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Emilia DĊbowska dawcą
komórek macierzystych!
Kolejna osoba z naszego powiatu zostaáa dawcą
komórek macierzystych - to Emilia DĊbowska,
uczennica klasy 4 RZI Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie.
Emilia zapisaáa siĊ do
bazy dawców szpiku fundacji
DKMS Polska podczas akcji
Dnia Dawcy Szpiku w Ostrzeszowie w grudniu 2015 roku.
Pod koniec czerwca 2016
roku zadzwoniono do niej
z pytaniem, czy podtrzymuje
decyzjĊ o oddaniu komórek
macierzystych dla osoby
potrzebującej przeszczepu
od dawcy niespokrewnionego, gdyĪ moĪe takim dawcą
zostaü. Emilia decyzji nie
zmieniáa, lecz pobranie nie
doszáo wówczas do skutku.
DokoĔczenie na str. 10.

RAJD CEGLARSKĄ
Z DWOMA PROMILAMI

fot. R. Pala
Blisko 2 promile alkoholu miaá 68-letni kierowca srebrnego
opla merivy, który w ĞrodĊ (15 marca) ok. godz. 11.00 próbowaá
pokonaü odcinek ul. Ceglarskiej w Ostrzeszowie. Najpierw w rejonie skrzyĪowania z ul. Prusa na jego drodze „stanĊáa” betonowa
skrzynka energetyczna. Gdy w nią uderzyá, rozpadáa siĊ w drobny
mak. Kontynuując jazdĊ, kilkaset metrów dalej, w rejonie dworca
PKP, staranowaá betonowy páot, oddzielający teren kolei od jezdni.
Tu szaleĔcza podróĪ mieszkaĔca gminy Ostrzeszów dobiegáa
koĔca. Po rozbite auto przyjechaá holownik, a piratem drogowym
zajĊli siĊ funkcjonariusze KPP.
Tym razem ucierpiaáy jedynie betonowe elementy przydroĪnej
infrastruktury. To cud, Īe pijany kierowca nie doprowadziá do tragedii.
Miejmy nadziejĊ, Īe za ten „szczeniacki wybryk” 68-latek
poniesie dotkliwą karĊ.

NAGI

URATOWALI
SARENKĉ

PRZED OàTARZEM
Caákiem nagi mĊĪczyzna przed oátarzem - na taki widok natknąá
siĊ koĞcielny parafii
farnej w Ostrzeszowie
w poniedziaákowy ranek, 20 marca.
W chwili zdarzenia
koĞcióá byá pusty. Trwaáy przygotowania do
mających siĊ odbywaü
w tym dniu rekolekcji
wielkopostnych dla
máodzieĪy. KoĞcielny,
chcąc zapobiec dalszej profanacji miejsca
ĞwiĊtego, wezwaá policjĊ. Patrol przyjechaá
natychmiast. Okazaáo
siĊ, Īe sprawcą zamieszania byá 31-letni
mieszkaniec powiatu
kĊpiĔskiego, który ma
zaburzenia psychiczne.
Funkcjonariusze
o zajĞciu powiadomili
rodzinĊ mĊĪczyzny, ta
zabraáa go do domu.
A. à.

fot. Kobyla Góra Movie

Zbieraj jajka do koszyczka

WIELKANOCNA ZABAWA Z NAGRODAMI
DLA DOROSàYCH I DLA DZIECI

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

Gaszą poĪary, zabezpieczają miejsca wypadków,
ratują ludzkie Īycie, mienie... WĞród wielu zadaĔ, które
kaĪdego dnia wykonują straĪacy, jest takĪe pomoc
zwierzĊtom. Nigdy nie ignorują takich zgáoszeĔ, tym
razem teĪ przyjechali…
18 marca w Kobylej Górze na ul. Tetmajera doszáo
do niecodziennego zdarzenia - pomiĊdzy prĊtami metalowego ogrodzenia utknĊáa sarna. Na uwiĊzione zwierzĊ
natra¿li spacerowicze - to oni wezwali straĪaków. Ochotnicy z Kobylej Góry, uĪywając sprzĊtu hydraulicznego,
uwolnili zakleszczoną sarnĊ. Na szczĊĞcie nic jej siĊ nie
staáo - oswobodzona szybko uciekáa daleko od „puáapki”.
Caáa akcja trwaáa okoáo 20 minut.

Pilarki
juē od

749,-

Powoli zaczyna nam siĊ
udzielaü Ğwiąteczny nastrój.
Zajączki, jajeczka, koszyczki…
ChcielibyĞmy w wesoáy sposób
wpisaü siĊ w ten wielkanocny
krajobraz, dlatego proponujemy
áatwą, lekką i przyjemną zabawĊ, w której mogą wziąü udziaá
zarówno doroĞli, jak i dzieci.
Zabawa bĊdzie polegaáa na
zebraniu i wklejeniu do „naszego” koszyczka czterech jajek - kaĪde w innym kolorze. Jajka
bĊdziemy zamieszczaü w czterech kolejnych numerach „Czasu”, poczynając od numeru dzisiejszego. DziĞ teĪ zamieszczamy koszyczek do jajek. W tym
numerze jest jajko niebieskie.
DokoĔczenie na str. 5.
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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
KRASZEWICE

KONTROWERSJE WOKÓà SPRZEDAĩY
PAWILONU HANDLOWEGO
Nie tak wyobraĪano sobie przetarg na nieruchomoĞü naleĪącą do
tamtejszej Gminnej Spóádzielni. Przetarg, a wáaĞciwie jego brak... Sposób,
w jaki zaáatwiono sprawĊ sprzedaĪy
pawilonu handlowego w centrum
Kraszewic, budzi wiele kontrowersji
wĞród mieszkaĔców tej niewielkiej
miejscowoĞci.
JakiĞ czas temu Gminna Spóádzielnia w Kraszewicach podjĊáa decyzjĊ
o sprzedaĪy trzech nieruchomoĞci jednej w centrum Kraszewic i dwóch
w KuĨnicy Grabowskiej. Ogáoszono
przetarg. Co dziwne, informacja o tym,
Īe GS podjąá taką decyzjĊ, ukazaáa siĊ
jedynie w „Gáosie Wielkopolskim”.
MieszkaĔcy Kraszewic, dowiedziawszy siĊ o caáej sprawie juĪ po
fakcie, byli oburzeni.
- Na naszym terenie rzadko kto
kupuje tĊ gazetĊ. Dlaczego ogáoszenie nie zostaáo zamieszczone w prasie
lokalnej, tak by wiĊcej osób mogáo siĊ
o tym dowiedzieü? - dopytywali.
Jak siĊ jednak okazuje, do niektórych gazeta dotaráa, a chĊü kupna nieruchomoĞci zgáosiáy trzy osoby. Przetarg
odbyá siĊ 20 stycznia. Przybyáo na niego
dwóch mĊĪczyzn z róĪnych stron Polski
i kobieta, która prowadzi dziaáalnoĞü
w Kraszewicach.
- Z tego, co wiem, to ci panowie byli
bardzo zainteresowani, ale przetarg ni
stąd ni zowąd zostaá odwoáany. Nagle
okazaáo siĊ, Īe wynikáy jakieĞ nieĞcisáo-

Ğci - mówi czytelniczka. - Skoro przetarg
zostaá odwoáany, to spóádzielnia powinna
ogáosiü kolejny.
Niestety, tak siĊ nie staáo.
- W miĊdzyczasie dogadano siĊ
z kobietą, która przystąpiáa do przetargu
w styczniu.
Jak dodaje nasza rozmówczyni,
pomimo Īe inne osoby równieĪ byáy
zainteresowane nieruchomoĞcią, teraz
nie mają juĪ nawet szans na jej kupno.
GS nie chce z nikim rozmawiaü. I nawet
gdyby ktoĞ chciaá zapáaciü wiĊcej, nic
to nie da, bo pawilon handlowy w centrum wsi zostaá juĪ tej pani obiecany.
Co wiĊcej, zarząd GS-u ma mówiü, Īe
sprzedaje budynek w porozumieniu
z jego najemcami. Jak twierdzą inni,
jest to nieprawda.
- Mówiąc „w porozumieniu z najemcami”, zarząd ma chyba na myĞli tylko tĊ
jedną panią, która wynajmuje aktualnie
lokal w budynku obok, bo z najemcami
nieruchomoĞci, która idzie pod máotek,
nikt nie rozmawia, nikt siĊ nie liczy z ich
zdaniem. Ci ludzie najprawdopodobniej
stracą pracĊ.

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

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

Czy zarzuty, które usáyszeliĞmy,
są sáuszne?
ZapytaliĞmy o to prezes GS-u
w Kraszewicach, p. GraĪynĊ Krawczyk.
- Przetarg zostaá odwoáany z powodu nieuregulowania stanu prawnego jednego z budynków (...) Wystąpiáy równieĪ
inne okolicznoĞci związane z pomiarami
geodezyjnymi. Informacja o przetargu
ukazaáa siĊ w „Gáosie Wielkopolskim”,
poniewaĪ ta gazeta pojawia siĊ na
terenie caáego woj. wielkopolskiego.
Ogáoszenie widniaáo takĪe na tablicy
w UrzĊdzie Gminy w Kraszewicach.
Komisja do spraw sprzedaĪy i rada
nadzorcza podjĊáy decyzjĊ o moĪliwoĞci sprzedaĪy nieruchomoĞci w drodze
negocjacji z zainteresowanymi kupnem
najemcami. Do 1 marca kupnem nieruchomoĞci w Kraszewicach zainteresowana byáa tylko jedna osoba.
O tym, Īe spóádzielnia zamierza
sprzedaü swoje nieruchomoĞci, zarówno
mieszkaĔcy Kraszewic, jak i najemcy
pawilonu mieli dowiedzieü siĊ juĪ w listopadzie - dodaáa pani prezes.
Kobieta, która od początku chciaáa
kupiü pawilon, nie zamierza niczego
zmieniaü. Oznacza to, Īe jeĪeli budynek stanie siĊ jej wáasnoĞcią, najemcy
pozostaną w swoich lokalach.
- Spóádzielnia nie ma obowiązku
sprzedaĪy nieruchomoĞci w drodze
przetargu. Rada nadzorcza rozwaĪa
ponowne omówienie tematu sprzedaĪy
nieruchomoĞci na najbliĪszym walnym
zgromadzeniu - koĔczy pani prezes.

Winda w szpitalu
DuĪo mówiono w ostatnich latach o przebudowie i rozbudowie szpitala
powiatowego w Ostrzeszowie. Wszystko wskazuje na to, Īe wreszcie sáowa
nabiorą konkretnych ksztaátów. Zostaá bowiem ogáoszony przetarg na budowĊ
pierwszego elementu związanego z komunikacją w szpitalu - klatki schodowej z windami. Prace budowlane bĊdą prowadzone od strony wejĞcia C
do budynku szpitalnego (od strony stoáówki). Zostaną one s¿nansowane ze
Ğrodków wáasnych spóáki OCZ, przekazanych przez Starostwo Powiatowe.
Instalacja windy to jeden z wymogów związanych ze standaryzacją szpitala.
W tym tygodniu nastąpi otwarcie ofert; miejmy nadziejĊ, Īe zaraz potem
ruszą pierwsze prace.
K.J.

POLICJA

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
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PrĊdkoĞü - zero tolerancji

23 mandaty za brak pasów

19 marca policja rozpoczĊáa akcjĊ pod nazwą PRĉDKOĝû - ZERO
TOLERANCJI. Przez caáy tydzieĔ
funkcjonariusze bĊdą zwracaü uwagĊ
na kaĪde, nawet najmniejsze wykroczenia w tym zakresie.
Nadmierna prĊdkoĞü to jedna
z gáównych przyczyn wypadków i kolizji
na polskich drogach. Jest ona kontrolowana przez policjantów kaĪdego dnia.
WiĊkszoĞci zdarzeĔ drogowych moĪna
by uniknąü, gdyby kierowcy przestrzegali ograniczeĔ prĊdkoĞci wynikających
z przepisów i znaków drogowych.

16 marca policjanci kontrolowali,
czy kierowcy samochodów oraz ich
pasaĪerowie podczas jazdy mają
zapiĊte pasy. Sprawdzali takĪe, czy
dzieci przewoĪone są w fotelikach.
Podczas dziaáaĔ funkcjonariusze
skontrolowali áącznie 51 pojazdów.
23 osoby (22 kierujących oraz 1
pasaĪer) w czasie jazdy nie miaáy zapiĊtych pasów bezpieczeĔstwa. W jednym
przypadku kierowca przewoziá dziecko
bez wymaganego fotelika. Posypaáy
siĊ mandaty.
Pozostaáe komunikaty - str. 3.

PEDAGOG,
TERAPEUTA

REHABILITACJA
W DOMU PACJENTA

Teresa Kubera

A. àawicka
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Dyplomowany Įzjoterapeuta
metody Kaltenborn-Evjenth

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

Usprawnianie:
• Udary mózgu
• Schorzenia ortopedyczne
• Bóle krħgosųupa
• Po zabiegach operacyjnych
tel. 516 453 579

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

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Katarzyna
Przybysz, Wáodzimierz Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY
Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji i tekstów, nie
zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ, listów.
Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90 e-mail:

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„W Rynku” od 20.03 do 26.03, tel. 730-04-72
„Przyjazna” od 27.03 do 2.04, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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20 marca, ok. godz.
11.00 wszystkie sáuĪby
zostaáy powiadomione
o zdarzeniu drogowym
na ul. Wiejskiej w Ostrzeszowie. Sama kolizja do
groĨnych nie naleĪaáa - doszáo tam do tzw. „mijanki”
- ford ¿esta oraz ¿at punto
podczas mijania zahaczyáy
siĊ lusterkami.
Okazaáo siĊ, Īe kierujący fordem 32-letni mĊĪczyzna dostaá ataku padaczki.
Byü moĪe to byáo przyczyną stáuczki. Pierwszej pomocy poszkodowanemu
udzielili straĪacy, ostatecznie 32-latkiem zajĊáa siĊ
zaáoga pogotowia.

Kolizja
na Wiejskiej

Nie ustąpiá - straciá prawo jazdy

fot. R. Pala

Pijany za kierownicą
Ponad trzy promile alkoholu miaá
w organizmie 22-latek, kierujący oplem
vectrą.
Do zdarzenia doszáo 17 marca, po
godz. 18.00 w Przytocznicy. Kompletnie pijany 22-letni mieszkaniec gminy
Ostrzeszów straciá panowanie nad autem i wjechaá do przydroĪnego rowu.
Wprawdzie z kolizji wyszedá caáo, ale
byá tak pijany, Īe chwilĊ potem zasáabá
w radiowozie. Konieczne byáa pomoc
pogotowia.
22-latek bĊdzie táumaczyü siĊ przed
sądem.

fot. A. àawicka

24-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego „pozbyá siĊ” prawa jazdy po tym,
jak na skrzyĪowaniu w Doruchowie nie ustąpiá pierwszeĔstwa przejazdu.
Do kolizji doszáo w minioną sobotĊ na ul. Ostrzeszowskiej.
24-letni mieszkaniec pow. ostrowskiego, kierując samochodem marki VW
Lupo, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i uderzyá w samochód marki KIA, którym kierowaá
41-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego. Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi.
Sprawca straciá prawo jazdy; policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie go.

Przygodzice

Kolizja z udziaáem „naszych”
fot. A. àawicka

Renault w ciĊĪarówkĊ
fot. M. Radziszewski
18 marca doszáo do stáuczki mercedesa i citroena w Przygodzicach.
Jak ustalili policjanci, 37-letni
mieszkaniec pow. ostrowskiego, kierując mercedesem, nie dostosowaá

prĊdkoĞci do warunków panujących
na drodze i doprowadziá do zderzenia
z citroenem, którym kierowaáa 60-letnia

mieszkanka Ostrzeszowa. Mercedes
równieĪ miaá tablice POT.

Scanią na bok
fot. R. Pala
W samo poáudnie - 17 marca - doszáo do kolizji na ul. KoĞciuszki
w Ostrzeszowie. Sprawcą zdarzenia byá 64-letni mieszkaniec Kalisza.
Kierując renault clio, na skutek nieprawidáowo wykonanego manewru omijania, doprowadziá do zderzenia z samochodem ciĊĪarowym marki Man, którym
kierowaá 60-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego.
SprawcĊ ukarano mandatem.

693 635 565; 606 718 442

DESKA
ELEWACYJNA
KOMPOZYTOWA
k
k
k

Nie wymaga malowania
Nie gnije
àatwe w montaĪu

Idealny wybór na dáugie lata!!!

fot. M. Radziszewski
W ĞrodĊ (15 marca) przed godz. 6.00 na krajowej „11” w rejonie budowy
obwodnicy Ostrowa, kierowca scanii z naczepą - cementowozem jadąc od strony
Ostrzeszowa, nie zachowaá ostroĪnoĞci, zjechaá z jedni i wskutek tego zestaw
przewróciá siĊ na bok. MĊĪczyzna (mieszkaniec pow. pleszewskiego) uskarĪaá
siĊ na ból w klatce piersiowej, zostaá przewieziony do szpitala.

POLICJA
Dachowanie w Bukownicy
Nadmierna prĊdkoĞü byáa
przyczyną kolizji, do której doszáo
póĨnym wieczorem - 17 marca, w Bukownicy.
20-letni mieszkaniec gm. Grabów,
kierując vw golfem nie dostosowaá
prĊdkoĞci do warunków panujących
na drodze, przez co straciá panowanie nad kierownicą i auto dachowaáo.
MĊĪczyzna zostaá ukarany mandatem.

Przez pijanego kierowcĊ
JaĨwiny nie miaáy prądu
Uderzyá w sáup energetyczny i odjechaá. Okazaáo siĊ, Īe byá pijany. Mowa
o 63-letnim mieszkaĔcu gm. Kraszewice, który w minioną sobotĊ „pozbawiá”
prądu mieszkaĔców JaĨwin.
Kierując hyundaiem, mĊĪczyzna
zjechaá z drogi i uderzyá w sáup energetyczny, a nastĊpnie odjechaá. Miaá
jednak pecha - na miejscu zdarzenia
policjanci znaleĨli elementy od hyundaia
i szybko ustalili wáaĞciciela auta.
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63-latek byá pijany (ponad 2,5 promila), „wylądowaá” w policyjnym areszcie. Za spowodowanie kolizji odpowie
przed sądem, grozi mu do dwóch lat
wiĊzienia.

Ukradá kolczyki
za 13 záotych
Policjanci ukarali mandatem 17-latka, który w sklepie samoobsáugowym
w Ostrzeszowie ukradá srebrne kolczyki
o wartoĞci 13 záotych.
Cháopak zostaá przyáapany na gorącym uczynku przez pracownika sklepu.
„Záodziejaszek” - mieszkaniec gminy Doruchów - zostaá ukarany mandatem.

Hyundaiem w mazdĊ
19 marca, w TorzeĔcu, kierujący
hyundaiem nie uwaĪaá podczas skrĊcania w lewo i doprowadziá do zderzenia z mazdą, którą jechaá 26-letni
mieszkaniec pow. wieruszowskiego.
SprawcĊ kolizji - 31-latka z gm. Doruchów, ukarano mandatem.

