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3RVHULLWUDJLF]Q\FKZ\SDGNyZGRNWyU\FK
GRV]áRRVWDWQLRQDWHUHQLHQDV]HJRSRZLDWX
ZV]\VF\P\ĞOHOLĞP\ĪHOLPLWQLHV]F]ĊĞü]RVWDá
Z\F]HUSDQ\SU]\QDMPQLHMQDMDNLĞF]DV2ND]XMH
VLĊĪHE\OLĞP\ZEáĊG]LH
:PLQLRQąĞURGĊ  SU]HGJRG]
GRVáXĪEUDWXQNRZ\FKZSá\QĊáR]DZLDGRPLHQLH
RSRZDĪQ\P]GDU]HQLXGURJRZ\PZ6WDUHM.XĨ
QLF\*G\UDWRZQLF\GRWDUOLQDPLHMVFHNLHURZFD
FLWURHQDVD[RMHV]F]HĪ\á6WUDĪDF\PXVLHOLXZROQLü
PĊĪF]\]QĊ]ZUDNXSRMD]GXSRF]\PSRV]NR
GRZDQ\P]DMĊáDVLĊ]DáRJDNDUHWNLSRJRWRZLD
ZPLĊG]\F]DVLH]DG\VSRQRZDQRUyZQLHĪ/35
VWDFMRQXMąFHZ0LFKDáNRZLHĝPLJáRZLHFZ\Oą
GRZDáQDSREOLVNLPSROX'ROHNDU]D]NDUHWNL
GRáąF]\áOHNDU]]SRJRWRZLDORWQLF]HJR:DOND
RĪ\FLHPáRGHJRF]áRZLHNDWUZDáDNLONDQDĞFLH
PLQXW&LĊĪNLVWDQSDFMHQWDRUD]URG]DMREUDĪHĔ
PLDá\]DSHZQHZSá\ZQDGHF\]MĊĪHEĊG]LHRQ
MHGQDNWUDQVSRUWRZDQ\GURJąOąGRZąNDUHWND
SU]HZLR]áDJRGRRVWURZVNLHJRV]SLWDOD

3ROLFMDQFLNWyU]\SUDFRZDOLQDPLHMVFXZVWĊS
QLHXVWDOLOLMDNGRV]áRGRZ\SDGNX.LHURZFDFL
WURHQDQDSURVW\PRGFLQNXGURJLMDGąFRGVWURQ\
*UDERZDFKFLDáZ\SU]HG]LüFLĊĪDURZHJRGDID
]QDF]HSą ]HVWDZQDZURFáDZVNLFKQXPHUDFK
SURZDG]LáODWHN]ZRMRSROVNLHJR 3RGF]DVWHJR
PDQHZUXRVREyZNDSUDZGRSRGREQLHÄFKZ\FLáDSR
ERF]H´NLHURZFDVWUDFLáSDQRZDQLHQDGNLHURZQLFą
DXWR]LPSHWHPXGHU]\áRZSU]\GURĪQHGU]HZR
0ĊĪF]\]QDNWyU\PLHV]NDZSREOLĪXZUR]PRZLH
]QDPLSRZLHG]LDáĪHXVá\V]DáRJURPQ\KXNPLDá
ZUDĪHQLHĪH]DWU]ĊVáDVLĊ]LHPLD
2NRáRJRG]G\ĪXUQ\SROLFMLZ2VWU]H
V]RZLHRWU]\PDáLQIRUPDFMĊĪHSRV]NRGRZDQ\
ZZ\SDGNXNLHURZFDZVNXWHNRGQLHVLRQ\FKRE
UDĪHĔ]PDUáZRVWURZVNLPV]SLWDOX
2¿DUąZ\SDGNXMHVWOHWQLPLHV]NDQLHF'RUX
FKRZD&KáRSDNZUDFDáSUDZGRSRGREQLH]HV]NRá\
]0LOLF]DJG]LHXF]\áVLĊZWHFKQLNXPOHĞQ\P'R
GRPXSR]RVWDáRPX]DOHGZLHNLORPHWU\
2GFLQHNGURJLáąF]ąFHM*UDEyZ]'RUX
FKRZHPRZLDQ\MHVW]áąVáDZąGRFKRG]LWDPGR

