu ciĊĪarka
w kat. powyĪej 85kg
Jakub SzczepaĔski - 9.
miejsce w podnoszeniu ciĊĪarka
w kat. do 85kg
Jakub Nowak, Bartáomiej
HoáoĞ i Mateusz Witkowski - 9.

W piáce siatkowej mĊĪczyzn i kobiet reprezentacje
UKS Prosna Grabów (trener Maksymilian Janiak)
zajĊáy 2. miejsca
w póáfinale wojewódzkim, zdobywając po 20 punktów
dla reprezentacji powiatu.
Rada PZ LZS
w Ostrzeszowie dziĊkuje uczestnikom,
którzy reprezentowali
nasz powiat i przyczynili siĊ do
sukcesu. DziĊkujemy równieĪ
Panu Dawidowi Sobierajowi,
Maksymilianowi Janiakowi oraz
Sebastianowi Piechockiemu
LZS Pelikan Grabów za pomoc
w przygotowanie reprezentacji
na zawody.
Punktacja powiatów:
I miejsce - powiat wągrowiecki
II miejsce - powiat ostrowski
III miejsce - powiat koniĔski
IV miejsce - powiat ostrzeszowski
V miejsce - powiat wolsztyĔski
VI miejsce - powiat szamotulski
Przewodniczący PZ LZS
Edmund Tetlak
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PODKOZIOàEK W STRZYĩEWIE
28 lutego - we wtorek zapustny - zwany podkozioákiem, w StrzyĪewie,
juĪ po raz kolejny, odbyá siĊ pochód przebieraĔców, zorganizowany tym razem
przez dorosáych mieszkaĔców wioski.
Warto przypomnieü, Īe zwyczaj ten kilka
lat temu zostaá przywrócony przez nauczycieli z tutejszej szkoáy podstawowej,
pp. BarbarĊ i Waldemara CieĞlaków,
którzy wraz ze starszymi uczniami reaktywowali ostatkową tradycjĊ. W tym
roku inicjatywĊ podjĊli doroĞli mieszkaĔcy, a barwny korowód przemaszerowaá
najdáuĪszą ulicą StrzyĪewa - Kolonią.

Gáówną atrakcją w pochodzie byá
niedĨwiedĨ oraz inne postacie - máoda
para, ksiądz, zakonnica, baba, cháop,
policjant, kominiarz, diabeá, straĪak,
lekarz, pielĊgniarka, cyganka i myĞliwy. W kulturze ludowej postacie te
odgrywaáy okreĞlone role, co zostaáo
udokumentowane w ksiąĪce Jana Brody,
znanego etnografa i folklorysty, który
dokáadnie opisaá zwyczaje panujące
w tutejszej wiosce.
Wesoáy pochód taĔczących, Ğpiewających i grających na instrumentach
przebieraĔców sprawiá wiele radoĞci
mieszkaĔcom StrzyĪewa, chĊtnie otwie-

rającym swoje domy i zagrody. Hojni
gospodarze nie szczĊdzili grosza „zapustnikom”, otrzymywali oni datki w postaci jaj czy sáodyczy, które zbierali do
wiklinowego wózka, zwanego Īartobliwie

„maáą Helą”. Zapraszali takĪe wszystkie
gospodynie, i te máode, i nieco starsze, na ostatkową zabawĊ poáączoną
z obchodami Dnia Kobiet. Wieczorem
zaĞ strudzeni biesiadnicy tra¿li na salĊ
wiejską, gdzie taĔczyli, jak zwyczaj kaĪe,
do samej póánocy.
Organizatorzy podkozioáka wraz
z p. soátys Bernadetą Biaáą, która po-

paráa inicjatywĊ zorganizowania orszaku, Ğlą ogromne podziĊkowania
caáej spoáecznoĞci StrzyĪewa, która,
wedáug sáów organizatorki, p. Katarzyny
Wasielewskiej, z wielką goĞcinnoĞcią
i ĪyczliwoĞcią przyjĊáa przebieraĔców
oraz nie szczĊdziáa dobrych sáów pod
adresem realizatorów.

Kochanej Jubilatce

Weronice Zawadzkiej
z okazji 70. urodzin
samych szczęśliwych i pogodnych
dni, uśmiechu, a także doczekania
w zdrowiu kolejnych jubileuszy
życzą
córka z rodziną, syn z rodziną
oraz wnuki i prawnuk
Być szczęśliwym w domu rodzinnym to najważniejszy warunek dobrego życia. Autor nieznany

Laura - córeczka paĕstwa Natalii i Pawâa Gielów z Opatowca,
ur. 3.03.2017r., 3750g
Alan - synek paĕstwa Kamili Bronisz i Tomasza FrĆszczaka
z MĆkoszyc, ur. 4.03.2017r., 2990g
Karol - synek paĕstwa Edyty i Mariusza Kamiĕskich z Osin,
ur. 4.03.2017r., 3240g
Mikoâaj - synek paĕstwa Moniki i Marcina Pawlaków z Przedborowa, ur. 4.03.2017r., 3780g
córeczka paĕstwa Aliny i Przemysâawa Pieców z Ostrzeszowa, ur. 5.03.2017r., 2760g
Emilka - córeczka paĕstwa Sylwii i Grzegorza Durka z Piotrówki, ur. 5.03.2017r., 3230g

Marysia - córeczka paĕstwa Natalii i Daniela Konarkowskich
z Marcinek, ur. 5.03.2017r., 3760g
Amelka - córeczka paĕstwa Alicji i áukasza Czwordonów
z KsiĆīenic, ur. 5.03.2017r., 4040g
córeczka paĕstwa Anety i Przemysâawa Grzeğków ze
Szklarki Przyg., ur. 7.03.2017r., 2880g
Jakub - synek paĕstwa Pauliny i Huberta Jċdryczków
z Niwek Kraszowskich, ur. 7.03.2017r., 3600g
ZoÀa - córeczka paĕstwa Alicji i Adama Pataczów z Sycowa,
ur. 8.03.2017r., 3740g
Ludwika - córeczka paĕstwa Beaty i Sebastiana Góreckich
z Bralina, ur. 9.03.2017r., 3600g

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