Apteka zatrudni magistra i technika farmacji
Praca w Grabowie/Ostrzeszowie
tel. 665 636 363
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

ROĝNIE POZYCJA
POLSKI W EUROPIE
1 marca odsáoniĊto w Ostrzeszowie RONDO im. ĩOàNIERZY
WYKLĉTYCH. Jednym z uczestników uroczystoĞci byá wiceminister
spraw zagranicznych RP - JAN
DZIEDZICZAK. Po zakoĔczonym
apelu porozmawiaáem z nim nt. polityki zagranicznej prowadzonej przez
rząd PiS.

udaáo siĊ coĞ, czego nie dokonano od
czasów II RP - na terytorium Polski
zostaáy rozmieszczone wojska sojusznicze, których obecnoĞü zwiĊksza nasze bezpieczeĔstwo. W tej
sytuacji potencjalny agresor bĊdzie
miaá ĞwiadomoĞü, Īe atak na PolskĊ
jest równoznaczny z atakiem na Stany Zjednoczone.

Co dziĞ jest priorytetem polskiej
polityki zagranicznej?
- Priorytetem jest wypracowanie
silnej pozycji w regionie i zapewnienie
bezpieczeĔstwa dla Polski. JesteĞmy
po niezwykle udanym szczycie NATO
w Warszawie. DziĊki naszej polityce

W niektórych Ğrodowiskach
twierdzi siĊ, Īe Polska jest dziĞ Ĩle
odbierana na Zachodzie.
Taką opiniĊ wygáasza opozycyjna
prasa w Warszawie. Pozycja Polski
roĞnie, czego dowodem jest zaproszenie wicepremiera Morawieckiego

Kobyla Góra

NIE BĉDZIE ZWOLNIEē
WĝRÓD NAUCZYCIELI
Nauczyciele z Kobylej Góry mogą
spaü spokojnie. ZwolnieĔ nie bĊdzie - zapewniaáa podczas ostatniej
sesji Karolina Hodyjas-Maáowiejska,
dyrektor Zespoáu Obsáugi OĞwiaty i Kultury Fizycznej. Wielu z nich
straci jednak nadgodziny...
Nowy ustrój szkolny, który wejdzie
w Īycie 1 wrzeĞnia, budzi wiele obaw

innym nauczycielom. W Mąkoszycach,
w Parzynowie, a takĪe w Kobylej Górze
potrzebujemy specjalistów. WczeĞniej
w szkoáach podstawowych nie byáo
takich przedmiotów jak ¿zyka, chemia,
geogra¿a. Pojawiáy siĊ one dopiero
w gimnazjum, a wiĊc specjaliĞci bĊdą
teraz potrzebni w podstawówkach. Na
pewno dojdzie do takiej sytuacji, Īe

Wiceminister J. Dziedziczak i poseá T. àawniczak
po záoĪeniu wiązanki kwiatów przed ostrzeszowską Lilijką.
na spotkanie grupy G-20. Znaczenie
Polski poprawia siĊ dlatego, Īe zaczĊliĞmy prowadziü podmiotową politykĊ,
korzystną dla naszego kraju i Polaków,
a nie ulegáą wobec innych paĔstw.
Tylko, Īe wáaĞnie to niektórym
zachodnim rządom siĊ nie podoba
i co jakiĞ czas obserwujemy w Parlamencie Europejskim kolejne akcje
przeciw Polsce.
Na to skáada siĊ kilka elementów:
Po pierwsze, rzeczywiĞcie u niektórych wywoáuje niezadowolenie to, Īe
chcemy byü traktowani na równi z najwiĊkszymi krajami Unii. Nie rozumiem,
dlaczego Polska mająca podobną
liczbĊ mieszkaĔców i podobną wielkoĞü jak Hiszpania, miaáaby byü gorzej
traktowana. Ale to siĊ nie wszystkim
podoba, bo im mniej krajów jest w decyzyjnej grupie, tym wiĊcej mają do
powiedzenia ci, co dotąd rządzili. Ge-

jeden nauczyciel bĊdzie uczyá w dwóch
szkoáach. Nie chcemy pozyskiwaü osób
z zewnątrz, waĪne, Īeby nasi dotychczasowi nauczyciele mieli pracĊ, moĪe
bez nadgodzin, ale jednak. Przygotowujemy juĪ wstĊpnie arkusze.
Po tych sáowach, Henryk Kwiatkowski zapytaá wprost.
- BĊdą zwolnienia, czy nie?
Nauczyciele mogą jednak odetchnąü z ulgą - w Kobylej Górze nie
przewiduje siĊ redukcji etatów. Na koniec Grzegorz Kryjom, zastĊpca wójta zadeklarowaá: Robimy wszystko,
aby „uratowaü” kaĪdego z nauczycieli
w gminie Kobyla Góra.
A. àawicka

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV

MIAàEĝ LUB
MASZ KREDYT
WE FRANKACH?

KOMINKI

PomoĪemy Ci
odzyskaü Twoje
pieniądze

Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ.

ZADZWOē

602 460 571
www.kominki-tomek.pl

tel. 608 827 690

Wydaje siĊ dziĞ, Īe te dziaáania
polityków liberalno-lewicowych są
doĞü radykalne takĪe dlatego, Īe
w kilku krajach europejskich szykują siĊ w tym roku wybory i póki
co wiĊksze szanse zdają siĊ mieü
w nich partie konserwatywno-narodowe.

STRAĒ
Silny wiatr,
powalone drzewa...

i wątpliwoĞci. Co z nauczycielami uczącymi w gimnazjach i tymi, którzy uczą
w maáych, wiejskich szkoáach podstawowych?
O przyszáoĞü nauczycieli pytaá na
ostatniej sesji w Kobylej Górze (17
marca) radny Kwiatkowski.
- Czy w związku z reorganizacją
zwiĊkszy siĊ zatrudnienie w Parzynowie
i czy nie dojdzie do redukcji etatów
w Kobylej Górze?
Na pytania i wątpliwoĞci radnego
odpowiedziaáa p. Karolina Hodyjas-Maáowiejska.
- RóĪnica bĊdzie polegaáa na tym,
Īe nauczyciele, którzy do tej pory mieli
nadgodziny, teraz nie bĊdą mieli ich tylu,
poniewaĪ te godziny oddane zostaną

neralnie Europa jest rządzona przez
Ğrodowisko lewicowo-liberalne i fakt,
Īe w Ğrodku Europy istnieje duĪy kraj,
w którym zwyciĊĪyáy partie konserwatywne, jest dla tamtych polityków
trudny do zaakceptowania. Stąd te
ataki skierowane na PolskĊ, ale adresowane teĪ do wyborców w innych
krajach zachodnich, aby dwa razy
siĊ zastanowili, zanim wybiorą rząd
konserwatywny w swoim kraju. My siĊ
jednak tym nie przejmujemy, a pozycja
Polski zdecydowanie wzrosáa.

W miniony weekend nad naszym
powiatem przeszáa silna wichura - z usuwaniem jej skutków związanych byáo aĪ
13 interwencji.
18 marca odnotowano 10 wyjazdów. W wiĊkszoĞci interweniowano przy
powalonych lub pochylonych drzewach
(Morawin, Kobyla Góra, Przedborów,
Turze, KuĨnica Grabowska, Wygoda
Tokarska, Zajączki, Marcinki). Jedno
zdarzenie dotyczyáo uszkodzonej linii
energetycznej (Bukownica). W KuĨnicy
Grabowskiej w leĪące na drodze drzewo
uderzyá samochód osobowy.
W Īadnym ze zdarzeĔ nie ucierpieli ludzie.
Tego dnia do groĨniejszego zdarzenia doszáo tuĪ za granicą naszego
powiatu, w Czarnymlesie. Z jednego
z budynków mieszkalnych wiatr zerwaá
sporą czĊĞü dachu - straĪacy za pomocą
folii zabezpieczyli odkryte miejsce.
Z kolei w niedzielĊ (19 marca) doszáo do dwóch innych zdarzeĔ związanych z niesprzyjającą aurą - Ostrzeszów,
ul. Norweska (naderwane drzewo oparáo
siĊ o drugie drzewo) i KuĨnica Grabowska (tam drzewo oparáo siĊ o liniĊ energetyczną).
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DziĞ pogardliwie odrzucanych
przez unijnych polityków i tzw. europejskie elity.
Chcemy teĪ doprowadziü do wiĊkszej demokracji w UE. WypowiedĨ
pana Junckera, który mówi, Īe martwi go fakt, iĪ przywódcy niektórych
krajów zbyt wnikliwie wsáuchują siĊ
w swoje spoáeczeĔstwa, jest dla nas
nie do zaakceptowania.
ĝwiadczy teĪ o oderwaniu siĊ
unijnych elit od zwykáych ludzi.
DziĊkujĊ za rozmowĊ.
K. Juszczak

PoĪar skody
20 marca straĪacy zostali wezwani
do Bledzianowa - paliá siĊ tam samochód marki Skoda Fabia. WáaĞciciel
próbowaá sam ugasiü poĪar - konieczna
byáa jednak pomoc straĪaków. Akcja
gaĞnicza trwaáa blisko godzinĊ. Straty
oszacowano na 4000 zá - spaliáa siĊ
komora silnika.

w Ostrzeszowie doszáo do poĪaru wĊgla w zasobniku wĊglowym. StraĪacy
sprawnie poradzili sobie z ogniem. Konieczne byáo oddymienie pomieszczenia.
- 15 marca - w Pisarzowicach straĪ
interweniowaáa przy poĪarze suchej
trawy. OgieĔ objąá powierzchniĊ 200m2.
- 15 marca na drodze w Grabowie
zlikwidowano plamĊ oleju. Podobna
fot. OSP Wysocko Maáe
interwencja konieczna byáa teĪ
20 marca w Marcinkach.
- 18 marca
straĪacy zlikwidowali gniazdo
szerszeni na pl.
Wiosny Ludów
w Kobylej Górze.
Obecni byli
równieĪ przy zdarzeniach drogowych (17 marca
- Przytocznica oraz
Ostrzeszów PustCzarnylas
kowie).
fot. PSP Ostrzeszów

Pozostaáe interwencje
- 13 marca w Parzynowie oraz 14
marca w Ostrzeszowie straĪacy usunĊli
powalone drzewa.
- 14 marca - w jednym z domów
jednorodzinnych przy ul. JagieloĔczyka

Unia Europejska jest w kryzysie
i my chcemy ją naprawiü. Naprawiü
ją w duchu ojców zaáoĪycieli UE Gasperiego, Schumana, Adenauera,
którzy tworzyli UniĊ o chrzeĞcijaĔskich wartoĞciach…

PoĪar samochodu - Bledzianów

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

Ostrzeszów, ul. Norweska.

22.03.2017
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GRABOWSKIE SPRZĄTANIE

ObrzeĪa miejscowoĞci, drogi na
skraju lasu, rowy peáne są puszek, butelek, papierów, ubraĔ, ale nie tylko...
ZnaleĨü tam moĪna takĪe stare opony, telewizory, tapczany, fotele, paczki
ze zuĪytymi pieluchami, gruz i czĊĞci
samochodowe. Nie tylko okropnie to

wygląda, ale wpáywa teĪ niekorzystnie
na Ğrodowisko i na zdrowie ludzi.
16 i 17 marca, z inicjatywy burmistrza miasta i gminy Grabów nad
Prosną Zenona Cegáy, po raz pierwszy zrealizowano akcjĊ ekologiczną
sprzątania gminy, aby, jak mówi wáodarz, Grabów byá najczystszą gminą

w powiecie, a moĪe nawet w caáej
poáudniowej Wielkopolsce.
Pierwszy etap prac obejmowaá
rondo od ulicy Grodzkiej w Grabowie
oraz drogĊ nr 450 w kierunku Doruchowa. Zebrano kilkadziesiąt worków
Ğmieci. W akcji wziĊáo udziaá ok. 50
osób. Do zadbania o czystoĞü terenów wspólnych, czyli przydroĪnych
rowów, poboczy dróg zaangaĪowaáy
siĊ soátyski: Smolnik - p. Magdalena
Walichnowska, Siekierzyna - p. Anna
Dybul, Marszaáek - p. Beata Janicka,
i KuĨnicy Bobrowskiej - p. Mirosáawa
Piasecka-Tworek wraz z mieszkaĔcami.
Byáy one nie tylko koordynatorami dziaáaĔ, ale zadbaáy teĪ o dobrą atmosferĊ.
Budująca jest postawa mieszkaĔców, którzy z zaangaĪowaniem wáączyli siĊ w dziaáanie, pokazując, Īe
sprzątaü i dbaü o czystoĞü otoczenia
to nie wstyd, a wspólnie moĪna wiele
zdziaáaü. To my wszyscy jesteĞmy gminą i bierzemy za nią odpowiedzialnoĞü.
Tekst i zdjĊcia
Magdalena KarpiĔska

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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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

SONDA

Agata Leszkiewicz
nauczycielka

Wiosenne porzĆdki wâağciwie
mnie nie dotyczĆ, bo sprzĆtam na
bieīĆco. Jedynie latem, raz do roku,
robiċ porzĆdek w szafach z rzeczami
- mam zasadċ, īe jak czegoğ od roku
nie zaâoīyâam, oddajċ to innym lub
wyrzucam. Oczywiğcie sĆ rzeczy, do
których mam sentyment, i one zostajĆ.
MieszkajĆc w bloku, nauczyâam siċ, īe
nie naleīy „chomikowaý”, bo nie ma
na to miejsca.
Od czasu, gdy parċ lat temu tuī
przed Boīym Narodzeniem myâam
okna i siċ przez to pochorowaâam,
nie sprzĆtam juī przed samymi ğwiċtami. To, czy okna bċdĆ umyte, czy
teī nie, nie wpâynie na to, czy ğwiċta
siċ odbċdĆ.
Moja babcia zawsze mówiâa, īe
przed ğwiċtami trzeba sprzĆtaý nie
tylko zewnċtrznie, ale równieī we
wszystkich szafach, szafkach, skrytkach. Dziğ mamy do tego inne podejğcie, chyba przez to, īe jesteğmy
bardziej zabiegani.
Uwaīam, īe wiosenne porzĆdki
przyjċây siċ jako wielkie porzĆdki, bo
moīna wreszcie otworzyý okna, wywiesiý rzeczy na dwór, wyjğý do ogrodu.
Przed WielkanocĆ lubiċ zmieniý
trochċ otoczenie - Àranki, obrusik, jakiğ
gadīet, jakieğ zajĆczki…
Na wiosnċ zajĆce siċ budzĆ do
īycia, wiċc pewnie ludzie teī.

Zbieraj jajka do koszyczka

WIELKANOCNA ZABAWA
Z NAGRODAMI DLA
DOROSàYCH I DLA DZIECI
DokoĔczenie ze str. 1.
Co trzeba zrobiü, by wziąü udziaá
w losowaniu nagród?
1. Wyciąü zamieszczony na str. 1.
koszyczek i wkleiü go na kartkĊ pocztową.
2. W wyznaczone w koszyczku miejsca wkleiü jajka (w sumie cztery)
w dowolnej kolejnoĞci - czyli dzisiejsze jajko moĪna wkleiü na
pozycji pierwszej, drugiej, trzeciej
lub czwartej. Jest to bardzo waĪne, gdyĪ zabawa bĊdzie polegaáa
na tym, by tra¿ü (jak w totolotku)
we wáaĞciwy ukáad kolorów jajek,
ukáad ten, czyli kolejnoĞü kolorów
jajek w koszyku, ustalimy, poprzez
losowanie, w dniu rozstrzygniĊcia konkursu.
3. Nagrody losowaü bĊdziemy tylko
spoĞród kartek, na których znajdowaü siĊ bĊdą jajka wklejone wedáug
tej, wylosowanej kolejnoĞci.

O wiosennych porzĆdkach

Barbara Borecka
z córeczkĆ AdriannĆ
wychowuje dziecko

Jak najbardziej dotyczĆ mnie wiosenne porzĆdki, juī zaczċâam myý okna,
ale spacer z córkĆ jest waīniejszy, wiċc
mycie okien odâoīyâam na póĩniej.
Zwyczaj wiosennego porzĆdkowania wyniosâam z domu, moja mama
zawsze na wiosnċ myâa okna, zmieniaâa
Àranki, odğwieīaâa mieszkanie. Potrzeba
wpuğciý do ğrodka trochċ ğwieīego powietrza.
PorzĆdki w moim domu teī polegajĆ na myciu okien, zmianie poğcieli,
porzĆdkach w szafach i wyrzuceniu lub
oddaniu niepotrzebnych ubraĕ, gruntownym sprzĆtaniu w kuchni oraz âazience.
Moje porzĆdki to najpierw wielki chaos, przenoszenie z pomieszczenia do
pomieszczenia niepotrzebnych rzeczy,
po czym, gdy w tym ostatnim pokoju nie
ma juī zbyt duīo miejsca, zaczynam go
gruntownie sprzĆtaý, i tak kaīde kolejne pomieszczenie.
Staram siċ segregowaý rzeczy
w róīnych pudeâeczkach, jednak przy
maâym dziecku nie jest to zbyt proste.
Gdy coğ poukâadam, za chwilċ muszċ
zrobiý to jeszcze raz.
Mieszam nowoczesne sposoby
sprzĆtania z „babcinymi”. Czċsto okazuje siċ, īe te stare sĆ skuteczniejsze.
Tej wiosny zamierzam pomalowaý
suÀty, odğwieīyý mieszkanie. Miâo jest
od czasu do czasu zmieniý coğ w swoim otoczeniu.

Wiesâaw Janicki
budowlaniec

Mieszkanie porzĆdkujċ sam, teraz na wiosnċ, przed ğwiċtami staram
siċ porzĆdnie posprzĆtaý. Rozpoczynam od góry mebli, sukcesywnie
schodzĆc niīej. Póĩniej zabieram siċ
za ğrodek szaf, kuchniċ i âazienkċ,
a koĕczċ myciem okien.
Uīywam przede wszystkim
nowoczesnych ğrodków, sĆ âatwo
dostċpne i szybko dziaâajĆ. Znam
stare sposoby, takie jak cytryna czy
teī ocet, ale nigdy nie próbowaâem
ich stosowaý.
Nigdy nie zastanawiaâem siċ,
skĆd wziĆâ siċ pomysâ „wiosennych
porzĆdków”, myğlċ, īe jest to zwiĆzane ze ğwiċtami. Moīliwe, īe w dzisiejszych czasach mâodzi ludzie majĆ
do tego inne podejğcie, ale dla mnie
jest to zwiĆzane z tradycjĆ wyniesionĆ z domu, nasze mamy tak robiây,
babcie i prababcie równieī.
Na wiosnċ staram siċ zmieniý
Àranki, poğciele oraz ustawiam trochċ
wiosenno-ğwiĆtecznych dekoracji.
Kaīdemu potrzebne sĆ zmiany, te
zwiĆzane z najbliīszym otoczeniem równieī.