JURĨQ\FKZ\SDGNyZ:LHOXXZDĪDRF]\PE\áD
WHĪPRZDQDVHVMLSRZLDWXĪHURVQąFHSU]\GURG]H
GU]HZDSRZLQQ\]RVWDüZ\FLĊWH
)DNW\F]QLHGU]HZMHVWWDPGXĪRLURVQąZEDU
G]REOLVNLHMRGOHJáRĞFLRGVWRVXQNRZRZąVNLHM
MH]GQLDUXFKZW\PPLHMVFXMHVWFRUD]ZLĊNV]\
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=DU]ąGFDGURJLSRZLQLHQSRGMąüNDWHJRU\F]Qą
LV]\ENąGHF\]MĊRZ\FLĊFLXGU]HZFRSRSUDZL
EH]SLHF]HĔVWZRQDWHMWUDVLH
1LHF]DVĪDáRZDüGU]HZJG\JLQąOXG]LH
Rob.
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::LHONą6RERWĊRJRG]
GRNRĞFLRáDZ.UDV]HZLFDFKSU]\E\OL

PRWRF\NOLĞFLRUD]PLáRĞQLF\PRWRU\]DFML
QDPRWRĞZLĊFRQNĊF]\OLQDZVSyOQH
ĞZLĊFHQLHSRNDUPyZZLHO
NDQRFQ\FK:SURJUDPLH
E\áRSRĞZLĊFHQLHSRWUDZ
Z\ELHUDQLHQDMáDGQLHMV]HM
ĞZLĊFRQNL SRĞZLĊFHQLH
PRWRF\NOLZVSyOQ\SU]H
MD]G SDUDGD LNDZD
www.parafiakraszewice.pl
:]UXV]DMąF\WRZLGRN
NLHG\VLOQLPĊĪF]\ĨQLQD
VZ\FKVXSHUPDV]\QDFK
SU]\MHĪGĪDMąGRNRĞFLRáD
LSU]\ZRĪąZĞZLąWHF]Q\FK
NRV]\F]NDFKSU]\NU\W\FK

']LHOP\VLĊFKOHEHPG]LHOP\VLĊQLHEHP
:LHONL &]ZDU
WHN UR]SRF]\QDMąF\
Z .RĞFLHOH 7ULGXXP
3DVFKDOQHMHVWGQLHP
X S D P L Ċ W Q L D M ą F \ P
2VWDWQLą :LHF]HU]Ċ
L XVWDQRZLHQLH 1DM
ĞZLĊWV]HJR 6DNUD
PHQWX
=ZLHĔF]HQLHPXUR
F]\VWRĞFLZSDUD¿LĞZ
-DGZLJL.UyORZHME\áR
UDGRVQHáDPDQLHFKOH
ED.VLąG]SURERV]F]
ZHVSyá]NRĞFLHOQ\PL
V]DIDU]DPLáDPDOLFKOHE
LREGDURZ\ZDOLQLPZ\
FKRG]ąF\FK]NRĞFLR
áDSDUD¿DQ
K.J.

ELDáą VHUZHWNą L SU]\R]GRELRQ\FK
EXNV]SDQHPSRWUDZ\GRĞZLĊFHQLD

,WRMHVW3ROVNDZáDĞQLHWD3ROVND
NWyUDQLHZVW\G]LVLĊNU]\ĪDLSLHOĊJQXMH
WUDG\FMHVZRLFKRMFyZ« UHG
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

Nie widzieli ptasiej grypy,
a dostaną setki tysiĊcy
za darmo
JesteĞmy hodowcami drobiu, u których wystąpiáa ptasia grypa. DostaliĞmy
odszkodowanie od weterynarii za ubity,
„zagazowany” drób, co wykluczyáo nas
z odszkodowaĔ od ARiMR. Odszkodowanie, które dostaliĞmy, obejmowaáo
tylko nasze koszty. ZostaliĞmy wykluczeni z produkcji do poáowy kwietnia.
DowiedzieliĞmy siĊ, Īe gospodarstwa
w promieniu 10km zostaáy pozytywnie
zaopiniowane i ci hodowcy dostaną
rekompensatĊ w kwocie rocznych zysków z produkcji, pomimo Īe hodowali
w trakcie choroby i sprzedali drób po
wysokich cenach.
To wszystko jest niedorzeczne.
Dlaczego ktoĞ, kto hodowaá drób w cza-