Ireneusz Gania
nauczyciel logistyki

W moim domu nie istnieje coğ
takiego jak „wiosenne porzĆdki”,
sprzĆtaý naleīy na bieīĆco, przez
caây rok. Do moich obowiĆzków zalicza siċ ogólna dbaâoğý o ogród,
posesjċ - przekopujċ ogródek, koszċ
trawċ. Po zimie naleīy posprzĆtaý
obejğcie, poniewaī topniejĆcy ğnieg
odsâania wiele miejsc, które juī nie
sĆ tak urokliwe jak byây pod przykryciem z biaâego puchu. Po minusowych temperaturach trzeba teī
pozamiataý chodnik przed domem,
poniewaī pozostaje na nim sypany
zimĆ piasek.
W domu zajmujċ siċ przede
wszystkim remontami, ale to w ciĆgu caâego roku, gdy pojawia siċ
odrobina wolnego czasu. Pozostaâymi porzĆdkami, takimi jak mycie
okien, zajmuje siċ przede wszystkim
moja īona.
Wszyscy chcemy, īeby wiosna
poprawiâa nam samopoczucie, īeby
zieleĕ byâa zielona, nie chcemy oglĆdaý pojedynczych kċpek trawy, wystajĆcych miċdzy starymi liğými.

4. JeĞli jajeczka bĊdą wklejaü dzieci, prosimy na kartce z rozwiązaniem, oprócz adresu, daü dopisek:
DZIECKO LAT (tu wiek). Brak tego
dopisku spowoduje, Īe kartka rozpatrywana bĊdzie jako rozwiązanie
osoby dorosáej.
5. Kartki bĊdzie moĪna dostarczaü do
redakcji, po ukazaniu siĊ numeru
15. (w nim zamieĞcimy ostatnie
jajeczko do koszyczka), czyli od 12
kwietnia do 26 kwietnia 2017 r., do
godz. 15.00.
NAGRODY:
wĞród osób dorosáych rozlosujemy
trzy nagrody pieniĊĪne - po 200 zá kaĪda - oraz 5 nagród pocieszenia;
wĞród dzieci - trzy nagrody gáówne
(klocki lego) oraz nagroda pocieszenia
dla kaĪdego „tra¿onego” rozwiązania.
Udziaá w zabawie jest równoznaczny z wyraĪeniem zgody na publikacjĊ
danych (nazwiska osób, które otrzymają nagrody).

rozm. K. Przybysz,
fot. A. Pisula

Marta Jċdrzejak
wychowuje dziecko

Wedâug mnie wiosenne porzĆdki
majĆ duīy sens. W swoim domu zaczynam od mycia okien, wymiany Àranek, wytarcia kurzy i ustrojenia domu
w dekoracje wielkanocne.
Uwaīam, īe wiosenne porzĆdki
wiĆīĆ siċ przede wszystkim ze ğwiċtami, z odwiedzinami naszych rodzin.
Wiosna daje nam zastrzyk endorÀn,
budzimy siċ do īycia, mamy duīo energii - to skâania do wiċkszej aktywnoğci,
a wiċc i porzĆdków.
WiosnĆ robimy nie tylko porzĆdek w domu czy ogrodzie, ale równieī
w gâowie - planujemy róīnego rodzaju
zmiany, robimy postanowienia.
Nie mam jakichğ specjalnych
sposobów na organizacjċ sprzĆtania,
robiċ to, gdy mam czas, gdy moje
dziecko ğpi. Uīywam starych, sprawdzonych ğrodków, takich jak ocet czy
soda oczyszczona.
Jeğli chodzi o porzĆdek w szaÀe,
to niepotrzebne ubrania oddajċ albo
wyrzucam, niczego nie zostawiam,
nie chomikujċ.
A tak w ogóle to uwielbiam sprzĆtaý, niestety, czasami brakuje mi na
to czasu.
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www.powiatostrzeszowski.pl
Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie
podaje do wiadomoĞci wyciąg z ogáoszenia o I przetargu ustnym
nieograniczonym, na dzierĪawĊ lokalu o powierzchni 36 m2, skáadającego
siĊ z 3 pomieszczeĔ, z przeznaczeniem na gabinet lekarski, bĊdącego
wáasnoĞcią Powiatu Ostrzeszowskiego, poáoĪonego w KuĨnicy Grabowskiej, znajdującego siĊ na dziaáce oznaczonej numerem ewidencyjnym 283,
o pow. 0,5300 ha, zapisanej w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00041711/8.
Przetarg odbĊdzie siĊ 24 kwietnia 2017r., o godz. 11 : 00, w lokalu
Starostwa Powiatowego Ostrzeszowie - sala sesyjna.
Cena wywoáawcza wynosi 620,00 zá netto plus 23 % VAT, postąpienie
co najmniej 1% ceny wywoáawczej.
Osoby przystĊpujące do przetargu winny wpáaciü wadium w wysokoĞci
100,00 zá, na konto depozytowe Starostwa Powiatowego: Spóádzielczy Bank
Ludowy w KĊpnie Nr 94 8413 0000 0111 6857 2000 0110, najpóĨniej do
dnia 20 kwietnia 2017 roku, z dopiskiem „PRZETARG I ”, przy czym liczy
siĊ termin faktycznego wpáywu ww. kwoty na ww. konto (ostateczny termin
upáywa 20 kwietnia 2017r.).
Dodatkowe informacje na temat przetargu moĪna uzyskaü w Wydziale
Geodezji, Kartogra¿i, Katastru i Gospodarki NieruchomoĞci, Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 51, tel. 62-7320080,
519333080 e-mail: geodezja@powiatostrzeszowski.pl

Starosta Ostrzeszowski

podaje do wiadomoĞci wyciąg z ogáoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaĪ nieruchomoĞci po byáym koĞciele ewangelickim,
bĊdącej wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, poáoĪonej w Pisarzowicach, gm.
Kobyla Góra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 224, o pow. 0,3760 ha,
zapisanej w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00047567/5. Ogáoszenie wywieszono
na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie i w BIP.
Dziaáka 224 posiada ksztaát regularny - prostokąta, bezpoĞrednio przylega
do drogi publicznej -asfaltowej, a takĪe ma czĊĞciowy dostĊp do infrastruktury
technicznej, (elektroenergetycznej i wodnej). Uksztaátowanie terenu na przewaĪającym obszarze jest páaskie, w póánocnej czĊĞci dziaáki lekko pochyáe.
Dziaáka zabudowana jest budynkiem dawnego koĞcioáa ewangelickiego,
w stanie zabezpieczonej ruiny. CzĊĞciowo poroĞniĊta jest drzewostanem dąb, sosna, lipa, brzoza i akacja.
Zgodnie z Wypisem Nr BG.7323/1/2007 z dnia 10.09.2007r., z ustaleĔ
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra,
zatwierdzonego Uchwaáą Nr XVI/114/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 13
kwietnia 2004 roku, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kobyla Góra, przedmiotowa nieruchomoĞü posiada
przeznaczenie pod usáugi kultu religijnego i oznaczona symbolem Upr oraz
pod tereny dróg - droga gminna nr 9510 klasy L i oznaczona symbolem 4KUI.
Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kaliszu
z dnia 15 stycznia 1982r. I.dz. KL-III-5340/1/82 oraz decyzji Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 sierpnia 2008r., I.dz.
WD-4151/1635/63R/2008, nieruchomoĞü zapisana jest obecnie w rejestrze
zabytków województwa wielkopolskiego, pod numerem 705/Wlkp/A. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją Nr 331/2015, z dnia
15.12.2015r., wyraziá zgodĊ na zbycie zabytku, tj. koĞcioáa ewangelickiego
i cmentarza koĞcielnego wokóá koĞcioáa, jednakĪe nabywca zobowiązany
jest do przeprowadzenia niezbĊdnych prac konserwatorskich polegających
na naprawie dachu w ciągu 2 lat od nabycia nieruchomoĞci, a w pozostaáych
czĊĞciach budynku w ciągu 4 lat, od daty nabycia nieruchomoĞci.
Przetarg odbĊdzie siĊ 24 kwietnia br., o godz. 10.30 w lokalu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie - sala sesyjna.
Cena wywoáawcza, po zastosowaniu 50% boni¿katy, 106.650,00 zá,
postąpienie nie mniej niĪ 1% ceny wywoáawczej.
Osoby przystĊpujące do przetargu winny wpáaciü wadium w wysokoĞci
10.000,00 zá, na konto depozytowe Starostwa Powiatowego: Spóádzielczy
Bank Ludowy w KĊpnie Nr 94 8413 0000 0111 6857 2000 0110 najpóĨniej
do dnia 20 kwietnia br. z dopiskiem „PRZETARG I”, przy czym liczy siĊ termin
faktycznego wpáywu ww. kwoty na ww. konto (ostateczny termin upáywa 20
kwietnia 2017r.).
Dodatkowe informacje na temat przetargu moĪna uzyskaü w Wydziale
Geodezji, Kartogra¿i, Katastru i Gospodarki NieruchomoĞci, Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, pokój 51, tel. 062-7320080,
e-mail: geodezja@powiatostrzeszowski.pl

Obwieszczenie
Starosta Ostrzeszowski, dziaáając zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 roku, Kodeks postĊpowania administracyjnego, (Dz.U. z 2016
roku, poz.23), oraz z art. 11f ust.3, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku,
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031), zawiadamia,
Īe decyzją Nr 1-2.95.2017, z dnia 10 marca 2017 roku, zostaáo udzielone,
na rzecz Miasta i Gminy Ostrzeszów, zezwolenie na realizacjĊ inwestycji
drogowej, w zakresie budowy drogi gminnej, pn. „Rozbudowa ulicy Lazurowej
w m. Ostrzeszów Pustkowie - budowa chodnika”, na wniosek z dnia 5 stycznia
2017 roku, (l.dz. wpáywu 154).
Akta i dokumentacja związana z ww. sprawą jest do wglądu w Wydziale
Budownictwa i ĝrodowiska, w godzinach pracy urzĊdu, tj. od godz. 7.30 do
15.30, budynek poáoĪony przy ulicy Norweskiej w Ostrzeszowie.
Zgodnie z art. 73 ust.1 kpa, organ jest obowiązany umoĪliwiü stronom
przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
Przedmiotowe zawiadomienie o wydaniu decyzji zgodnie z art. 49 kpa
oraz w powiązaniu z art. 11f ust.3 ustawy, z dnia 10 kwietnia 2003 roku,
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych, (jedn. tekst Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031), jest obwieszczeniem,
które bĊdzie zamieszczone na áamach czasopisma lokalnego, na urzĊdowych
tablicach ogáoszeĔ Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie i UrzĊdu Miasta
i Gminy Ostrzeszów oraz na stronach internetowych tych urzĊdów.
Zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uwaĪa siĊ za dokonane po upáywie
14 dnia od dnia publicznego ogáoszenia.
z up. Starosty
Kazimierz Ciurys
Kierownik Wydziaáu
Budownictwa i ĝrodowiska

22.03.2017
17.11.2010

Dawid Podjuk
w gronie najlepszych
chemików w Polsce!
UczeĔ Zespoáu Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie Dawid Podjuk zakwali¿kowaá siĊ
do ¿naáu XXV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla máodzieĪy szkóá
Ğrednich. W konkursie wziĊáo udziaá
160 uczniów liceów ogólnoksztaácących,
liceów pro¿lowanych oraz techników,
spoĞród których wyáoniono 25 ¿nalistów.
Konkurs skáada siĊ z dwóch czĊĞci:
pisemnej i laboratoryjnej. CzĊĞü pisemna, która odbyáa siĊ 4 marca, miaáa
charakter eliminacji; teraz Dawid bĊdzie
siĊ zmagaá z zadaniami laboratoryjnymi.
FinalistĊ przygotowuje do konkursu
nauczycielka chemii w Zespole Szkóá nr
2 Sylwia Reng. ĩyczymy powodzenia!

List gratulacyjny wystosowaá do
I Liceum Ogólnoksztaácącego w Ostrzeszowie prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocáawskiej prof. Andrzej
Dziedzic. W piĞmie, zaadresowanym
do dyrektora I LO Michaáa Báocha, prorektor gratuluje wysokiego poziomu
przygotowania uczniów do egzaminów
maturalnych na przestrzeni ostatnich
lat. Sukcesy I LO są dla Politechniki
Wrocáawskiej szczególnie waĪne, gdyĪ
wielu absolwentów wybiera wáaĞnie tĊ
uczelniĊ, wiąĪąc z nią swoją przyszáoĞü.
Z badania przeprowadzonego
przez ¿rmĊ PCG Polska w ramach
projektu pilotaĪowego „Analityka
edukacyjna w szkoáach wyĪszych”,
organizowanego wspólnie z Fundacją
Rektorów Polskich, wyáonila siĊ mapa
szkóá pondgimnazjalnych, na której
I Liceum w Ostrzeszowie zajmuje 48.
miejsce w zestawieniu ponad 550 szkóá
z caáego kraju, których absolwenci najczĊĞciej wybierają PolitechnikĊ Wrocáawską. To wáaĞnie dlatego, z myĞlą
o przyszáych maturzystach, prorektor
wystosowaá list do dyrekcji I LO.
Politechnika Wrocáawska jest
obecnie jedną z najlepszych uczelni

Prezent dla oddziaáu dzieciĊcego

PoĞciel dla oddziaáu pediatryczno-noworodkowego ostrzeszowskiego
szpitala zakupiono z czĊĞci Ğrodków
uzyskanych z XVIII Balu Starosty. Starosta Lech Janicki zapowiada jeszcze
zakup pulsoksymetrów dla tego oddziaáu. 13 marca poĞciel wartoĞci 4000 zá

Transplantacja jestem na TAK
W Zespole Szkóá nr 1 trwają
przygotowania do uroczystego podsumowania kampanii Drugie ĩycie. 4
kwietnia do szkoáy przybĊdą znamienici transplantolodzy, osoby po przeszczepach oraz peánoletnia máodzieĪ
szkóá ponadgimnazjalnych. Spotkanie
jest otwarte dla wszystkich mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego, którzy
chcieliby poszerzyü swoją wiedzĊ na
temat transplantacji. Spotkanie uatrakcyjni wystĊp mistrza iluzji.
Kwietniowe spotkanie bĊdzie
stanowiü podsumowanie kampanii
Drugie ĩycie pod hasáem „Transplan-

przekazano ordynator oddziaáu doktor
Annie Mostek.
Pozostaáe Ğrodki z Balu Starosty
zostaną przeznaczone na cele spoáeczne i charytatywne, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem pomocy potrzebującym dzieciom.
tacja - Jestem na tak”, prowadzonej od
dziewiĊciu lat przez Zespóá Szkóá nr 1.
Celem przedsiĊwziĊcia jest zaszczepienie w sercach i umysáach
ludzi idei transplantacji jako bezcennej pomocy drugiemu czáowiekowi
oraz popularyzowanie oĞwiadczeĔ
woli. Wypeánienie i podpisanie takiego
oĞwiadczenia jest symbolicznym wyraĪeniem swojego stanowiska, czyli woli
przekazania narządów po Ğmierci dla
ratowania ludzkiego Īycia - wyjaĞnia
szkolna koordynatorka akcji Dorota
Pilarska.
Szkoáa z roku na rok stara siĊ
zwiĊkszaü zasiĊg swoich dziaáaĔ.
Początkowo spotkania i pogadanki
na temat transplantacji odbywaáy siĊ
tylko w klasach, póĨniej pojawiaáy siĊ

technicznych w Polsce. Naszą ambicją
jest ksztaácenie kadry inĪynierskiej na
najwyĪszym Ğwiatowym poziomie oraz
zapewnienie uczelni ciągáoĞci pokoleniowej kadry naukowej. Inwestujemy
wiĊc w najlepszych kandydatów na
studia i najzdolniejszych studentów,
pomagając im nie tylko w rozwijaniu
pasji związanych ze studiami, ale takĪe
umoĪliwiając naukĊ wolną od trosk
o sprawy materialne.
Wszystkich maturzystów zachĊcamy do zapoznania siĊ z bogatą ofertą
edukacyjną Politechniki Wrocáawskiej.
Najzdolniejszym maturzystom, w tym
olimpijczykom, dedykujemy specjalny program stypendialny „Wybitnie
uzdolnieni na Politechnice Wrocáawskiej”, w ramach którego oferujemy
stypendium rektora, miejsce w domu
studenckim oraz opiekĊ tutora.
Bardzo dziĊkujĊ za PaĔstwa olbrzymi trud związany z przygotowaniem
uczniów do dalszej edukacji - czytamy
w liĞcie prorektora Andrzeja Dziedzica.

Nowy kierunek
w Zespole
Szkóá nr 1
Zespóá Szkóá nr 1 wzbogaci
ofertĊ ksztaácenia o nowy kierunek
- technik organizacji reklamy. Pomysá
pozytywnie zaopiniowaáa Wojewódzka
Rada Rynku Pracy.
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
w Poznaniu na podstawie Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz Ustawy o systemie
oĞwiaty, wydaáa pozytywną opiniĊ
w sprawie utworzenia w Zespole Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie nowego kierunku ksztaácenia - technik organizacji
reklamy. Rada uzanáa, Īe szkoáa ma
odpowiedni potencjaá, dysponuje odpowiednią bazą lokalową i kadrową,
a takĪe wystarczającą bazą praktyk.
WczeĞniej pomysá utworzenia w ZS
nr 1 nowego kierunku ksztaácenia pozytywnie zaopiniowaáa Powiatowa Rada
Rynku w Ostrzeszowie.
Wedáug danych statystycznych Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy, do powiatowych urzĊdów pracy w Wielkopolsce
w ubiegáym roku wpáynĊáy 3 oferty dla
zawodu technik organizacji reklamy,
a dla zawodów pokrewnych takich jak:
autor tekstów i sloganów reklamowych,
specjalista ds. reklamy zgáoszono 130
ofert pracy.
informacje w szkolnym radiowĊĨle
i lokalnej prasie. Obecnie szkoáa stara
siĊ angaĪowaü w akcjĊ zarówno peánoletnią máodzieĪ szkóá ponadgimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego, jak
i wszystkich mieszkaĔców zainteresowanych problematyką transplantologii.
W tym roku goĞümi spotkania
podsumowującego kampaniĊ bĊdzie
m.in. ordynator Oddziaáu Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, wojewódzki
koordynator profesor Maciej Gáyda,
a takĪe Renata Maternik, która jest po
przeszczepie serca. Spotkanie otworzy
wstąpienie starosty ostrzeszowskiego, który sprawuje patronat nad akcją
Drugie ĩycie.