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera
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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

sie grypy i sprzedaá go po wysokiej
cenie, ma dostaü premiĊ w wysokoĞci rocznych dochodów? Takich ludzi
jest wielu.
Czujemy siĊ pokrzywdzeni, tak jak
pozostali hodowcy, u których grypa
wystąpiáa, a którzy nie dostaną rekompensaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dlaczego nikt z Agencji nie sprawdziá faktu odstawy Īywca drobiu oraz
kosztów i padáych ptaków? Bardzo
dobrze, Īe paĔstwo pomaga, ale niech
dzieli po równo albo wcale, bądĨ kieruje
siĊ zdrowym rozsądkiem. Gdzie jest
logika i sprawiedliwoĞü?
Pokrzywdzeni Hodowcy
z powiatu ostrzeszowskiego
i ostrowskiego.
*
O ustosunkowanie siĊ do przedstawionych w piĞmie zarzutów zwróciliĞmy siĊ do kierownika ARiMR

STUDNIE

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

w Ostrzeszowie - Andrzeja Manikowskiego.
Wypáacanie rekompensat odbywa
siĊ zgodnie z rozporządzeniem ministra
rolnictwa i rozwoju wsi - Krzysztofa Jurgiela. Odszkodowania, które wypáaca
Agencja, adresowane są do hodowców, których gospodarstwa znalazáy
siĊ zarówno w stre¿e zapowietrzenia
(w promieniu 3km od ogniska ptasiej
grypy), jak teĪ w stre¿e zagroĪenia
(w promieniu 10km). A Īe w powiecie
ostrzeszowskim byáo piĊü ognisk, liczba
hodowców objĊtych tym odszkodowaniem nie jest maáa. Do ARiMR wpáynĊáo
45 wniosków, jednakĪe z róĪnych przyczyn kilkanaĞcie zostaáo odrzuconych,
gdy np. hodowcy nie záoĪyli wszystkich
wymaganych dokumentów (choüby
brak potwierdzeĔ zakupu kurczaków).
àączna kwota przysáugujących odszkodowaĔ wynosi w naszym powiecie
5.875.000 zá. W ten sposób powstaá
konÀikt interesów. ARiMR wypáacaáa poszkodowanym rolnikom za to,
Īe przez okres karencji musieli dalej
przetrzymywaü i karmiü swój drób nie mogli go sprzedaü w wyznaczonym wczeĞniej terminie. I te koszty,
(równieĪ w moim odczuciu) zostaáy
oszacowane za wysoko. To sprawiáo,
Īe niektórzy z hodowców otrzymają
rzeczywiĞcie kilkaset tysiĊcy záotych,
choü w sumie uszczerbku w hodowli
nie ponieĞli. Tymczasem hodowcy,
u których wykryto wirusa ptasiej grypy,
otrzymali odszkodowanie przyznane
przez Inspektorat Weterynarii. Tam
przyjĊto inne zasady - páacąc za wartoĞü padáego i zutylizowanego ptactwa,
biorąc pod uwagĊ ich wartoĞü rynkową
w przeliczeniu na kilogramy.
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