WiĊkszy kapitaá Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia
Rada Powiatu zdecydowaáa
o podwyĪszeniu kapitaáu zakáadowego spóáki Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia. Zgodnie z podjĊtą na XXIX
sesji uchwaáą, Rada wyraziáa zgodĊ na
wniesienie do spóáki miliona záotych.
Rada Powiatu podjĊáa uchwaáĊ
„w sprawie podwyĪszenia kapitaáu
zakáadowego spóáki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.,
pokrycia podwyĪszonego kapitaáu zakáadowego oraz objĊcia nowo
utworzonych udziaáów w spóáce przez
powiat ostrzeszowski”. Przyjmując
dokument, Rada wyraziáa zgodĊ na

podwyĪszenie kapitaáu zakáadowego spóáki Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia i wniesienia do niej wkáadu
pieniĊĪnego w kwocie 1.000.000 zá
oraz objĊcia z tego tytuáu w podwyĪszonym kapitale zakáadowym 10 000
udziaáów o wartoĞci nominalnej 100
zá kaĪdy. Wszystkie nowo utworzone udziaáy zostaną w caáoĞci objĊte
przez jedynego wspólnika, jakim jest
powiat ostrzeszowski, i zostaną pokryte wkáadem pieniĊĪnym w kwocie
1.000.000 zá.
Powiat ostrzeszowski jest jedynym udziaáowcem spóáki kapitaáowej

pod nazwą Ostrzeszowskie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o.
JuĪ w marcu ubiegáego roku
Rada zobowiązaáa Zarząd Powiatu
do podjĊcia dziaáaĔ zmierzających do
podwyĪszania kapitaáu zakáadowego
Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia
co roku o kwotĊ 1.000.000 zá, począwszy od roku 2016 przez okres 8 lat.
W związku z planowanymi inwestycjami w spóáce w chwili obecnej
zaistniaáa potrzeba do¿nansowania
szpitala i podwyĪszenia kapitaáu zakáadowego spóáki, co jest związane
z nabyciem nowych udziaáów.
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KAĩDE DOBRO POWRACA PODWÓJNIE

Nazwisko LECH DYBLIK zapewne mówi coĞ najbardziej zagorzaáym miáoĞnikom polskiego
¿lmu, a jednak spotkanie z nim
dostarczyáo wraĪeĔ niezapomnianych, których próĪno by szukaü
na spotkaniu z niejedną gwiazdą
kina. Szerszej publicznoĞci znany
jest z drugoplanowej roli w serialu
„ĝwiat wedáug Kiepskich” czy teĪ
z ¿lmu „WoáyĔ”. 14 marca aktor

przybyá do Ostrzeszowa, by najpierw spotkaü siĊ z máodzieĪą
szkolną, potem z mieszkaĔcami
miasta, którzy przyszli, by posáuchaü nie tylko Ğpiewanych przez
Dyblika piosenek rosyjskich, lecz
przede wszystkim, by posáuchaü
opowieĞci o Īyciu i jego meandrach, z których czasami nieáatwo
siĊ wyplątaü.

Emilia DĊbowska dawcą
komórek macierzystych!
DokoĔczenie ze str. 1.
Niedáugo potem, bo juĪ w grudniu 2016 roku, odebraáa kolejny telefon z fundacji. Ponownie potwierdziáa
swoją deklaracjĊ o gotowoĞci do
oddania szpiku. Przedstawiono jej
wówczas procedurĊ postĊpowania
oraz zadano szereg pytaĔ związanych z jej zdrowiem, przebytymi
chorobami i trybem Īycia. Umówiono ją na badania wstĊpne oraz
wyznaczono datĊ i miejsce pobrania
(6-7 lutego br., Klinika Hematologii,
Nowotworów Krwi i Transplantacji
Szpiku przy Szpitalu Klinicznym nr
1 we Wrocáawiu).
Dwa tygodnie przed pobraniem
- wspomina Emilia - zrobiono mi badania wstĊpne, a cztery dni przed,
wedáug instrukcji udzielonych przez
pielĊgniarkĊ, zaczĊáam w domu
przyjmowaü czynnik wzrostu G-CSF, aby zwiĊkszyü iloĞü komórek
macierzystych we krwi obwodowej.
6 lutego miaáam zgáosiü siĊ do kliniki.
Podczas pobytu we Wrocáawiu zakwaterowana zostaáam w eleganckim
hotelu, a wszystkie koszty poniosáa
fundacja DKMS Polska. Otoczono mnie troskliwą opieką zarówno
ze strony pracowników kliniki, jak
i fundacji.
Po zgáoszeniu siĊ do kliniki najpierw wykonano mi morfologiĊ krwi,
a póĨniej rozpoczĊáo siĊ pobieranie
komórek. Posadzono mnie na wygodnym fotelu i w zgiĊcia áokciowe
zaáoĪono dwie igáy. Przez okoáo 4
godziny moja krew wyprowadzana
byáa z jednej rĊki, potem przechodziáa przez maszynĊ - separator komórek macierzystych, która wytrąca
produkowane komórki (zostają one
w woreczku i mają jasnopomaraĔczową barwĊ). Oczyszczona krew
wracaáa potem z maszyny do Īyáy
w mojej drugiej rĊce. W tym dniu
udaáo siĊ zebraü tylko poáowĊ komórek potrzebnych dla biorcy, resztĊ
komórek pobrano na drugi dzieĔ.
Czy bolaáo? Przy przyjmowaniu
czynnika wzrostu pobolewaáy mnie
koĞci, no i samo zaáoĪenie wenÀonu
Natomiast w trakcie i po pobraniu
wszystko przebiegaáo dobrze i nie
bolaáo mnie juĪ nic. Jedynie czuáam
siĊ trochĊ osáabiona. Po badaniach
koĔcowych wypisano mnie do domu

z kartą dawcy, dziĊki której mogĊ
korzystaü z przywilejów podczas
badaĔ ambulatoryjnych.
Emilia wie jedynie, Īe biorcą jest
66-letnia Francuzka. Na razie nic
wiĊcej. Dopiero trzy miesiące po
zabiegu, bĊdzie mogáa siĊ dowiedzieü, czy przeszczep siĊ udaá. A po
2 latach moĪe ewentualnie poznaü
bliĪsze szczegóáy na temat osoby,
która zostaáa biorcą jej szpiku.
Co Emilia mówi osobom, które
wciąĪ wahają siĊ, czy przystąpiü do
bazy potencjalnych dawców szpiku?
- Nie ma siĊ czego baü. Ból jest
do zniesienia, a satysfakcja z tego,
Īe mogliĞmy komuĞ pomóc - nie
do opisania.
PamiĊtajmy, Īe prawdopodobieĔstwo znalezienia odpowiedniego
dawcy jest bardzo niskie. WiĊc im
wiĊcej potencjalnych dawców, tym
wiĊcej szans na Īycie dla chorych
na nowotwory krwi.
Wierzymy, Īe przeszczep
przebiegnie pomyĞlnie i pacjentka
z Francji szybko powróci do zdrowia. JednoczeĞnie gratulujemy Emilii
odwagi i dobrej woli i Īyczymy duĪo
zdrowia oraz speánienia wszystkich
marzeĔ w dorosáym Īyciu, jako Īe
niebawem opuĞci juĪ szkolne mury.
Przypomnijmy, Īe do tej pory
na terenie naszego powiatu zarejestrowaáo siĊ 855 osób podczas
szeĞciu akcji Dni Dawcy Szpiku
w Ostrzeszowie, z czego piĊcioro
- áącznie z Emilią - zostaáo dawcami
rzeczywistymi.
Katarzyna Dembska-Páonka

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

JESTEM ALKOHOLIKIEM - wyznaje
szczerze, mimo Īe
juĪ od 25 lat jest
trzeĨwym alkoholikiem. Na spotkaniu
wiele mówiá o powodach swego upadku,
o próbach wyjĞcia
z naáogu, nie zawsze
udanych…
- Wyszedáem
z domu, którego nie
lubiáem - mój stary
piá. Byáem wkurzony na niego i na
matkĊ, która robiáa
haáas, gdy przychodziá pijany. Baáem
siĊ tego czekania,
o której wróci, w jakim bĊdzie stanie…
Potem uciekáem do
szkoáy z internatem, przyjeĪdĪaáem
tylko na ĞwiĊta, i to na jeden dzieĔ,
bo dwa dni to byáo dla mnie za duĪo.
Po latach stwierdziáem, Īe jestem dokáadnie w tym samym miejscu - nie
lubiĊ swojego domu, a, co gorsza,
zauwaĪyáem, Īe nie lubią go równieĪ
moje córki, które zwracają siĊ do mnie
ludzkim gáosem tylko, gdy potrzebują
kasy. ĩona po póátora roku miaáa do
mnie wyáącznie pretensje, nie doceniając tego, Īe tyram. Na dodatek
przestaáa mi siĊ podobaü. Zacząáem
siĊ zastanawiaü - gdzie ja miaáem
oczy. A przecieĪ od kilku lat byáem
juĪ trzeĨwy. Nie wiedziaáem, co mam
robiü - postĊpowaáem przecieĪ tak, jak
kazano podczas terapii - uczyáem siĊ
jĊzyków, graáem na gitarze...
Byáem czáowiekiem wierzącym, ale
do koĞcioáa nie chodziáem. UwaĪaáem
siĊ za cwaniaka, któremu Pan Bóg do
niczego nie jest potrzebny. KoĞcioáy,
owszem, lubiáem… zwiedzaü.
KiedyĞ, gdy szwendaáem siĊ po
mieĞcie, coĞ mnie tknĊáo, by wejĞü
do niewielkiego koĞcióáka. W konfesjonale siedziaá starszy ksiądz. Nie
wiem dlaczego klĊknąáem i zacząáem
siĊ spowiadaü… po 20 latach. To byáa
spowiedĨ Īycia, trwaáa ponad dwie

godziny. Dostaáem rozgrzeszenie, a na
odchodne usáyszaáem: „Teraz, bracie,
zobaczysz, jak bardzo i szybko zmieni
siĊ twoje Īycie”. TrochĊ ta pewnoĞü
spowiednika mnie rozĞmieszyáa, ale
szybko zacząáem spostrzegaü zmiany.
Odkryáem, Īe to nie ja jestem najwaĪniejszy na Ğwiecie, Īe wokóá są
ludzie, do których trzeba odnosiü siĊ
z szacunkiem. Tak teĪ zacząáem trak-

towaü ĪonĊ i dzieci - zaczĊáo docieraü
do mnie, Īe ich kocham. Znalazáem
sens Īycia, a staáo siĊ to dziĊki Panu
Bogu i o. Klemensowi. Dopiero po
jego Ğmierci dowiedziaáem siĊ, Īe
o. Klemens ĝliwiĔski byá jednym ze
spowiedników Jana Pawáa II.
DoĞü mądrzenia siĊ… - mówi aktor. SiĊga po gitarĊ i za chwilĊ czaruje
rosyjską piosenką. Potem mówi, Īe
ma sentyment do… Lenina, mimo Īe
jego rodzina w czasie wojny ze strony
Rosjan doznaáa wielu krzywd.
- Na komuniĊ nie dostaáem zegarka, tak jak wszyscy koledzy. Swój
pierwszy wygraáem w konkursie wiedzy o Leninie. Wówczas - moĪe po
raz pierwszy - byáem naprawdĊ szczĊĞliwy, a takich momentów, miaáem
w Īyciu najwyĪej kilka.
WĞród Rosjan ma paru znajomych
muzyków i to od nich nauczyá siĊ Ğpie-
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waü rosyjskie romanse. A Ğpiewa je
nawet w wiĊzieniu, gdzie chĊtnie wystĊpuje, tak jak i w innych „dziwnych”
miejscach.
Anegdotami i ciekawymi opowiastkami áódzki aktor zasypywaá publicznoĞü. Niektóre z nich stanowiáy swego
rodzaju przypowieĞci, potwierdzające
wyznawaną przez goĞcia tezĊ, Īe kaĪde dobro powraca ze zdwojoną siáą.
ĝwietnie wspóágraáa z nimi piosenka
„Serce”, najbardziej znana spoĞród
wykonywanych przez artystĊ.

- KiedyĞ dostaáem propozycje zagrania w ¿lmie z udziaáem aktorów
amerykaĔskich. Jeden z nich Malcom
McDowell miaá urodziny i wydaá bankiet. Tam wáaĞnie francuski reĪyser
powiedziaá: „Lechu, jesteĞ Ğwietnym
aktorem”. Oniemiaáem, w Polsce nigdy tego nie sáyszaáem. Moment, na
który czekaáem caáe Īycie - trzeba
to uczciü. Postanowiáem wypiü z tej
okazji jedno piwo i znów… piáem dwa
lata. Wiem, Īe jestem maáo odporny
na komplementy, dlatego unikam takich „niezdrowych” sytuacji.
Ostrzeszowskie spotkanie teĪ
koĔczyáy brawa, komplementy i gratulacje pod adresem aktora, lecz moĪna
sądziü, Īe na te wyrazy uznania Lech
Dyblik juĪ zdoáaá siĊ uodporniü.
K. Juszczak

PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce zatrudnienia: Rojów /koáo Ostrzeszowa.

Zakres obowiĈzków:
Ŷ prace produkcyjne
Ŷ wykonywanie prac manualnych przy linii produkcyjnej
Ŷ kontrola jakoĞciowa produktów
Wymagania:
Ŷ zdolnoĞü manualna, dokáadnoĞü, sumiennoĞü
Ŷ gotowoĞü do pracy zmianowej
Ŷ umiejĊtnoĞü pracy w zespole, duĪa motywacja do pracy i nauki

Mile widziane doĞwiadczenie w pracy przy produkcji.
Oferujemy:
Ŷ stabilne zatrudnienie w oparciu o umowĊ o pracĊ
Ŷ atrakcyjne wynagrodzenie
Ŷ pakiet ĞwiadczeĔ dodatkowych
Ŷ praca w przyjaznej atmosferze
Ŷ moĪliwoĞü rozwoju kariery zawodowej
 Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie CV pod adres: rekrutacja@esmokingliquids.com
z dopiskiem w tytule: pracownik produkcji
 Termin nadsyáania aplikacji mija dnia 26.03.2017 r.
 Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami
 W CV prosimy zawrzeü klauzulĊ: "WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926, ze zm.).
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Budują w Kobylej Górze

Piesek sam siĊ nie obsáuĪy

W Kobylej Górze trwają prace przy budowie drogi wiodącej od cmentarza w MyĞlniewie, obok zalewu, do KuĨnicy MyĞln. Obecnie táuczeĔ, który
skáadowany jest na placu w okolicy DPS-u, przewoĪony jest wywrotkami
na remontowany odcinek. Tam pracują wyrówniarki i walce. Zapewne juĪ
niedáugo wylany zostanie asfaltowy dywanik.
Roboty prowadzone są równieĪ w centrum „Kobyáki” - na ul. Konopnickiej.

W parku miejskim
i w kilku innych punktach
Ostrzeszowa jakiĞ czas
temu pojawiáy siĊ pojemniki
na psie odchody. MoĪna by
powiedzieü - nareszcie, teraz bĊdzie czysto i schludnie. Niekoniecznie. Goáym
okiem widaü jak wciąĪ na
chodnikach i tuĪ przy nich
walają siĊ psie g… CóĪ,
piesek sam siĊ nie obsáuĪy,
a do tego, by posprzątaá po
nim wáaĞciciel, potrzebne
są nie tylko pojemniki, lecz
przede wszystkim kultura
osób spacerujących z pieskami.

Na murach nie wolno!

W gablocie przy wejĞciu do klasztoru
Sióstr Nazaretanek znajduje siĊ informacja
o istniejącej kawiarence. ĩartobliwy projekt
plakatu bardzo nam siĊ podoba.

Otwarcie drogi w Palatach
W ĞrodĊ, 15 marca,
w miejscowoĞci Palaty
w gminie Grabów zostaá
otwarty fragment drogi
wraz z przebudowanym
skrzyĪowaniem. Remont skrzyĪowania byá
niezbĊdny ze wzglĊdu
na stan techniczny nawierzchni. WartoĞü inwestycji, s¿nansowanej
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wyniosáa 1,8 mln zá.
SkrzyĪowanie zostaáo
wyremontowane, wykonano oznakowanie poziome
i pionowe oraz przebudowano zjazdy, dziĊki temu
z pewnoĞcią jest tu bezpieczniej - powiedziaá podczas uroczystego otwarcia
Krzysztof Grabowski - wicemarszaáek
województwa wielkopolskiego.
W ramach inwestycji dokonano
równieĪ poszerzenia jezdni, umocnienia poboczy, wybudowano i przebudowano chodniki z kostki brukowej oraz
wykonano z betonowej kostki brukowej
wyniesioną wyspĊ dzielącą.

Po co ci wolnoĞü? - ktoĞ nabazgraá na murze w centrum
Ostrzeszowa. Nawet gdy wolnoĞü komuĞ nie w smak, to jeszcze
nie powód, aby pisaü o tym na Ğcianach budynków. WáaĞnie
dlatego, Īe mamy wolnoĞü, tego robiü nie wolno!

Leszcze maáe jeszcze

W trakcie otwarcia przekazane zostaáy takĪe informacje o kolejnych planach remontowych. Jak zapowiedziaá
wicemarszaáek w najbliĪszym czasie
zlecona zostanie dokumentacja przebudowy drogi wojewódzkiej 449 od
granicy województwa áódzkiego. To ma
byü kompleksowa przebudowa tej, bĊdącej w fatalnym stanie, drogi. Remont

obejmie odcinek od gminy Brzeziny
do gminy Grabów nad Prosną wraz
z przebudową mostu i skrzyĪowania
w Brzezinach, gdzie ma powstaü rondo.
Docelowo wáodarze województwa
chcą przebudowaü caáą drogĊ od Grabowa, przez Ostrzeszów do granicy
województwa dolnoĞląskiego.

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

Pan Mariusz pierwszy raz w tym roku wybraá siĊ na ryby. Co prawda na
stawie przy Pogodnej w Ostrzeszowie záowiá leszcza, ale Īe byáa to maáa
rybka, darowaá jej Īycie.
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DzieĔ Kobiet
w Bledzianowie
11 marca zarząd KGW Bledzianów
zorganizowaá DzieĔ Kobiet, w którym
wziĊáo udziaá liczne grono nie tylko paĔ.
ĩyczenia szanownym koleĪankom
oraz soátysowi, p. Andrzejowi Bodyáowi
- z okazji Dnia Soátysa, záoĪyáa p. Paulina
i p. Edyta. Nie zabrakáo toastów, Ğpiewów,
pysznych daĔ i ciast. KaĪda pani zostaáa
obdarowana tulipanem. Spotkanie przebiegáo w miáej atmosferze.
DziĊkujemy sponsorom, dziĊki którym mogáyĞmy siĊ spotkaü w dniu naszego ĞwiĊta.
KGW Bledzianów

EMERYCKO i KOBIECO
Jak poáączyü przyjemne z poĪytecznym
dobrze wie przewodnicząca Koáa nr 1 PZERiI
w Ostrzeszowie, p. Maria
CzyĪak. JuĪ od kilku lat
udaje jej siĊ zorganizowaü doroczne zebranie
sprawozdawcze przy wypeánionej po brzegi sali.
Patentem na taką frekwencjĊ staá siĊ… DzieĔ
Kobiet, który czáonkowie
Koáa ĞwiĊtują przy okazji
zebrania. W ten sposób
informacje związkowe
i o¿cjalne wystąpienia
goĞci harmonijnie splatają siĊ z towarzyskimi
pogaduszkami przy kawie, cieĞcie i bardziej wykwintnych daniach.
WáaĞnie takie doroczne zebranie
z kobiecym akcentem odbyáo siĊ 15
marca. Ten „akcent” byá zauwaĪalny,
bo znakomitą wiĊkszoĞü uczestników
zebrania stanowiáy panie. Panów za to
jakby nieco wiĊcej wĞród goĞci, na czele
z przewodniczącym ZE PZERiI - Jerzym
Wiedemannem i wiceburmistrzem. Z kolei
UTW reprezentowaáa prezes - Maágorzata
Staniszewska.
Koáo nr 1 jest nie tylko najliczniejsze
w powiecie (272 czáonków), ale teĪ bardzo prĊĪnie dziaáa. Mówiáa o tym prezes
M. CzyĪak. OkolicznoĞciowe spotkania,
a takĪe te bez szczególnego powodu, to
podstawa dziaáania emeryckiej wspólnoty. JednakĪe zarząd Koáa nr 1 zasáynąá
z wielu niezapomnianych wycieczek.
W ubiegáym roku teĪ ich nie zabrakáo.
Byáy i te jednodniowe, np. do muzeum
przemysáu w Opatówku i muzeum leĞnictwa w Goáuchowie, czy kilkudniowe np. do
Sandomierza. M. CzyĪak wspominaáa teĪ
o planowanych na ten rok wycieczkach
(m.in. Elbląg z jego kanaáami i Ğluzami,
oraz Trójmiasto).
Potem moment reÀeksji - chwilą ciszy uczczono pamiĊü emerytów, którzy
w ostatnim czasie odeszli.