12 kwietnia odbyáo siĊ w Poznaniu
spotkanie z ministrem rolnictwa, w którym uczestniczyáem. Byli tam równieĪ
przedstawiciele powiatów: ostrzeszowskiego i ostrowskiego - sygnatariusze
tego pisma. Po wysáuchaniu róĪnych
opinii minister Jurgiel obiecaá pochyliü
siĊ nad tym problemem i daü odpowiedĨ. MyĞlĊ, Īe wyniknie z tego coĞ
korzystnego dla poszkodowanych rolników. Rzecz jasna nie odbierze siĊ juĪ
przyznanych (a w kilku przypadkach
równieĪ wypáaconych) rekompensat.
SądzĊ, Īe dziaáania ministra mogą
polegaü na tym, Īe hodowcy, w których
gospodarstwach wykryto ptasią grypĊ,
poza juĪ otrzymanymi Ğrodkami z weterynarii dostaną teĪ jakieĞ dodatkowe
odszkodowanie z Ministerstwa Rolnictwa.
**
Wsáuchując siĊ w gáos poszkodowanych hodowców i kierownika ARiMR
moĪna stwierdziü, Īe od nadmiaru teĪ
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boli gáowa. Daü za duĪo nie jest dobrze,
szczególnie wtedy, gdy rzutuje to na
poczucie sprawiedliwoĞci. A goáym
okiem widaü, Īe hodowcy drobiu nie
zostali równo potraktowani, na dodatek ci, których bezpoĞrednio dotknĊáa
ptasia grypa i mogliby otrzymaü wiĊcej,
dostali znacznie mniejsze pieniądze.
Gdzie tu logika, bo o sprawiedliwoĞci
lepiej nie wspominaü. Niestety, zabrakáo teĪ jakiejĞ wspólnie wypracowanej
opinii, porozumienia w sprawie odszkodowaĔ pomiĊdzy dwoma paĔstwowymi
instytucjami.
Minister rolnictwa obiecaá „pochyliü siĊ nad problemem”, przez co
jest nadzieja, Īe nastąpią dopáaty do
odszkodowaĔ dla poszkodowanych
hodowców. Cieszymy siĊ, Īe w tym
przypadku paĔstwo (rząd) nie skąpi,
ale i hojnoĞü za publiczne pieniądze teĪ
powinna mieü jakieĞ rozsądne granice.
Tutaj ich zabrakáo.
K. Juszczak

Restauracja „ZACISZE”

poszukuje pracowników na stanowiska:

• pomoc kuchenna
• kelner
Mile widziane doĞwiadczenie.

tel. 603 708 193

SPRZEDAį SOKÓW
NATURALNYCH:
Gospodarstwo sadownicze „OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29, tel. 600 202 306

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, 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

„Borek” od 24.04 do 30.04, tel. 586-13-87
„Kwiatowa” od 1.05 do 7.05, tel. 516 773 993
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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POLICJA
3U]HEDGDOLNLHUXMąF\FK
]DWU]\PDOLQLHWU]HĨZ\FK
NLHURZFyZ
3ROLFMDQFL]:\G]LDáX5XFKX'UR
JRZHJR.33Z2VWU]HV]RZLHSURZDG]L
OLG]LDáDQLDPDMąFHQDFHOX]DWU]\PDQLH
QLHWU]HĨZ\FKNLHURZFyZ$NFMDWUZDáD
SU]H]FDá\SRQLHG]LDáHN NZLHWQLD 
0XQGXURZLVSUDZG]LOLWU]HĨZRĞü
NLHUXMąF\FKZĞUyGQLFKE\áRGZyFKQLH
WU]HĨZ\FK
Z3U]\WRF]QLF\SRJRG]
SROLFMDQFL]DWU]\PDOLOHWQLHJRPLHV]
NDĔFDJPLQ\'RUXFKyZNWyU\NLHURZDá
FLąJQLNLHPUROQLF]\PPDMąFSyáSUR
PLODDONRKROX
Z6LHGOLNRZLHSRJRG]
]DWU]\PDOLYRONVZDJHQDJROID6DPR
FKRGHPNLHURZDáOHWQLPLHV]NDQLHF
JPLQ\2VWU]HV]yZNWyU\PLDáSRQDG
SURPLODONRKROX
)XQNFMRQDULXV]H]DWU]\PDOLSUDZD
MD]G\REXNLHURZFRPRUD]XQLHPRĪOLZLOL
LPGDOV]ąMD]GĊ
3RGREQHG]LDáDQLDEĊGąNRQW\
QXRZDQH
Nie pozwólmy, aby alkohol spoĪywany podczas spotkaĔ w gronie
rodzinnym czy w gronie przyjacióá
pokonaá nasz rozsądek.

3LHVXJU\]áODWND
:SRQLHG]LDáHN  SRJR
G]LQLHG\ĪXUQ\RVWU]HV]RZVNLHM
SROLFMLRWU]\PDá]JáRV]HQLHĪHZUHMRQLH
V]NRá\Z*UDERZLHSLHVXJU\]áG]LHFNR
3ROLFMDQFLXVWDOLOLNWRMHVWZáDĞFLFLH
OHP]ZLHU]ĊFLDLXNDUDOLJRPDQGDWHP
2]GDU]HQLXSRZLDGRPLOLZHWHU\QDU]D
DE\SU]HSURZDG]LáREVHUZDFMĊSVD
ODWHNQLHGR]QDáSRZDĪQ\FKRE
UDĪHĔ
3ROLFMDSU]\SRPLQDĪHRERZLą]HN
V]F]HJyOQHMRVWURĪQRĞFLQDNáDGDQD
ZáDĞFLFLHOD]ZLHU]ĊFLDDUWNRGHNVX
Z\NURF]HĔ=JRGQLH]MHJRG\VSR]\FMą
Ä.WRQLH]DFKRZXMH]Z\Ná\FKOXEQD
ND]DQ\FKĞURGNyZRVWURĪQRĞFLSU]\
WU]\PDQLX]ZLHU]ĊFLDSRGOHJDNDU]H
JU]\ZQ\GR]áRW\FKDOERNDU]HQD
JDQ\´3DPLĊWDMP\UyZQLHĪĪH]D]D
FKRZDQLHSVD]DZV]HRGSRZLDGDMHJR
ZáDĞFLFLHO6]NRG\NWyUHF]\QLąSV\
Z\QLNDMą]EáĊGyZSRSHáQLDQ\FKSU]H]
OXG]LQSFKRZDQLHQLHRGSRZLHGQLHM
UDV\SVDZGRPXQLHSU]HVWU]HJDQLH
V]F]HSLHĔQLHZáDĞFLZHZDUXQNLE\WRZH
SVDQLHRGSRZLHGQLHMHJRWU]\PDQLH
EUDNV]NROHĔLG\VF\SOLQ\

ODWHNXFLHNDáSU]HG
SROLFMDQWDPL
QDPRWRURZHU]H
NZLHWQLDRNRáRJRG]SD
WUROXMąF'RUXFKyZSROLFMDQFLFKFLHOL
]DWU]\PDüGRNRQWUROLGURJRZHMPR
WRURZHU]\VWĊ7HQMHGQDN]LJQRURZDá
Z\UDĨQHV\JQDá\IXQNFMRQDULXV]\L]D
F]ąáXFLHNDü1LHUHDJRZDáQDV\JQDá\
ĞZLHWOQHRUD]GĨZLĊNRZHLNRQW\QXRZDá
XFLHF]NĊáDPLąFSU]\W\PSU]HSLV\
=DWU]\PDáVLĊQDVNU]\ĪRZDQLDXOLFQDM
SUDZGRSRGREQLHM]SRZRGXZ\GRE\ZD
MąFHJRVLĊVSRGSRNU\Z\VLOQLNDG\PX
:yZF]DVRND]DáRVLĊĪHMHGQRĞODGHP
NLHURZDáOHWQLPLHV]NDQLHFJPLQ\
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'RUXFKyZ3R]DWU]\PDQLXRĞZLDGF]\á
SROLFMDQWRPĪHQLHPDXSUDZQLHĔGR
NLHURZDQLDPRWRURZHUHP
1DPLHMVFH]GDU]HQLDZH]ZDQR
URG]LFyZQDVWRODWNDLSRLQIRUPRZDQR
LFKĪHV\QSRSHáQLáV]HUHJZ\NURF]HĔ
QLH]DWU]\PDáVLĊGRNRQWUROLVWZR
U]\á]DJURĪHQLHZUXFKXGURJRZ\PER
QLHXVWąSLáSLHUZV]HĔVWZDSU]HMD]GX
NLHURZDáPRWRURZHUHPQLHPDMąFGR
WHJRXSUDZQLHĔRUD]Z\PDJDQ\FKGR
NXPHQWyZ
2GDOV]\PORVLHFKáRSFD]GHF\GXMH
6ąG5RG]LQQ\L1LHOHWQLFKZ2VWU]H
V]RZLH
3ROLFMDSU]\SRPLQDĪHPRWRURZHU
WRSRMD]GMHGQRĞODGRZ\OXEGZXĞOD
GRZ\]DRSDWU]RQ\ZVLOQLNVSDOLQRZ\
RSRMHPQRĞFLVNRNRZHMQLHSU]HNUD
F]DMąFHMFPNWyUHJRNRQVWUXNFMD
RJUDQLF]DSUĊGNRĞüMD]G\GRNPK
2VREDSRUXV]DMąFDVLĊWDNLPSRMD]
GHPMHVWXF]HVWQLNLHPUXFKXGURJR
ZHJR1LH]QDMRPRĞFLąSU]HSLVyZ
VWZDU]D]DJURĪHQLHGODLQQ\FKXĪ\W
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MIESZKAēCY POWIATU
W SEJMIE O NORKACH