Miáym zwyczajem jest obdarowywanie osób, które w danym roku koĔczą 75
lub 80 lat. W tym roku w gronie dostojnych jubilatów znalazáy siĊ panie: Daniela Golicka, Jadwiga Mądra, Bogusáawa
PáaĪewska, Helena Grzegorowska, Aniela
MáoczyĔska i Krystyna Warszawska, oraz
panowie: Kazimierz ĝmiatacz i Lucjan
Nowak.
Pierwszym z goĞci, który zabraá gáos,
byá má. aspirant Patryk MoĞ z KPSP.
Przyszedá na spotkanie z „koszem informacji” o czyhających zagroĪeniach.
Jednym z najgroĨniejszych jest bez-

wonny czad, ulatniający
siĊ z pieców i junkersów.
MoĪemy zwiĊkszyü swoje
bezpieczeĔstwo instalując czujkĊ wykrywającą
ulatniający siĊ czad, do
czego P. MoĞ zachĊcaá.
O zagroĪeniach, lecz
innego rodzaju, mówiáa
takĪe przedstawicielka policji. Má. aspirant
Magdalena Handziuk,
przestrzegaáa przed
oszustami i záodziejami
Īerującymi na ludzkiej naiwnoĞci.
Po przestrogach
przyszedá czas na peáne
optymizmu Īyczenia dla
paĔ skáadane przez panów, zaĞ symboliczny wiosenny bukiet przewodniczącej
koáa przekazaá J. Wiedemann. On teĪ
w towarzystwie wiceburmistrza odznaczyá
panie Záotymi Honorowymi Odznakami
Związku. Otrzymaáy je: Czesáawa Adamska, Barbara KuĞnierczyk i Aleksandra Stasierska.
WaĪne są takie spotkania, bo przecieĪ bycie razem to wartoĞü, której nie
sposób przeceniü.
K. Juszczak
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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

Z ĩYCZENIAMI ZDROWIA I UĝMIECHU
Jak zwykle gwarno i radoĞnie byáo 15 marca w osiedlowym klubie „Madera”. Tu bowiem
DzieĔ Kobiet obchodziáy panie
z Koáa nr 2 PZERiI, ale takĪe inne
mieszkanki dzielnicy, bowiem od
lat emeryci, mieszkaĔcy osiedla
i dzielnicy tworzą jedną wspólnotĊ.
Wierszem, piosenką oraz
Īyczeniami zdrowia i uĞmiechu
przywitaáa uczestników spotkania
p. Urszula Lach. ĩyczenia dla paĔ,
a przy okazji sáodki dla nich upominek, przekazaá przewodniczący
Rady Dzielnicy nr 2 - Zbigniew
Tomczyk, peániący tĊ funkcjĊ

dopiero od kilku tygodni. ĩyczenia dla kobiet, lecz i dla panów
z okazji ich Dnia Cháopa záoĪyáa,
reprezentująca wáadze powiatu
Zo¿a Witkowska - czĊsty goĞü
spotkaĔ w „Maderze”.
A kiedy juĪ Īyczeniom staáo
siĊ zadoĞü, popáynĊáa piosenka,
a raczej caáy ich bukiet Ğpiewany
przez tutejszych artystów-Ğpiewaków. Byá teĪ toast i „Sto lat!” kobietom dedykowane. Nie zabrakáo
nawet przebojów operetkowych,
bo przecieĪ bywają chwile, gdy
„Usta milczą, dusza Ğpiewa”…
K.J.

NiedĨwiedĨ

DZIEē KOBIET NA WESOàO
5 marca na sali OSP w NiedĨwiedziu odbyáa siĊ uroczystoĞü z okazji
Dnia Kobiet - imprezĊ zorganizowaáa
Rada Soáecka oraz soátys p. Maágorzata Krawczyk.
Gáówną atrakcją imprezy byá wystĊp
komika, wodzireja - Sáawomira Jenerowicza z Pleszewa. Artysta Ğpiewaá, Īartowaá, przebieraá siĊ i, co najwaĪniejsze,
do zabawy angaĪowaá goĞci - gdyby nie
on, impreza pewnie nie byáaby tak udana.
Byáy teĪ Īyczenia, kwiatki, sáodki
poczĊstunek i inne niespodzianki. FunkcjĊ kelnerów peánili panowie - Jerzy,
Krzysztof i Sáawomir, którzy skutecznie
zadbali o to, aby z twarzy kobiet nie
znikaá uĞmiech.
UroczystoĞü przebiegaáa w bardzo
miáej i ciepáej atmosferze.
Za naszym poĞrednictwem pani
soátys dziĊkuje wszystkim paniom za
przybycie, panom za obsáugĊ oraz
sponsorom, dziĊki którym DzieĔ Kobiet
w NiedĨwiedziu mógá byü tak wyjątkowy.
AP

DOROTA WELLMAN O PASJACH, PRACY, PRZYJAħNI...
I KURSIE NA TRAMWAJARKĉ
Otwarta, energiczna
i peána dystansu - taka jest
Dorota Wellman. Pozytywnym podejĞciem do Īycia
zaraziáa okoáo 100 kobiet,
które w miniony czwartek
(16 marca) przybyáy do Hotelu Aroma Stone w Sycowie
na spotkanie z dziennikarką. WĞród goĞci byáo wiele
paĔ z naszego powiatu. Peáne Ğmiechu spotkanie zakoĔczyáo siĊ rozdawaniem
autografów i wspólnymi
zdjĊciami. ChociaĪ kolejka
byáa dáuga, dziennikarka
cierpliwie skáadaáa podpisy
i pozowaáa do zdjĊü.
Dorota Wellman to Īywa
inspiracja. Z jednej strony kobieta bardzo do nas podobna,
z drugiej - caákiem inna. Stereotypom Ğmieje siĊ w twarz.

ChociaĪ jak sama Īartobliwie przyznaáa „grube i stare” to ewenement w telewizji,
z powodzeniem pracuje w niej od ponad
trzydziestu lat. Kosi konkurencjĊ poczuciem
humoru, dystansem do Ğwiata oraz pewnoĞcią siebie. Jest teĪ przykáadem, Īe kariera
i rodzina mogą iĞü ze sobą w parze, poniewaĪ
od wielu lat jest szczĊĞliwą Īoną i matką.
Dziennikarka opowiadaáa o pracy przy
telewizyjnym paĞmie Ğniadaniowym, która
zaczyna siĊ o 6 rano. Trzeba naáoĪyü makijaĪ,
uáoĪyü wáosy, dopasowaü ubranie. Sama
rozmowa z goĞciem jest trudną sztuką, wymagającą koncentracji i podzielnoĞci uwagi.
Humorystycznie dodaáa, Īe prowadzący są
ludĨmi sáyszącymi gáosy. Naprzeciw siedzi
rozmówca, a przez sáuchawkĊ w uchu wybrzmiewają: odliczanie do koĔca programu,
wskazówki operatora oraz informacje od
reĪysera. Czasami gáosy nakáadają siĊ na
siebie, co moĪe spowodowaü katastrofĊ.
Nie kaĪdy wytrzymuje taką presjĊ, niektó-

rzy kandydaci na prowadzącego odpadają
w przedbiegach.
Ponadto, gdy przyjdzie záy dzieĔ, co
Wellman zdarza siĊ niezwykle rzadko, trzeba
zachowaü pogodną twarz. Nie moĪna tego
daü odczuü widzom. A juĪ na pewno prywatnych konÀiktów nie przynosi siĊ do pracy.
WaĪnym wątkiem podczas spotkania
byáa pasja. Dorota Wellman ma ich kilka,
podobnie jak jej mąĪ. Ich pasje są róĪne,
co dziennikarka uwaĪa za zdrowy podziaá.

Wellman Ğmieje siĊ, Īe gdyby nie praca
w telewizji, zostaáaby tramwajarką. Kurs
motorniczego tramwaju musiaáa zrobiü przed
rolą w ¿lmie Wajdy. Gdy kazano jej poprowadziü tramwaj, uznaáa to za dobry Īart. Za
Īartownisia uznaáa równieĪ Andrzeja WajdĊ,
gdy ten zadzwoniá, aby zaproponowaü jej
rolĊ znacznie máodszej Henryki Krzywonos.
Rzuciáa sáuchawką. Gdy zadzwoniá po raz
drugi, wiedziaáa, Īe to jednak nie Īarty.

DzieĔ Doroty Wellman zaczyna siĊ o 4.00
rano. KaĪdy wygląda inaczej, ale jak przyznaje - nie wyobraĪa sobie 8-godzinnej pracy
na etacie. Lubi ten element zaskoczenia,
co jest dla niej waĪniejsze niĪ stabilizacja.
Z duĪym entuzjazmem mówiáa teĪ o przyjaĨni z Marcinem Prokopem. Mimo Īe kaĪdy
z nich ma swoją rodzinĊ, po ciĊĪkim dniu
wspólnej pracy potra¿ą wyskoczyü razem do
restauracji. Sympatyczną parĊ róĪni 40cm
wzrostu i 17 lat, ale doskonale siĊ dogadują.
- Gdybym we wczesnej máodoĞci byáa
rozwiązáa, mógáby byü moim synem - Ğmiaáa
siĊ Dorota, mówiąc o Marcinie Prokopie. - To
dziwne, ale my siĊ nigdy nie pokáóciliĞmy.
Co waĪne, nasze rodziny w peáni akceptują
tĊ przyjaĨĔ. Spotykamy siĊ takĪe po pracy,
w naszych rodzinnych gronach. Kiedy idziemy na urlop, a jest to przewaĪnie sierpieĔ,
obiecujemy sobie z Marcinem miesiąc przerwy. Do tej pory nigdy nam to nie wyszáo, po
kilku dniach dostajĊ sms z pytaniem - Īyjesz?
No i tak siĊ zaczyna. CzĊsto zdarza siĊ równieĪ, Īe kojarzą nas jako parĊ. PrzyjeĪdĪamy
do hotelu, a recepcjonistka mówi - Mam dla
paĔstwa piĊkny pokój z widokiem na morze.
PrzyzwyczailiĞmy siĊ juĪ do tego - dodaje
dziennikarka.
A. àawicka
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OBSERWUJEMY PRACĉ FRYZJERA

D L A

D Z I E C I

KREW WAĩNA DLA WSZYSTKICH…
Pod takim hasáem odbyáo siĊ spotkanie pani dr Karoliny
Jakowickiej-Czemplik z uczniami klas 2c i 2d SP nr 1. Pani
doktor powiedziaáa dzieciom, skąd i dokąd páynie krew oraz
jakie są jej skáadniki.
Spotkanie odbywaáo siĊ w miáej atmosferze, co jest
bardzo waĪne, gdyĪ niektóre dzieci „boją siĊ krwi”. DrugoklasiĞci obejrzeli teĪ krótki ¿lmik, dotyczący oddawania krwi
dziĊki któremu zrozumieli, Īe moĪna w ten sposób uratowaü

ĩeby lepiej poznaü pracĊ fryzjerki,
przedszkolaki z Doruchowa udaáy siĊ
do jej zakáadu, gdzie miaáy okazjĊ zobaczyü fachowe ciĊcie mĊskie. Obejrzaáy
teĪ przybory potrzebne w tej pracy.
Niektóre dzieci same poddaáy siĊ zabiegom „upiĊkszającym”.

Z

N

22.03.2017

komuĞ Īycie. Uczniowie zadawali mnóstwo pytaĔ, na które
pani doktor cierpliwie odpowiadaáa. Na zakoĔczenie kaĪde
dziecko otrzymaáo pamiątkowy gadĪet.
DziĊkujemy Pani Doktor za poĞwiĊcenie dzieciom czasu
i za ciekawą lekcjĊ.
Wychowawczynie
Milena Kiernikowska
i Iwona Zawadzka

Miáo bĊdziemy wspominaü tĊ wizytĊ. W przedszkolu powstaá kącik fryzjerski, dziewczynki zaczĊáy tworzyü
„¿nezyjne” fryzury.
Z pewnoĞcią niektóre z dzieci bĊdą
chciaáy pracowaü w tym zawodzie.
Nauczycielki

A

J

D

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. 9.,
nagrodĊ otrzymuje Piotr Paprocki z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

CO SàYCHAû W SZKOàACH?
MAàA PĉTELKA - SUKCESY
STYLISTÓW Z ZS NR 1
Sukcesem zakoĔczyá siĊ udziaá stylistów z Zespoáu Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie w poznaĔskim konkursie Maáa
PĊtelka 2017. Natalia Owczarek z klasy
II Technikum Usáug Fryzjerskich zdobyáa
II miejsce w kategorii „fryzura uĪytkowa”, natomiast Katarzyna Dera z tej
samej klasy otrzymaáa wyróĪnienie

„Gáosu Wielkopolskiego” w kategorii
„konstrukcje architektoniczne”.
Naszych fryzjerów do konkursu
przygotowali nauczyciele zawodu:
p. Beata Kubiak, p. Karolina Obalska-Stempniewicz i p. Tomasz Pasiak.
Gratulujemy osobom nagrodzonym
oraz ich opiekunom.

Aleksandra Kusza z ZS nr 1 w ¿nale centralnym
Akademii KsiĊgowego!
27 lutego w siedzibie Stowarzyszenia KsiĊgowych w Polsce Oddziaá
Wielkopolski w Poznaniu odbyá siĊ II etap
Turnieju Talentów - AKADEMIA KSIĉGOWEGO. Organizatorami konkursu,
przeznaczonego dla uczniów techników
ekonomicznych z caáej Polski, są: Zespóá
Szkóá Ekonomicznych w Poznaniu oraz
wielkopolski oddziaá Stowarzyszenia
KsiĊgowych w Polsce. Uczestnicy muszą wykazaü siĊ znajomoĞcią ewidencji ksiĊgowej, przepisów podatkowych
oraz umiejĊtnoĞciami obsáugi programów
z pakietu INSERT.
W etapie szkolnym konkursu wziĊáo
udziaá 837 uczniów z 46 szkóá z województw: wielkopolskiego, dolnoĞląskiego,
lubuskiego i zachodniopomorskiego.
63 awansowaáo do etapu miĊdzyszkolnego. WĞród nich znalazáo siĊ piĊü
uczennic z klasy czwartej Technikum
Ekonomicznego z Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie: Jadwiga Sip, Aleksandra Kusza, Izabela PasoĔ, Patrycja
Zadka i Wioleta Nieruchalska. Rywalizacja polegaáa na rozwiązaniu zadania
testowego z zakresu rachunkowoĞci oraz
na ewidencji operacji gospodarczych
w ramach symulacyjnej ¿rmy.
10 marca ogáoszono wyniki. SpoĞród ostrzeszowskich ekonomistek do
15-osobowej grupy ¿nalistów, na wy-

sokim 5. miejscu, zakwali¿kowaáa siĊ
Aleksandra Kusza - z klasy czwartej
Technikum Ekonomicznego ZS nr 1.
Finaá odbĊdzie siĊ 27 marca w Poznaniu.
Zmierzy siĊ w nim piĊtnastu najlepszych
máodych ksiĊgowych tej edycji turnieju.
ĩyczymy powodzenia w ¿naáowej rozgrywce!
Warto przypomnieü, Īe laureatką
ubiegáorocznej edycji AKADEMIA KSIĉ-

GOWEGO zostaáa uczennica ZS nr 1
Kinga Kurzawa, która w ¿nale centralnym zajĊáa drugie miejsce. W ramach
nagrody odbyáa dwumiesiĊczny páatny staĪ w poznaĔskiej siedzibie ¿rmy
IKEA BUSINESS SERVICE CENTER
- sponsora olimpiady. Kinga obecnie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocáawiu.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
KONRAD KORDYLASIēSKI
W ETAPIE CENTRALNYM
OLIMPIADY
JČZYKA ROSYJSKIEGO!

Decyzją Komitetu Gáównego Olimpiady JĊzyka Rosyjskiego w Warszawie
zostaáa ustalona liczba punktów, która
kwali¿kuje uczestnika XLVIII Olimpiady
JĊzyka Rosyjskiego do udziaáu w eliminacjach centralnych (III stopnia).
W bieĪącym roku liczba ta wynosi 87
punktów (áącznie za egzamin ustny

i pisemny podczas eliminacji okrĊgowych, II stopnia). Wobec powyĪszego,
z OkrĊgu Wielkopolskiego
do eliminacji centralnych
zostaá zakwali¿kowany Konrad KordylasiĔski - uczeĔ
III klasy I LO, który uzyskaá
wymaganą liczbĊ 87 punktów (40 - za test, 47 - za
egz. ustny).
Eliminacje centralne Olimpiady odbĊdą siĊ
w Warszawie 8-9 kwietnia.
Opiekunem Konrada jest
pani Irena Klimek-Piastowska.
Gratulujemy!
Z ostatniej chwili:
Konrad zostaá ¿nalistą
eliminacji centralnych
XXXV Olimpiady JĊzyka
àaciĔskiego i tym samym
doáączyá do grona najlepszych znawców
jĊzyka áaciĔskiego i kultury antycznej
w Polsce. Szczegóáy za tydzieĔ.
Za tydzieĔ równieĪ o sukcesie
uczniów I LO - BáaĪeja KamiĔski ego
- laureata, i Adrianny Plichty - ¿nalistki Olimpiady Wiedzy o Mediach.