„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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Zakaz coraz bliĪej?
5 kwietnia w Sejmie odbyáo siĊ
spotkanie Parlamentarnego Zespoáu Przyjacióá Zwierząt, na którym
byáo obecnych kilku posáów, reprezentanci miejscowoĞci z powiatu
ostrzeszowskiego, którzy protestują
przeciwko fermom, przedstawiciele
organizacji broniących praw zwierząt
oraz hodowcy zwierząt futerkowych
i ludzie związani z tą branĪą.
Po krótkiej prezentacji Martyny
Kozáowskiej z Fundacji Viva! „Akcja
dla Zwierząt” gáos zabrali zaproszeni
reprezentanci miejscowoĞci. Grzegorz
Kawaáek z Mikstatu - prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Gniazdo” ,
powiedziaá o wygranej sprawie w Komorowie, gdzie budowĊ fermy udaáo siĊ
zatrzymaü. Nie udaáo siĊ to natomiast
w przypadku fermy w Jesionie.
- Jako urzĊdnik paĔstwowy jestem
zdegustowany. Zgodnie z dokumentami
ferma w Jesionie nie jest Īadną fermą
norek. Na wszystkich dokumentach
widnieje jako ferma królików. Tymczasem juĪ na etapie powstawania
projektu budowlanego byáo widaü, Īe
to najzwyklejsza ferma norek z czterdziestoma 100-metrowymi pawilonami
na okoáo 100 tys. zwierząt! - mówiá.
Sabina Binek, przedstawicielka
Rady Soáeckiej Wsi Jesiona, potwierdziáa te sáowa. Mieszka w Jesionie od

40 lat i jest zszokowana, Īe nikt nie liczy
siĊ ze zdaniem mieszkaĔców. Samorządowcy nic nie mogą w tej sprawie
zrobiü, a prokurator poinformowaá, Īe
jeĞli inwestor nie przekroczy 40 DJP
(16 tys. norek), to nie popeáni Īadnego
przestĊpstwa. Co zrobiá inwestor, Īeby
nie przekroczyü tej liczby? Podzieliá
fermĊ na szeĞü mniejszych!
Na spotkaniu wypowiedzieli siĊ teĪ
przedstawiciele Przedborowa i Chlewa - Lidia CiepliĔska oraz Krzysztof
StĊpieĔ. W ich okolicy ferma powstaáa
i, jak mówią, Īyją teraz na co dzieĔ
z odorami, muchami, szczurami i muszą siĊ liczyü ze spadkiem cen ziemi
i atrakcyjnoĞci okolicy.
- Chcemy, Īeby nas w koĔcu ktoĞ
wysáuchaá. Mimo Īe nasza miejscowoĞü
jest maáa, byáa bardzo malownicza.
A teraz? - powiedziaáa Lidia CiepliĔska.
MiejscowoĞü Cieszyn reprezentowaáa Romana Bomba, wiceprezes
stowarzyszenia „Przyjazne Otoczenie”,
a KawĊczyn - Maágorzata Nowak.
Reprezentanci przemysáu futrzarskiego i hodowcy stawili siĊ w wyjątkowo licznym gronie. GáoĞno krytykowali
najnowszy raport Fundacji Viva! na temat przemysáu futrzarskiego w Polsce.
Poza tym, mimo obecnoĞci na sali osób,
które na wáasnej skórze doĞwiadczają
skutków budowy ferm, wielu twierdziáo,

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

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Otrzymaáem nakaz zapáaty na
kwotĊ ponad piĊciu tysiĊcy záotych.
Chciaáem wnieĞü sprzeciw i odwoáaü
siĊ od tego nakazu, niestety, miaáem
wypadek samochodowy i tra¿áem do
szpitala na trzy tygodnie. W piĞmie
z sądu byáa informacja, Īe na wniesienie sprzeciwu mam dwa tygodnie
od dorĊczenia nakazu zapáaty. Czy
w mojej sytuacji, ze wzglĊdu na mój

nagáy pobyt w szpitalu, mógábym
jeszcze jakoĞ siĊ odwoáaü?
Zgodnie z przepisami, jeĪeli strona
nie dokonaáa w terminie czynnoĞci procesowej bez swojej winy (np. bez swojej
winy nie wniosáa sprzeciwu od nakazu
zapáaty), sąd na jej wniosek postanowi
przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi
siĊ po pierwsze: do sądu, w którym

Īe nigdy nie spotkaáo siĊ z obiekcjami mieszkaĔców! Daniel Chmielewski z Polskiego Związku Hodowców
Zwierząt Futerkowych odniósá siĊ do
záego traktowania zwierząt na fermach.
- Stoimy na stanowisku, Īe patologiĊ powinno siĊ bezwzglĊdnie likwidowaü - powiedziaá.
Zdaniem przedstawicieli przemysáu
w raporcie Vivy! zostaáy pokazane jedynie wyjątki od reguáy, a na wiĊkszoĞci
ferm hodowcy dbają o zwierzĊta. Niestety, jak przekonywali reprezentanci
organizacji, kontrole na fermach są
nieskuteczne, a hodowcy mają interes w tym, Īeby dobieraü dogodne dla
siebie argumenty.
- Nie rozmawiamy dziĞ o dobrostanie zwierząt, poniewaĪ lekarz weterynarii przychodzi na fermĊ po dwóch
tygodniach, po uprzedniej informacji, Īe
czynnoĞü miaáa byü dokonana, po drugie: w ciągu tygodnia od czasu ustania
przyczyny uchybienia terminu,czyli od
czasu, kiedy dokonanie danej czynnoĞci
procesowej (np. wniesienie sprzeciwu)
staáo siĊ moĪliwe. Zaznaczyü trzeba, Īe
po upáywie roku od uchylonego terminu,
jego przywrócenie jest dopuszczalne
tylko w wypadkach wyjątkowych. Istotne
jest, Īeby w ww. wniosku uprawdopodobniü okolicznoĞci uzasadniające
przywrócenie terminu. RównoczeĞnie
z wnioskiem strona powinna dokonaü
danej czynnoĞci procesowej, w opisywanej powyĪej sytuacji naleĪy równoczeĞnie z wnioskiem o przywrócenie
terminu wnieĞü sprzeciw od nakazu
zapáaty.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl

odbĊdzie siĊ taka kontrola. Ba, dzisiaj
przejeĪdĪaliĞmy koáo fermy. Za dwa
tygodnie ma byü kontrola z nadzoru
budowlanego, wiĊc na szybko stawia
siĊ mur i wszystko sprząta. Tak to wygląda! - powiedziaáa Romana Bomba
z Cieszyna.
Gáos zabraá takĪe poseá Zbigniew
Ajchler (PO), który zachwalaá chów
zwierząt na futro i wyraziá rozgoryczenie
faktem, Īe jest wymieniony w raporcie
jako osoba powiązana z branĪą. A zostaá w nim wymieniony, poniewaĪ jego
syn miaá (bądĨ teĪ wciąĪ ma) w planach
budowĊ fermy norek!

Jak moĪna byáo zobaczyü na spotkaniu, lobby futrzarskie jest bardzo
silne. Jakie są wiĊc szanse na zakaz?
Martyna Kozáowska
Przewodniczący zespoáu Paweá Suski (PO) zaznacza, Īe losy nowelizacji
są wciąĪ pod znakiem zapytania, ale
szanse na wygraną są spore. Spotkanie
w Sejmie moĪe wiele wnieĞü do sprawy.
- Z wielką nadzieją patrzymy na
obecną sytuacjĊ, bo wiĊkszoĞü polityczna na sali plenarnej jest za tym,
Īeby taki zakaz wprowadziü - dodaje.