ADRIAN SZWARC Z ZS NR 2
MISTRZEM GRAMATYKI NIEMIECKIEJ
14 marca odbyáa siĊ IV edycja
konkursu z jĊzyka niemieckiego
i angielskiego dla szkóá ponadgimnazjalnych „Mistrz Gramatyki”. W konkursie braáo udziaá 75 uczestników
z powiatów: ostrowskiego, kaliskiego, pleszewskiego, krotoszyĔskiego, jarociĔskiego i ostrzeszowskiego.
W konkursie, zorganizowanym przez
ZSP CKU w Przygodzicach, naszą
szkoáĊ reprezentowali: Nikodem Noculak z klasy 1b LO, Kacper DurzyĔski
z klasy 2 SI i Adrian Szwarc z klasy
3b LO. Adrian zająá I miejsce i zdobyá
tytuá „Mistrza Gramatyki Niemieckiej”.
Anna Páaczkowska

SUKCES UCZENNICY
I LO W ZAWODACH
CHEMICZNYCH
Z satysfakcją informujemy, Īe uczennica klasy trzeciej o pro¿lu
biologiczno-chemicznym - Hanna SzuÀiĔska - zajĊáa I miejsce w XV
Regionalnych Zawodach Chemicznych pod patronatem Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, PoznaĔskiego Kuratorium OĞwiaty
oraz Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, które odbyáy siĊ 9 marca.
Do rywalizacji przystąpili miáoĞnicy chemii z KoĨmina Wlkp., Jarocina,
KĊpna, ĝremu, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa i OleĞnicy.
Po raz kolejny uczniowie I LO wziĊli udziaá w tym prestiĪowym
konkursie i ponownie potwierdzili wysoki poziom wiedzy chemicznej.
Nauczycielem Hani jest pani RóĪa Woryma.

POĩEGNANIE Z „POTYCZKAMI”
Pomysá Potyczek Matematyczno-Sportowych zrodziá siĊ 17 lat temu.
Od tego czasu niezmiennie, kaĪdego roku organizatorki zapraszaáy do
udziaáu w konkursie 3-osobową druĪynĊ
uczniów klas pierwszych ze wszystkich
dziewiĊciu gimnazjów z naszego po-

zmiany i ulepszenia. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych,
rozwiązywali zadania matematyczne,
czasami historyczne bądĨ muzyczne.
Zawsze towarzyszyáo nam hasáo Pliniusza Máodszego: „Nauka dostarcza
i radoĞci, i pociechy”. PoniewaĪ w ko-

wiatu. Patronat nad konkursem przyjąá
wówczas starosta ostrzeszowski, a byá
nim w 2001 r. Andrzej Grzyb. Jego nastĊpca - Lech Janicki - kontynuowaá
wspóápracĊ z organizatorkami. Przez
caáy czas konkurs zachowywaá swoją
formĊ, wprowadzano jedynie drobne

lejnym roku nie bĊdzie juĪ naboru do
klas pierwszych gimnazjum, nie bĊdzie
juĪ potyczek.
Tegoroczną imprezĊ, która odbyáa
siĊ 10 marca, uroczyĞcie otwarli starosta Lech Janicki oraz wiceburmistrz
Paweá UĞcinowicz. Jak zawsze byáa

rywalizacja, radoĞü i dobra zabawa.
Pomysáodawcą zadaĔ sportowych byáa
pani W. NowiĔska, która wraz z komisją sportową w skáadzie: A. KaáuĪny,
A. Wróbel i K. Kuchta sprawiedliwie
przyznawaáa punkty. W komisji matematycznej prĊĪnie pracowaáy nauczycielki:
K. Wroniecka, T. Walczak i M. Maáolepsza. Oprawą muzyczną zająá siĊ pan
G. Golanowski, który przygotowaá
uczniów do zaprezentowania kilku
utworów.
JednakĪe najwaĪniejsi byli zawodnicy, którzy podczas rywalizacji
starali siĊ zebraü jak najwiĊkszą liczbĊ
punktów.
Trzeba podkreĞliü, Īe na przestrzeni 17 lat druĪyna kaĪdego gimnazjum
przynajmniej raz wygraáa potyczki.
Tym razem najwiĊcej punktów zebraá
zespóá z Kobylej Góry w skáadzie: Jagoda Kafanka, Mikoáaj Ponitka i Kasia
Marek. Drugie miejsce zajĊli uczniowie
z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie: Wiktoria Rajska, Wiktoria Nowacka i Filip
Turczyn, a trzecie - druĪyna z Mikstatu:
Zo¿a Witkowska, Zuzanna Sadowska
i Rafaá Piechota.
KaĪdego roku uczniowie otrzymywali nagrody dziĊki sponsorom,
a byli to: Starostwo Powiatowe, Miasto

i Gmina Ostrzeszów, Bank Zachodni
WBK, Zakáad „Mikrob”, pani Krystyna
Sikora, Zakáad OpakowaĔ Tekturowych
Z. Poprawa, Sklep Mikador, Apteka
Zamkowa, Kantor - R. Styrczewski,
Sklep sportowy E. G. Kozáowscy, ksiĊgarnia „Fraszka” i „Pegaz”, kwiaciarnia „Savina”, Foto Studio Nelec oraz
PSS „Spoáem”.
Za ĪyczliwoĞü
i pomoc bardzo dziĊkujemy.
DziĊkujemy równieĪ
StaroĞcie
i WicestaroĞcie,
Burmistrzowi
i Wiceburmistrzowi, przedstawicielom
Komisji OĞwiaty, Dyrektorowi
ZOPO. Szczególne podziĊkowania kierujemy
do Pana Jana
Anczyka, który
w róĪny sposób zaskakiwaá
nas zagadkami,
wierszami i ciekawymi pomysáami, a przede
wszystkim Īycz-

liwoĞcią i uĞmiechem. Wielokrotnie
sáyszaáyĞmy sáowa otuchy i zachĊty do
pracy w kolejnych latach oraz to, Īe jest
to konkurs perfekcyjnie przygotowany.
Jeszcze raz bardzo dziĊkujemy.
Organizatorki
Krystyna Pawlak, Wiesáawa Mrugalska
i Maria KapelaĔczyk
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Bogaty - to nie ten, kto ma duīo pieniċdzy, lecz ten, kto moīe sobie pozwoliý
Bogaty
B
uroków, jakie roztacza wczesna wiosna. Antoni Czechow
na īycie wğród uro

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
W tym tygodniu nadal mogą stawaü Ci
na drodze mniejsze i wiĊksze przeszkody. Nie rezygnuj jednak z postanowieĔ
i podchodĨ do ich realizacji ze stoickim
spokojem (co z Twoim charakterem
moĪe byü trudne, ale uwierz, Īe dasz
radĊ). Dla wieczornego relaksu wybierz siĊ na spacer albo zajmij siĊ wiosennymi porządkami - niektóre szafy
przydaáoby siĊ porządnie przewietrzyü.
Na pewno masz rzeczy, które nadają
siĊ do wyrzucenia albo oddania czy
sprzedania. Do wiosennych porządków
podejdĨ bez wiĊkszych sentymentów.
MiáoĞü - myĞl o sobie, nie o tym, co
pomyĞlą inni. Finanse - znów wydatek.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Pod koniec tygodnia zapragniesz przeĪyü coĞ nowego, zamarzysz o dalekiej
podróĪy. Byü moĪe to dobry moment,
by zaplanowaü jakiĞ wakacyjny wyjazd.
Lato coraz bliĪej, moĪe warto sprawdziü
w Internecie superoferty. Nie zapominaj
jednak o obowiązkach. W pracy moĪe
byü róĪnie, ktoĞ bĊdzie od Ciebie wymagaá rzeczy, którym trudno bĊdzie
Ci podoáaü, co moĪe spowodowaü
krótkotrwaáy, ale doĞü ognisty konÀikt.
MiáoĞü - wprowadĨ w Īycie oĪywienie.
Finanse - samo siĊ nie zrobi...

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W najbliĪszych dniach mogą dokuczaü
Ci drobne dolegliwoĞci ¿zyczne - ból
gáowy, brzucha czy zmĊczenie. Nie
przemĊczaj siĊ wiĊc dodatkowymi zadaniami. Rzeczy, które nie muszą byü
zrobione „na wczoraj”, zostaw sobie na
póĨniej. Postaraj siĊ teĪ nie spĊdzaü
caáego wolnego czasu przy komputerze,
są inne rodzaje rozrywki czy relaksu.
W pracy bądĨ czujny, ktoĞ moĪe chcieü
lekko „namieszaü”, ale nie wdawaj siĊ
w Īadne przepychanki sáowne. MiáoĞü
- nie szukaj wymówek. Finanse - bĊdziesz musiaá zapáaciü.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Wyciszysz siĊ i odpoczniesz. Poczujesz
wewnĊtrzną ulgĊ i spokój. To dobry

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

czas, by zawrzeü nowe znajomoĞci.
BĊdziesz miaá okazjĊ poznaü ciekawą
osobĊ podczas zupeánie prozaicznej,
codziennej czynnoĞci. Odkryjesz, Īe
„nadajecie na tych samych falach”
i macie sporo wspólnych tematów do
rozmów. BĊdziesz miaá teĪ potrzebĊ
odĞwieĪyü stare znajomoĞci - jeĞli tak
czujesz - zrób to bez wiĊkszych táumaczeĔ. MiáoĞü - cierpliwoĞcią, spokojem i uĞmiechem. Finanse - moĪe
jakieĞ zakupy?

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Początek tygodnia raczej senny i „mglisty”, ale juĪ w czwartek poczujesz przypáyw energii i pomysáów. BĊdziesz miaá
potrzebĊ podzieliü siĊ z nimi ze znajomymi. Nie wszyscy jednak z równym
Tobie entuzjazmem podejdą do Twoich opowieĞci. To jednak nie powód
do nerwów, postaraj siĊ ze spokojem
wyartykuáowaü swoje racje. W pracy
maáy przestój. MoĪesz nawet odczuwaü
chĊü zmian, ale nie podejmuj decyzji
pochopnie, bez przemyĞlenia. MiáoĞü czy i tutaj nadchodzi wiosna? Finanse
- poczekaj, spokojnie...

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
BĊdziesz spokojna i opanowana. Poczujesz potrzebĊ wiĊkszych zmian
w swoim otoczeniu - co teraz bardzo
by siĊ przydaáo. Czas chyba „odkurzyü”
niektóre miejsca na wiosnĊ. Zwáaszcza
szafy na ubrania czekają, aĪ siĊ „nad
nimi zlitujesz”. Warto teĪ przyjrzeü siĊ
póákom z ksiąĪkami. MoĪe o niektórych
„zakątkach” swojego mieszkania caákiem zapomniaáaĞ? DziĊki tym gruntownym porządkom moĪesz odkryü caákiem
nowe, ciekawe hobby. MiáoĞü - ...a jakie
są plusy? Finanse - stabilnie.
e.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
ka
To bĊdzie spokojny tydzieĔ... moĪe
poza jedną nerwową sytuacją. PamiĊtaj, by nie daü siĊ sprowokowaü
i zaáatw wszystko z naleĪytym wdziĊkiem i uĞmiechem. W pracy skup siĊ
na powierzonych zadaniach - nie rób
niczego „na odczep”, bo moĪe to mieü
bardzo przykre konsekwencje dla ca-

áego zespoáu. Szybko uda Ci siĊ wywiązaü z zawodowych obowiązków
i starczy Ci jeszcze czasu, by dokoĔczyü rozpoczĊte niedawno wiosenne
porządki. MiáoĞü - ma wiele odcieni
i barw. Finanse - moĪe przydaáaby siĊ
nowa, duĪa szafa?

przygotowania. Niech nie ogranicza
CiĊ strach przed konsekwencjami. KtoĞ
poprosi CiĊ o pomoc w porządkowaniu
swojego Īycia, nawet jeĞli jesteĞ mocno
zajĊty, znajdĨ chwilĊ dla przyjaciela.
MiáoĞü - tuĪ za rogiem? Finanse - masz
racjĊ.

SKORPION

KOZIOROĩEC

24 paĨdziernika - 21 listopada

22 grudnia - 20 stycznia

PrzedwioĞnie sprzyja porządkom, nie
tylko tym w domu. Warto byĞ uporządkowaá teĪ relacje miĊdzyludzkie - moĪe
w koĔcu odezwiesz siĊ do kogoĞ z dalszej rodziny, z kim masz od dáuĪszego
czasu cichy konÀikt? Bycie upartym,
w niektórych sprawach nie niesie z sobą
nic dobrego, wrĊcz moĪe wiele zburzyü.
Pod koniec tygodnia spodziewaj siĊ
dobrych informacji związanych z pracą.
Byü moĪe bĊdzie co ĞwiĊtowaü. MiáoĞü sáuchaj intuicji. Finanse - czasem trzeba
zapáaciü, by zarobiü.

BĊdziesz nastawiony waleczniej niĪ
zwykle. Uznasz, Īe pewne rzeczy Ci
siĊ naleĪą i zaczniesz o nie mocno
walczyü. Zastanów siĊ tylko, czy to
gra warta Ğwieczki i czy nie narobisz
tym tylko niepotrzebnych konÀiktów.
W relacjach z ludĨmi nie doszukuj siĊ
drugiego dna, byü moĪe tam, gdzie
widzisz zaczepki i przytyki, wcale ich
nie ma. JeĞli ktoĞ postanowiá nieco siĊ
od Ciebie oddaliü, uszanuj jego wolĊ,
nie najlepszym rozwiązaniem jest narzucanie wszystkim swojego zdania.
MiáoĞü - najwyĪszy czas wydoroĞleü.
Finanse - nieĨle Ci idzie.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Zapragniesz speániaü swoje marzenia,
czyjeĞ dobre sáowo doda Ci ku temu
odwagi. Poczujesz siĊ pewniej i zaczniesz bardziej wierzyü w powodzenie
swoich zaáoĪeĔ. PamiĊtaj jednak, by nie
rzucaü siĊ od razu na gáĊboką wodĊ,
a wszystko dobrze rozwaĪyü i przemyĞleü. Niektóre dziaáania wymagają

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
KtoĞ bĊdzie potrzebowaá Twojej pomocy
i nawet jeĞli nie da Ci tego jasno do
zrozumienia, dobrze by byáo, gdybyĞ
stanąá na wysokoĞci zadania. MoĪe
CiĊ to kosztowaü trochĊ stresów, bo
sytuacja bĊdzie dziwna i nieprzewi-
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dywalna, ale koniec koĔców osoba,
której pomoĪesz, bĊdzie Ci bardzo
wdziĊczna, a i Ty poczujesz siĊ speániony. W weekend szykuje siĊ duĪa
impreza, na którą moĪesz nie zostaü
wyraĨnie zaproszony, ale to nie powód
do frustracji. WyjaĞnij sobie tĊ sytuacjĊ
na spokojnie z organizatorem. MiáoĞü
- sprawdzone sposoby nie zawsze
dziaáają. Finanse - czas kupiü kilka
nowych rzeczy, a stare... wyrzuciü.

RYBY
20 lutego - 20 marca
BĊdziesz w Ğwietnym nastroju, który
od razu udzieli siĊ Twoim wspóápracownikom. Wprowadzisz dobrą atmosferĊ w pracy, za co ktoĞ, kto od
jakiegoĞ czasu zmaga siĊ z przedwiosenną chandrą, bĊdzie Ci wdziĊczny.
Po pracy postaraj siĊ znaleĨü trochĊ
czasu dla kogoĞ bliskiego z rodziny,
nie zapomnij, Īe ostatnio obiecaáeĞ
mu duĪe zakupy, a przecieĪ jesteĞ
Ğwietnym doradcą i pogodnym towarzyszem takich wypraw. MoĪe dla
siebie teĪ znajdziesz coĞ áadnego?
MiáoĞü - nie kombinuj! Finanse - pozwól sobie na odrobinĊ wiosennego
szaleĔstwa.

Wdychaj wiosnċ, zachwycaj siċ kaīdym kwiatkiem, ciesz siċ īyciem!
Wasza wróīka

KRAINA BAJKI I MARZEē DLA PAē
W róĪnych
miejscach, na
licznych spotkaniach przy kawie i sáodyczach
ĞwiĊtowaáy
ostrzeszowianki DzieĔ Kobiet.
Ale szczególnie
Ğpiewnie, radoĞnie i sáodko,
choüby z powodu maáych
artystów, byáo
podczas koncertu dla paĔ,
który odbyá
siĊ 12 marca
w ostrzeszowskim kinoteatrze. Na scenie
liczna gromada
uĞmiechniĊtych, roztaĔczonych i rozĞpiewanych dzieci, a na widowni jeszcze liczniejsza rzesza mam, babü,
cioü… ale równieĪ i panów, bo przecieĪ
koncert, choü dedykowany KOBIETOM,
byá dla wszystkich.
Wszyscy wiĊc wyruszyli do bajkowej krainy, zaĞ po Ğwiecie bajek
z piosenką na ustach oprowadzaá
AdaĞ Niezgódka i towarzyszące mu
koleĪanki. Za przewodnika mieli nie
lada mistrza - samego Pana Kleksa!
Ich wĊdrówki i przygody ubarwiaáy
wiersze Jana Brzechwy, jak choüby:
„Na wyspach Bergamutach”, „Kaczka
dziwaczka”, „LeĔ”… Ğpiewnie, wesoáo
i z aktorskim talentem przez dzieci interpretowane. ArtyĞci
- i duzi, i mali - spisali siĊ… bajecznie,
podbijając serca
publicznoĞci, a nad

tym wszystkim czuwaáy, przygotowujące dzieci do wystĊpu, Anna Janicka
i Aleksandra Marszaákowska.
Nie byá to dáugi koncert, trwaá zaledwie 40 minut, ale wypeániony ruchem,

muzyką, uĞmiechem… i marzeniami,
bo przecieĪ wszystkie panie zostaáy
w to swoje ĞwiĊto zaproszone do krainy
dzieciĔstwa i marzeĔ.
K. Juszczak
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów

Szkoáa Podstawowa nr 2 im. Marii Dąbrowskiej,
Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyáy
oraz ZS nr 2 im. PrzyjaĨni Polsko-Norweskiej

OGàASZA
XI Ogólnopolski Konkurs
Poetycki
im. Stanisáawa Czernika

Serdecznie zapraszają na koncert charytatywny

„Pola Nadziei”
na rzecz hospicjum „Dobry Samarytanin”.
Koncert odbĊdzie siĊ 5 kwietnia 2017 r.,
o godz. 18.00
w auli Szkoáy Podstawowej nr 2.

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.

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.

Niedziela 19 III, godz.16:45
Wtorek 21 III, godz.17:45
ĝroda 23 III, godz.17:45

Wszystko albo nic

STROJNE JAJO

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

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

KONKURS
dla uczniów szkóų
podstawowych i gimnazjów

Zapraszamy

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

ANTONI SERBEēSKI - FINISAĩ WYSTAWY
PrzedáuĪony zostaá 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.

Czechy, Polska, Sáowacja, komedia
romantyczna, 107 minut.
Piątek 24 III, godz.20.00
Sobota 25 III, godz.19:15
Niedziela 26 III, godz.19:15
Wtorek 28 III, godz.19:30
ĝroda 29 III, godz.17:30

Logan: Wolverine
USA, akcja, sci-¿, 137 minut.
Wtorek 21 III, godz.20:00
ĝroda 22 III, godz.19:00
Czwartek 23 III, godz.20.00

Ozzy, szybki i futrzasty
Hiszpania, Kanada, animacja, familijny,
przygodowy, 90 minut.
Wtorek 21 III, godz.16:00
ĝroda 22 III, godz.17:00
Czwartek 23 III, godz 16.00

Pokot
Czechy, Niemcy, Polska, Szwecja, dramat, kryminaá, 127 minut.
Piątek 17 III, godz.17:45

Kong: Wyspa czaszki
USA, Wietnam, fantasy, przygodowy,
120 minut.
Sobota 25 III, godz.17:00-3D
Wtorek 28 III, godz.17:15-3D
Niedziela 26 III, godz.17:00-3D
ĝroda 29 III, godz.19:30-3D

Koncert
Teresa Werner

Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

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

„Stacja Bukownica"
zaprasza
do zgáaszania siĊ do udziaáu w

III Festiwalu Opowiadaczy,
który odbĊdzie siĊ

1 kwietnia 2017 roku, o godzinie 19.00

w sali Domu Rolnika w Bukownicy.
Zgáoszenia osób (máodzieĪ i doroĞli) przygotowujących prezentacjĊ
w dowolnej formie literackiej, np. gawĊda, poezje, monodram, historia,
wykáad, gadka i inne, telefonicznie do 31 marca - 691432209 lub e-mail:
stacjabukownica@o2.pl.
Uczestnicy nagrodzeni zostaną klimatycznymi nagrodami i dyplomami.
Zapraszamy szczególnie máodzieĪ szkóá Ğrednich.

ĝladami znaków wiary
Od wielu lat w okresie Wielkiego Postu „wĊdrujemy” na áamach
„Czasu” Ğladami znaków wiary. by zadumaü siĊ nad przemijaniem, ale
i poznaü ciekawe historie związane z naszym regionem.

KRZYĩ
W KOBYLEJ GÓRZE

Nietrudno zauwaĪyü, Īe w Kobylej
Górze i w okolicach nie brakuje przydroĪnych krzyĪy. Ten, o którym piszĊ,
zewnĊtrznie nie wyróĪnia siĊ niczym
szczególnym - metalowy, wysoki na
ok. 2m, stoi przy betonowym páocie na
ul. Garnickiej. Podobno przed ponad
wiekiem w tym miejscu znajdowaáa siĊ
Īwirownia. Nie byáoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, Īe w póĨniejszych
latach tra¿ano tu na ludzkie koĞci. Skąd
siĊ tam wziĊáy, nie wiedziaá nikt, ale postanowiono postawiü tam drewniany
krzyĪ. Przetrwaá do okupacji, kiedy to
na polecenie wáadz niemieckich zostaá
ĞciĊty. Na szczĊĞcie ocalaá Īeliwny
wizerunek Chrystusa, a to dziĊki Stanisáawowi Noculakowi, który pasyjkĊ
potajemnie zabraá do domu, a po latach
przekazaá Bolesáawowi Adamskiemu.
W ten sposób bardzo juĪ zniszczony
wizerunek UkrzyĪowanego przetrwaá
ponad sto lat, stanowiąc w domu
B. Adamskiego cenną relikwiĊ.
JuĪ po wojnie w miejscu dawnego krzyĪa stanąá nowy, metalowy,

zrobiony przez Mieczysáawa KempĊ,
a poĞwiĊcony przez ks. Jana Markula - ówczesnego proboszcza para¿i
w Kobylej Górze. Obecnie stojący tu
krzyĪ, równieĪ metalowy, to dzieáo Piotra

„Stacja Bukownica”
zaprasza
dzieci i máodzieĪ do udziaáu w

„Warsztatach
kukieákowych”,

które odbĊdą siĊ w sali
Domu Rolnika w Bukownicy

1 kwietnia - początek
o godz. 14.00.
Zgáoszenia, do wyczerpania
miejsc, do 31 marca br.- telefonicznie - 691 432 209
- e-mail - stacjabukownica@o2.pl

Wolnego i Bolesáawa Adamskiego, który
zakupiá nową pasyjkĊ. KrzyĪ poĞwiĊciá
(prawdopodobnie w 2010 r.) ks. kanonik
Jan Matysiak. Byáo to w Wielki Piątek,
podczas przechodzącej tamtĊdy Drogi
KrzyĪowej.
W. Juszczak
DziĊkujĊ panom Bolesáawowi Adamskiemu i Piotrowi Wolnemu za przekazanie informacji.

EKSTREMALNA DROGA KRZYĩOWA
- 7 kwietnia
Temat przewodni roku 2017: Droga przeáomu
Ekstremalna Droga KrzyĪowa to pokonanie wybranej trasy w nocy,
medytowanie i zmaganie siĊ z wáasnymi sáaboĞciami. W trakcie dáugiej, ponad 40-kilometrowej wyprawy uczestnicy mają czas na reÀeksjĊ i spotkanie
z Panem Bogiem. EDK to takĪe wewnĊtrzna podróĪ, która pozwala spojrzeü
w gáąb siebie i uczy pokory.
EDK wymaga wiary, ducha walki, kondycji ¿zycznej i psychicznej oraz
odwagi. Jej uczestnik wyrusza w 40-kilometrową samotną wĊdrówkĊ, w nocy,
w milczeniu. W wyznaczonych miejscach zatrzymuje siĊ, aby rozwaĪaü stacje
Drogi KrzyĪowej.
W tym roku EDK po raz pierwszy odbĊdzie siĊ w diecezji kaliskiej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objąá biskup Edward Janiak.
Proponujemy dwie trasy, które zostaáy przygotowane:
1. Trasa Ğw. Józefa: Kalisz (Sanktuarium ĝwiĊtego Józefa) - Kotáów
(KoĞcióá Narodzenia NMP) - 42km.
2. Trasa bá. Edmunda Bojanowskiego: Pleszew (koĞcióá NajĞwiĊtszego
Zbawiciela) - Pleszew (koĞcióá NajĞwiĊtszego Zbawiciela) - 41km.
EKD w diecezji kaliskiej zaplanowano na 7 kwietnia (piątek przed Niedzielą Palmową). W Kaliszu rozpocznie siĊ mszą Ğw. o godz. 19.00 (sanktuarium Ğw. Józefa), natomiast w Pleszewie o 20.00 (koĞcióá NajĞwiĊtszego
Zbawiciela). Przewidziano takĪe adoracjĊ NajĞwiĊtszego Sakramentu oraz
indywidualne báogosáawieĔstwo.
KaĪdy uczestnik wyrusza na wáasną odpowiedzialnoĞü i musi byü
osobą peánoletnią (osoby niepeánoletnie wyáącznie pod opieką dorosáych).
Zapisy na stronie www.edk.org.pl
Uczestnicy sami przygotowują sobie drewniany krzyĪ, który bĊdą nieĞli;
kaĪdy musi mieü odblaskową kamizelĊ oraz czoáową latarkĊ.
Koszt uczestnictwa wynosi 10 zá (ksiąĪeczka z rozwaĪaniami, opaska,
odblask). OpáatĊ uiszczamy w dniu wyjĞcia, przed rozpoczĊciem.
Transport we wáasnym zakresie (powrót z Kotáowa na wáasną rĊkĊ).
WiĊcej informacji:
1. Trasa Ğw. Józefa - ks. Mateusz Puchaáa, tel. 603 562 897 puchluk@
gmail.com
2. Trasa bá. Edmunda Bojanowskiego - Ireneusz Reder, tel. 602 634 261
pielgrzymrowerowy@gmail.com

Danuta Sokoáowska - laureatką konkursu plastycznego

Bolesáaw Adamski z pasyjką Chrystusa.

Przed tygodniem, w artykule „Aktywny senior, zdrowy senior… i szczĊĞliwy”,
wymieniając laureatów konkursów - literackiego i plastycznego, nieopacznie
pominąáem p. DanutĊ Sokoáowską, która równieĪ jest jedną z laureatek konkursu plastycznego. Za tĊ niefrasobliwoĞü panią DanutĊ piĊknie przepraszam.
K. Juszczak
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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.

Kolejny tytuá Mistrza Polski dla Kick-Boxing Club Poprawa

Weronika Szymczak, reprezentantka Kick-Boxing Club Poprawa
zdobyáa tytuá mistrzyni Polski juniorek w K-1.
Turniej tej najtwardszej formuáy
kickboxingu odbywaá siĊ od 10 do 12
marca w Legnicy.
Weronika zwyciĊĪyáa w kategorii
60kg. W ¿naáowej walce, pokazując
swój ogromny talent, umiejĊtnie wy-

punktowaáa zawodniczkĊ ze Stargardu
SzczeciĔskiego - ZuzannĊ àaptutĊ,
która na koncie ma duĪe miĊdzynarodowe sukcesy w muay-thai.
Dla 17-letniej ostrowianki to drugi tytuá mistrzyni Polski juniorek (po
ubiegáorocznym zwyciĊstwie w full-contact). ZwyciĊstwo daáo jej kwali¿kacjĊ
do tegorocznych mistrzostw Europy
w Skopje w Macedonii.

W turnieju, który miaá doskonaáą
obsadĊ, w najsilniejszej kategorii seniorów walczyli jeszcze inni reprezentanci
Clubu Poprawy.
Olga Michalska w pierwszym eliminacyjnym pojedynku (kat. - 56kg)
spotkaáa siĊ z mistrzynią Ğwiata i reprezentantką Polski na lipcowe World
Games - Maágorzatą Dymus. Byáo to
ogromne wyzwanie dla máodej zawodniczki, która tanio skóry nie sprzedaáa
i dzielnie stawiaáa opór rywalce z Wrocáawia. Olga przez dáugi czas prowadziáa, lecz w drugiej czĊĞci doĞwiadczenie
Dymus wziĊáo górĊ i to ona zostaáa
zwyciĊĪczynią tego pojedynku.
Tomasz Przybylski równieĪ nie
miaá szczĊĞcia w losowaniu, bowiem
w pierwszym pojedynku tra¿á na ubiegáorocznego i, jak siĊ póĨniej okazaáo,
równieĪ tegorocznego mistrza Polski.
Adam Gielata, pomimo początkowo
wyrównanej walki, okazaá siĊ lepszy
od Tomka, który w tym pojedynku teĪ
pokazaá charakter.
„Jestem bardzo zadowolony z postawy moich zawodników. Na tle silnych
rywali pokazali i udowodnili sobie, Īe
przyszáoĞü jest przed nimi. Olga i Tomek
ciĊĪko pracują na swoje sukcesy i z
pewnoĞcią one szybko przyjdą. Weronika Szymczak potwierdziáa umiejĊtnoĞci w gronie juniorów i cieszymy siĊ, Īe
mamy taki talent u siebie” - podsumowuje wystĊpy swoich podopiecznych
trener Radosáaw Radomski.
Przed zawodnikami z początkiem
kwietnia kolejne mistrzostwa Polski,
tym razem w klasycznej formule full-contact - w której czują siĊ doskonale,
oraz walki zawodowe.

POBIEGLI WE WROCàAWIU
W niedzielĊ, 5 marca, w IV Dziesiątce WROACTIVE, w gronie
przeszáo 1200 zawodników wystartowaáo czterech biegaczy z naszego powiatu. Do pokonania mieli dystans 10km ze startem i metą
przy stadionie miejskim. Z naszych biegaczy najlepszy okazaá siĊ
Robert Zborowski z Ostrzeszowa, zajmując 62. miejsce, z czasem
36,58min. Bardzo dobrze pobiegá uczeĔ ZS nr 1 - Maciej Marczak,
który zająá 200. miejsce (40,49min), lecz w kat. M-16 znalazá siĊ na
trzecim stopniu podium. Ze swoim rekordem Īyciowym (42,53min)
ukoĔczyá bieg Jarosáaw Zawierta, mijając metĊ jako 300 biegacz.
We wrocáawskich zawodach startowaá równieĪ Roman Modrzejewski z Grabowa, zajmując 497. miejsce (46,01min).
Sezon biegowy rozkrĊca siĊ, Īyczymy zatem biegaczom jeszcze
lepszych wyników.
W. Juszczak
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BRĄZ DLA DRUĩYN
KOSZYKÓWKI Z ZS NR 1
Sportowcy z ZS nr 1 w Ostrzeszowie wrĊcz „szaleją” na sportowych
arenach Wielkopolski. Rok szkolny
2016/2017, jak sami zapowiadali na
początku wrzeĞnia 2016, moĪe byü
najlepszym rokiem w historii tej szkoáy.

Oba mecze o „brąz” byáy bardzo
zaciĊte, przebiegaáy podobnie i zakoĔczyáy siĊ kilkupunktową przewagą
„naszych”. Trenerem druĪyny mĊskiej
jest p. Krystian CywiĔski, dziewczĊta
natomiast prowadzone są przez p. Do-

Gdzie tylko pojawiają siĊ uczniowie
oddziaáów sportowych „Trociniaka”,
tam zdobywają medal.
Tak teĪ byáo i tym razem. Najpierw
brązowy medal w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Piáce Koszykowej wywalczyli cháopcy. Kilka dni póĨniej ich
sukces powtórzyáy dziewczĊta.
Cháopcy w fazie grupowej pokonali
druĪyny z Marszewa i Przygodzic, ulegając jedynie ekipie ze ĝrody Wlkp.,
która byáa gospodarzem imprezy. W meczu o trzecie miejsce okazali siĊ lepsi
od druĪyny z Szamotuá.
DziewczĊta, aby zdobyü medal,
musiaáy zmierzyü siĊ z druĪynami ze
ĝrody, NietąĪkowa i Szamotuá.

natĊ Jakubiak.
Organizatorem wyjazdu na zawody byá ponownie p. Edmund Tetlak prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Ostrzeszowie.
(m)
DruĪyna koszykarek wystąpiáa w skáadzie: Julia Stempin, Natalia
Tomczyk, Ela Karkoszka, Jadzia Sip,
Magda Sip, Weronika Matuszczak,
Kinga Florczak. Trenerem ekipy jest
p. Donata Jakubiak.
DruĪyna koszykarzy: Przemysáaw
Piątek, Adam Pawlik, Bartek Walczak,
Bartek Garncarek, Kacper JastrzĊbski,
Dawid Guzenda, Kamil KuĞwik i Wojciech ChowaĔski. Trenerem zespoáu
jest p. Krystian CywiĔski

SUKCES REMIGIUSZA GOLANOWSKIEGO
Z KLUBU KICKBOXING CZAJKÓW
4 marca w Ostrowie Wlkp. odbyáa siĊ gala zawodowa
OCTAGON NO MERCY RUNDA 2, podczas której stoczono walki w formule K-1, MMA i full-contact. W tej ostatniej
klub KICKBOXING CZAJKÓW reprezentowaá Remigiusz
Golanowski. Máody zawodnik skrzyĪowaá rĊkawice z doĞwiadczonym rywalem - Norbertem Olkiem z klubu LZS
Poprawa. Dla Remigiusza byá to debiut na zawodowym
ringu i to bardzo udany debiut - pokonaá na punkty (2-1)
bardziej utytuáowanego Norberta. Walka byáa emocjonująca,
obaj zawodnicy pokazali charakter, ale 18-letni Remigiusz
wykazaá siĊ wiĊkszą wolą walki i determinacją. Pokazaá
takĪe, Īe cháopak z maáego Czajkowa ma pasjĊ i chĊü
rozwijania siĊ. Gratulacje!
MB

Kącik gadĪeciarza

Dla miáoĞników
zegarków
Zegarek moĪna mieü tylko jeden
- taki od I komunii ĞwiĊtej, ale teĪ moĪna ich mieü wiĊcej i traktowaü je jako
swoistą biĪuteriĊ.
Zegarki moĪna przechowywaü
w ich opakowaniowych pudeáeczkach,
lecz wówczas zajmują wiele miejsca.
Idealnym rozwiązaniem jest specjalne
pudeáko na zegarki.
KaĪdy zegarek sam w sobie jest
gadĪetem, zaĞ pudeáko na zegarki
jest supergadĪetem.
Cena zróĪnicowana - od 50 do 300,
a nawet 500 záotych.
W.K.

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

TYLKO U NAS:

- terapia falð uderzeniowð
- krioterapia ciekãym azotem (-190oC)

ZAPRASZAMY
NA MASAĩ
G bi t czynny od
Gabinet
d pon. d
do pt.
t w godz.
d 8
8.00 - 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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Piâka noīna
IV liga wielkopolska, gr. pád.

VICTORIA ZACZĊáA OD REMISU
Wyniki 17. kolejki (18.03.)
LKS ĝlesin - Ostrovia 1909 Ostrów
Centra Ostrów - Victoria Ostrzeszów
Kania GostyĔ - Polonia 1912 Leszno
PogoĔ Nowe Skalmierzyce - Wicher Dobra
Rawia Rawag Rawicz - Obra 1912 KoĞcian
SKP Sáupca - Polonia KĊpno
Victoria WrzeĞnia - Biaáy Orzeá KoĨmin
DruĪyna LKS ĝlesin wycofaáa siĊ z rozgrywek
Bramka dla Victorii: Damian Grondowy (82)

0-3
1-1
0-1
3-0
0-0
5-0
3-3

Klasa okrĊgowa

Aktualna tabela
M.
1.
2.

DruĪyna
Ostrovia 1909 Ostrów
Centra Ostrów

3. Obra 1912 KoĞcian
16 29 25 18
4. Polonia 1912 Leszno
16 29 39 26
5. Victoria Ostrzeszów
16 27 36 27
6. PogoĔ N. Skalmierzyce
16 27 25 13
7. Rawia Rawag Rawicz
16 27 38 31
8. Victoria WrzeĞnia
16 27 32 19
9. SKP Sáupca
16 24 32 23
10. Biaáy Orzeá KoĨmin
16 20 29 30
11. LKS ĝlesin
16 16 19 23
12. Polonia KĊpno
16 14 11 34
13. Kania GostyĔ
16 9 10 31
14. Wicher Dobra
16 8 11 44
15. KS Racot
15 6 10 47
W sobotċ, 25 marca, o godz. 16.00 Victoria podejmowaý bċdzie PKS Racot.

Wyniki 16. kolejki (19.03.)

M. Pkt. Bz. Bs.
16 33 46 16
15 31 33 14

Victoria Skarszew - Astra Krotoszyn
Orzeá MroczeĔ - GKS ĩerków

Gmina KRASZEWICE
w statystyce - 2016
Minimalnie, ale jednak zwiĊkszyáa
siĊ liczba mieszkaĔców gminy Kraszewice. Tak dokáadnie przybyáo ich
piĊciu, co na koniec 2016 r. daáo liczbĊ
3645 osób. Zasáuga to wyáącznie paĔ,
których w ubiegáym roku przybyáo 10,
za to liczba panów zmniejszyáa siĊ
o 5. MoĪna by powiedzieü, Īe gmina kobietami stoi, bo jest ich wiĊcej
o 13. Jeszcze bardziej korzystna pod
tym wzglĊdem jest statystyka samych
Kraszewic, w których paĔ zamieszkuje
o 37 wiĊcej niĪ panów. W innych soáectwach proporcje kobiet i mĊĪczyzn są

doĞü zbliĪone. W czterech soáectwach
przewaĪają panowie, najbardziej jest
to widoczne w KuĨnicy Grabowskiej,
tam teĪ przybyáo w 2016 r. najwiĊcej
mieszkaĔców (+8), zaĞ najwiĊcej ubyáo
we wsi Jelenie (-11).
Ciekawostką jest to, Īe w ostatnich
dwóch latach w gminie Kraszewice
urodziáo siĊ tyle samo dziewczynek co
cháopców - w 2015 r. po 14, zaĞ w roku
ubiegáym - po 21. Choü proporcje pozostają te same, to suma noworodków jest
zdecydowanie wiĊksza. I o to chodzi!

LICZBA MIESZKAēCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOĝCIACH
SOàECTWO
KRASZEWICE
KUħNICA
GRABOWSKA
JELENIE

GàUSZYNA

RACàAWICE

JAħWINY

MĄCZNIKI

RENTA

RAZEM

Rok

OGÓàEM

kobiet

mĊĪczyzn

2015

1513 (+2)

773

740

2016

1519 (+6)

778 (+5)

741 (+1)

2015

586 (+7)

2016

594 (+8)

2015

402 (-8)

2016

391 (-11)

2015

340 (-11)

2016

336 (-4)

2015

257 (-3)

2016

258 (+1)

2015

237 (-7)

2016

243 (+6)

2015

185 (-5)

2016

184 (-1)

2015

120 (-12)

2016

2-2
2-2

Szczyt Szczytniki - LKS Goáuchów
Odolanovia Odolanów - Olimpia Brzeziny
Stal Pleszew - Korona PogoĔ Stawiszyn
KS Opatówek - Raszkowianka Raszków
Zefka Kobyla Góra - PogoĔ TrĊbaczów
Barycz Janków Przyg.- Piast Kobylin

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DruĪyna
LKS Goáuchów
Odolanovia
Odolanów
Stal Pleszew
Victoria Skarszew
Piast Kobylin
Orzeá MroczeĔ
KS Opatówek
Astra Krotoszyn
PogoĔ
TrĊbaczów

304

190

201

164

Na dziaáania w ramach „pakietu Hogana” zostaáo przeznaczone
98 mln zá. O wsparcie w formie
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka
i rolników w innych sektorach
hodowlanych bĊdzie moĪna ubiegaü siĊ w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski są przyjmowane od
18 marca 2017 r.
Agencja Rynku Rolnego uruchomiáa mechanizmy wsparcia w ramach
nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i ĞwiĔ:

USâUGI
TRANSPORTOWE
Faktura Vat
PTHW. – PRZEMOD
tel. 782 490 505

Opiekunka / Opiekun
osób starszych
w Anglii!

172

Praca na staáe lub na
zastĊpstwo - od zaraz!

132

126

126

117

94

90

120 (0)

55

65

2015

3640 (-37)

1819 (-23)

1821 (-14)

2016

3645 (+5)

1829 (+10)

1816 (-5)

Atrakcyjne zarobki,
sprawdzone i dobrane
oferty, szkolenia
podnoszĈce kwaliÀkacje!
Oddziaá Ostrów Wlkp.,
ul. Wrocáawska 25,
tel. 519 690 505, Promedica24

(W nawiasach - wzrost lub spadek liczby mieszkaĔców w porównaniu do grudnia
2015 roku)
URODZENIA
2015
28 - w tym: 14 dziewczynek, 14 cháopców
2016
42 (+14) - w tym: 21 dziewczynek (+7), 21 cháopców (+7)
ZGONY
2015
44 - w tym: 21 kobiet, 23 mĊĪczyzn
2016
38 (-6) - w tym: 20 kobiet (-1), 18 mĊĪczyzn (-5)
MAàĩEēSTWA
2015
w UrzĊdzie Gminy zarejestrowano - 8 Ğlubów
2016
w UrzĊdzie Gminy zarejestrowano - 11 Ğlubów
K. Juszczak
Dane uzyskane w UrzĊdzie Gminy Kraszewice.

spójrz w przyszáoĞü

Wiosna tuĪ za Oknem

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

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

wiosenny hit MONTAĒ bramy GRATIS
Partner Handlowy:

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

M. Pkt. Bz.
16 41
52

Bs.
11

16 39

38

12

16
16
16
16
16
16

36
30
30
29
29
23

36
40
41
36
27
23

11
15
28
22
21
25

16 23

37

26

10. Olimpia Brzeziny
Zefka Kobyla
11.
Góra
12. GKS ĩerków
Barycz
13.
Janków Przyg.
Korona PogoĔ
14.
Stawiszyn
Raszkowianka
15.
Raszków
16. Szczyt Szczytniki

16 19

25

33

16 18

23

24

16 16

16

30

16 14

20

46

16 11

13

34

16 7

18

57

16 4

10

60

Kolejny mecz (wyjazdowy): niedziela, 26
marca, godz. 16.00 - Orzeá MroczeĔ - Zefka
Kobyla Góra.
RundĊ wiosenną rozpoczyna A-klasa
Niedziela, 26 marca:
godz. 16.00 - StraĪak Sáupia - Pelikan Grabów;
godz. 16.00 - LZS Czajków - LZS Trzcinica;
godz. 14.00 - LZS Doruchów - GKS GrĊbanin.

Pomoc dostosowawcza
dla producentów mleka i rolników

BUS MAX 1.5 TONY
290

0-6
3-2
2-1
3-1
0-2
3-2

SPRZEDAM

1. Trzcinica - działkę 4500m2, 50 metrów od asfaltu, 38zł/1m2
2. Kępno, koło restauracji Awra grunt rolny przy trasie nr 8, pow. 2,3
ha, 28zł/1m2
3. Działkę przemysłową, komercyjną, Bralin, 7000 m2, przy drodze nr
8, z wjazdem, pod obiekt handlowo-prod.-usług.-magazyn., cena
140zł/1m2 netto
4. 5 działek bud. na Brzeziu, o pow.
po 1000 m2 każda, w cenie 88zł/1m2,
przy asfalcie z wjazdami i mediami
5. Działkę na Lipce, o pow 9600m2,
z przeznaczeniem pod elektrownię
wiatrową, ogniwa fotowoltoiczne lub
domek z drewna, pod lasem, przy strumyku, 25zł/1m2, piękne miejsce
6. Działkę w Kaliszu, w centrum, koło
stacji Statoil, o pow. 1500m2, warunki
zabudowy w trakcie, na wielorodzinną,
cena 650tys zł

tel. 518 010 013

FIRANKI

Obrusy, Satyny, Podszewki
tel. 606 876 397

Sklep Witex
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 17
(parking przy DH Rolnik)

Pomoc dla producentów mleka
w formie refundacji kosztów zakupu
bydáa hodowlanego miĊsnego.
Pomoc dla producentów ĞwiĔ
(strefa objĊta restrykcjami z tytuáu
ASF) w formie refundacji kosztów
zakupu bydáa hodowlanego miĊsnego.
Pomoc dla producentów ĞwiĔ
w formie refundacji kosztów zakupu
ĞwiĔ hodowlanych.
Wnioski o udzielenie pomocy na
te dziaáania bĊdą przyjmowane od
dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia
2017 r., zaĞ wnioski o páatnoĞü do
14 lipca 2017 r.
Ponadto bene¿cjenci mogą záoĪyü
wniosek o wsparcie w ramach dziaáania „Pomoc dla producentów ĞwiĔ na
wyrównanie ceny sprzedaĪy (strefa
objĊta restrykcjami z tytuáu ASF)”.
Daty skáadania wniosków przedstawiają siĊ nastĊpująco:
W odniesieniu do ĞwiĔ sprzedanych od 1 wrzeĞnia 2016 r. do 28 lu-

tego 2017 r. - w terminie od 18 marca
do 7 kwietnia 2017 r.
W odniesieniu do ĞwiĔ sprzedanych od 1 marca 2017 r. do 30
kwietnia 2017 r. - w terminie do 21
maja 2017 r.
W odniesieniu do ĞwiĔ sprzedanych od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca
2017 r. - w terminie do dnia 21 lipca
2017 r.
O dacie przyjĊcia wniosku decyduje ¿zyczny jego wpáyw do wáaĞciwego dla producenta Oddziaáu
Terenowego ARR. Wnioski záoĪone
po upáywie terminu zostaną odrzucone. Bene¿cjenci tych dziaáaĔ powinni
zapoznaü siĊ z warunkami otrzymania
pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.Szczegóáowe
informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują siĊ
http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/nadzwyczajna-pomoc-dostosowawcza-dla-producentow

Serdeczne podziċkowanie
dla Pana Andrzeja Sikory
za zorganizowanie
Ostrzeszowskiego Turnieju Piâki
Halowej
- za sprawnĆ i przejrzystĆ
organizacjċ oraz osobiste
podejğcie i zaangaīowanie.
Skâad Klub áysego

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

tel. 781 155 597

NOWO OTWARTY
TARTAK
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

tarcica
wiĊĨba
áaty, kontráaty
inne wyroby na
zamówienie

CENY PROMOCYJNE
Wysoka jakoĞü, zawsze
tanie drewno, solidne
wykonanie
tel. 793 690 001; 609 802 668
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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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99 LAT PANA TADEUSZA!
Jest wieczór - 17 marca. Na ostrzeszowskim Rynku radoĞnie gra Miejska
Orkiestra DĊta. Okazja wyjątkowa - jeden z nestorów miasta, znany i darzony wielkim szacunkiem Pan TADEUSZ
PACANOWSKI koĔczy 99 lat! Skoczne
melodie przeplatają serdeczne Īyczenia,
które Jubilat przyjmuje od straĪaków,
harcerzy i grona przyjacióá. Doáączamy
teĪ swoje, równie gorące…
Niesáabnącej pogody ducha, jak
dotąd celnego dowcipu, zdrowia
i jeszcze wielu urodzinowych wieczorów spĊdzonych radoĞnie w towarzystwie przyjacióá, przy dĨwiĊkach
grającej pod balkonem orkiestry.
Redakcja
Pan Tadeusz Pacanowski urodziá
siĊ 17 marca 1918 r. w Gorzowie ĝląskim pow. Olesno w rodzinie aptekarza
Zygmunta i Ireny z domu Flieger. Wiosną 1929 r. zamieszkaá w zakupionym

przez ojca „domu z apteką na Rynku”.
UkoĔczyá 8-klasowe Gimnazjum Miejskie
KsiĊĪy Salezjanów w Ostrzeszowie.
W 1939 r. ukoĔczyá kurs podchorąĪych
rezerwy w Szczypiornie i w stopniu kaprala-podchorąĪego zostaá dowódcą
druĪyny záoĪonej z 18 Īoánierzy w 60.
Puáku Piechoty. w Ostrowie.
17 wrzeĞnia zostaá ciĊĪko ranny
podczas próby zlikwidowania stanowiska ckm-u pod àomiankami. JuĪ po
kapitulacji, 6 paĨdziernika 1939 r., tra¿á
do Szpitala MaltaĔskiego przy ul. Senatorskiej w Warszawie, a po jego likwidacji, w czerwcu 1941 r. przeniesiony
zostaá do Szpitala Ujazdowskiego. Mimo
dwóch operacji nie udaáo siĊ przywróciü
sprawnoĞci rĊki i nogi. Pociski strzaskaáy bowiem staw skokowy lewej nogi
i nadgarstek oraz prawą dáoĔ. W koĔcu
stycznia 1945 r. wróciá do Ostrzeszowa.
Podjąá pracĊ w aptece, z którą związany
byá tyle lat. ZaáoĪyá rodzinĊ, poĞlubiając

fot. Grzegorz Kosmala

HARCERSKA
SKA
PRZYGODA I SàUĩBA
OLENIA
WIĄĩĄ POKOLENIA
99. urodziny najstarszego ostrzeszowskiego skauta
byáy równieĪ dla nas - wspóáczesnych harcerzy ZHR - radosnym ĞwiĊtem. MogliĞmy
uĞcisnąü skautową dáoĔ druha
Tadeusza Pacanowskiego (ur.
17 marca 1918 r.), wysáuchaü
wspomnieĔ z obozowych
przygód z lat dwudziestych
minionego stulecia z Wisáy,
Biágoraju, Zaleszczyk… SáuchaliĞmy z uwagą i przejĊciem. A to, co usáyszeliĞmy
upewniáo nas w przekonaniu,
Īe „o wszystkim moĪna wnet

zapomnieü,
pomnieü, lecz o harcerstwie
wie nigdy...”
Z gáĊbi naszych harcer-skich
ch serc páyną do Ciebie,
drogi Druhu Seniorze z „granatowej przedwojennej Czwórki” gorące i szczere Īyczenia
zdrowia oraz dalszych siá do
trwania w tym, co szlachetne
i piĊkne.
Czuwaj!
W imieniu caáej
ostrzeszowskiej braci ZHR
7. DruĪyna Harcerzy
im. Witolda Pileckiego

w 1948 r. FranciszkĊ
Nasiadek, technika
farmacji, czáonka
AK. Przygoda z aptekarstwem trwaáa 7
i póá roku, do koĔca
lipca 1953 r. Nowa
rzeczywistoĞü zmusiáa p. Tadeusza do
szukania innych Ĩródeá utrzymania.
Byá zaangaĪowany w dziaáalnoĞü
wielu organizacji spoáecznych m.in.
w Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych, PCK, OSP, ZHP. Nadal dziaáa w TPZO. Za swą dziaáalnoĞü zostaá
uhonorowany licznymi odznaczeniami
i wyróĪnieniami, w tym KrzyĪem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1984 r.).
Zawsze emanuje dobrocią, ciepáym
uĞmiechem, dystansem do przeciwnoĞci
losu i pogodą ducha. Dobra pamiĊü,
dowcip, mądroĞü Īyciowa i bystry umysá
powodują, Īe wszyscy wokóá áagodnieją,

ZMIANA CZASU
- ĝPIMY KRÓCEJ
Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w nocy z soboty
(25 marca)
mar
na niedzielĊ (26 marca). Zegarek przestawimy
z god
godziny 2:00 na 3:00 w nocy, czyli „do przodu”, co
sprawi, niestety, Īe tej nocy (25/26 marca) bĊdziemy
spra
spali godzinĊ krócej. Ale za to rankiem obudzi nas
sp
(miejmy nadziejĊ) wiosenne sáoneczko, a wieczorny
(m
zzmrok zapadnie godzinĊ póĨniej.

Kochanej Jubilatce

Helenie Ręk
H
z okazji 90. urodzin

samych szczęśliwych i pogodnych
dni, uśmiechu, a także doczekania
w zdrowiu kolejnych jubileuszy
życzą
córki z rodziną, syn z rodziną
oraz wnuki, prawnuki i praprawnuki

HIT 2016
Trzy ¿rmy powiatu ostrzeszowskiego nagrodzono w Konkursie Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów
2016. Uroczyste podsumowanie
konkursu, promującego dokonania
rynkowe, edukacyjne, ekologiczne,
organizacyjne oraz samorządowe, na-

stąpiáo 5 marca w Auli Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na
uroczystej gali spotkali siĊ liczni przedsiĊbiorcy i przedstawiciele samorządów z województwa wielkopolskiego
oraz lubuskiego.

Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie,
a radość, jakiej rodzice doświadczają na widok swych
dzieci, jest najświętsza.
Johann Heinrich Pestalozzi
16 marca urodziáa siĊ Hania - córeczka Agnieszki
i Marcina (naszego redakcyjnego kolegi) àagódków. Gratulujemy!
Masz teraz, cháopie, pod mĊską opieką dwie kobiety,
a to wyzwanie nie lada!
Zarówno Hani, jak i urodzonemu dzieĔ wczeĞniej Wiktorkowi
- synkowi paĔstwa Anety i Tomasza Idzikowskich z Marszaáek,
Īyczymy szczĊĞliwego i dáugiego Īycia, peánego miáoĞci i sáoĔca.
A ich rodzicom radoĞci i wytrwaáoĞci w wielkim, ale jakĪe piĊknym
dziele ksztaátowania i wychowania. Niech Wasze dzieci bĊdą
niekoĔczącym siĊ Ĩródáem radoĞci i szczĊĞcia.

Hania - córeczka
ó
paĕstwa
ĕ
Agnieszki i Marcina
áagódków z Ostrzeszowa, ur. 16.03.2017 r.,
waga 2850g

Osoby urodzone między
20 lutego a 20 marca
to zodiakalne Ryby.

Wiktorr - synek paĕstwa Anety i Tomasza
Idzikowskich z Marszaâek, ur. 15.03.2017 r.,
waga 3680g

a nienaganne maniery, elegancja i ĪyczliwoĞü przysparzają mu wielu przyjacióá.
DziĊki swemu stylowi bycia staá siĊ
ikoną Ostrzeszowa, przykáadem odpowiedzialnoĞci, ciepáa i umiáowania naszej
Maáej Ojczyzny. Jest przy tym niezwykle
skromny. Przez tĊ skromnoĞü wáaĞnie,
dopiero po wielu namowach, w wieku
95 lat napisaá i wydaá wáasnym sumptem
swoje „Wspomnienia”.
W 2015 roku Rada Miejska uhonorowania Pana Tadeusza Pacanowskiego
medalem „Za Zasáugi dla Miasta i Gminy
Ostrzeszów”.
W gronie laureatów konkursu znalazáy siĊ ¿rmy powiatu ostrzeszowskiego:
- PPHU FUMO Ostrzeszów. Záoty HIT 2016 za dziaáania w oparciu
o zasady etyki w biznesie oraz spoáecznej odpowiedzialnoĞci biznesu
powĊdrowaá do rąk prezesa ¿ rmy
Zdzisáawa KuĪaja.
- TRASKO-Inwest sp. z o.o.
w Ostrzeszowie - ¿rma otrzymaáa Platynowy HIT 2016 za wysoką jakoĞü
usáug budowlanych na przykáadzie
kompleksu salonów samochodowych
ekskluzywnych marek: salon samochodowy BMW, Jaguar, Land Rover, Polaris,TEAM Marek Pasierbski, DáugoáĊka.
- Gospodarstwo Rolne Zdzisáaw
Sera¿n, Szklarka MyĞlniewska - Hit
2016 za modelowe gospodarstwo rolne
odebraá wáaĞciciel Zdzisáaw Sera¿n.
UroczystoĞü uprzyjemniaá wystĊp
máodych, dobrze zapowiadających
siĊ wokalistek z zespoáu FreeAngels
z ChodzieĪy oraz Jakuba Herforta,
laureata 9. edycji programu Mam Talent. Gwiazdą wieczoru byáa wokalistka
Kasia Kowalska z zespoáem.
Naszym przedsiĊbiorcom towarzyszyáy: Ludmiáa CieĞlarczyk i Katarzyna
Nowak z Wydziaáu OĞwiaty, Spraw
Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.