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

ZUP MEBLEX

W związku z dynamicznym rozwojem, ¿rma Mayr Polska
poszukuje kandydata / kandydatki na stanowisko

KONTROLER JAKOģCI
Zakres obowiązków:
• odbiór jakoĞciowy bieĪącej produkcji
• dokonywanie regularnych pomiarów bĊdących w cyklu
produkcyjnym
• opracowywanie raportów z kontroli produktów
• formuáowanie oraz przekazywanie wytycznych, co do sposobów
przeprowadzania pomiarów pracownikom na poszczególnych
stanowiskach
• nadzór nad wyrobami wykonanymi niezgodnie z dokumentacją
• przeprowadzanie dziaáaĔ korygująco - zapobiegawczych
• udziaá w rozwiązywaniu bieĪących problemów jakoĞciowych
Minimalne wymagania:
• wyksztaácenie minimum Ğrednie techniczne
• bardzo dobra znajomoĞü rysunku technicznego
• umiejĊtnoĞü posáugiwania siĊ narzĊdziami pomiarowymi
• doĞwiadczenie w pracy na podobnym stanowisku bĊdzie
dodatkowym atutem
• znajomoĞü zagadnieĔ wspóárzĊdnoĞciowej techniki pomiarowej
bĊdzie dodatkowym atutem
• obsáuga komputera, MS Word, MS Excel
CV proszĊ przesyáaü drogą elektroniczną na adres: info@mayr.pl
Prosimy o dopisanie do CV nastĊpującej klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Meble do Twojego ogrodu
pod zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła,
huśtawki, place zabaw dla dzieci,
domy drewniane pod klucz
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ.
602 460 571
www.kominki-tomek.pl

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769
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www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00

RATY 3x0%
Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

19.04.2017

5

„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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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

Renata Dembna

prowadzi gospodarstwo rolne
Zabytkami mogĆ byý koğcioây,
zamki, róīnego rodzaju inne budynki. Zdecydowanie powinniğmy je szanowaý. Jest to waīne dla przyszâych
pokoleĕ, īeby miaây moīliwoğý nauczyý siċ czegoğ o przeszâoğci. Jest
to nasze dziedzictwo.
Paĕstwo powinno szczególnie
dbaý o zabytki, to wâağnie paĕstwo
powinno âoīyý na ich utrzymywanie.
Utrzymywanie zabytków sakralnych powinno polegaý na tym, īe
czċğý pokrywa paraÀa, o ile jĆ na
to staý, a czċğý paĕstwo. Niestety,
w maâych paraÀach nie ma zbyt duīo
pieniċdzy na teraĩniejsze potrzeby,
a co dopiero na pokrywanie kosztów
zwiĆzanych z remontami zabytkowych koğcioâyów.
W moich okolicach, w Bobrownikach, jest piċkny koğcióâek, chociaī
nie jestem pewna, czy jest to zabytek,
uwaīam, īe nawet jeğli nie, to powinno siċ go za zabytek uznaý. Jest juī
bardzo stary, piċkny i powinniğmy go
chroniý dla przyszâych pokoleĕ.
Ze znanych zabytków w Polsce
najbardziej zapadây mi w pamiċý Wawel
oraz Zamek Królewski w Warszawie.
Natomiast jeīeli chodzi o ğwiatowe
zabytki, to najbardziej podoba mi
siċ Watykan.

Poszczególne kondygnacje, dotąd doĞü
wysokie, mają przedzielaü antresole. Na parterze i pierwszym piĊtrze
planowana jest galeria, gdzie lokalni
artyĞci bĊdą mogli prezentowaü swoje
prace. Drugie piĊtro to studio koncer-

O zabytkach...

SONDA

(18 IV - Miċdzynarodowy Dzieĕ Ochrony Zabytków)

Mieczysâawa
Paweâka

z wnukiem Franiem
emerytka

Zabytki powinniğmy rozpatrywaý
jako nadrzċdnĆ wartoğý narodowĆ.
Jest to nasze dziedzictwo i zdecydowanie powinniğmy o nie dbaý. Przede
wszystkim powinno siċ przeciwdziaâaý
ich niszczeniu. Wspieranie fundacji
zbierajĆcych fundusze na opiekċ i renowacjċ jest wâağciwym i poīĆdanym zachowaniem.
Zabytki moīemy znaleĩý nawet
w naszym najbliīszym otoczeniu.
W Ostrzeszowie jest to baszta, klasztor
Sióstr Nazaretanek oraz koğcióâ farny.
SĆ to piċkne i okazaâe budynki, które
nigdy nie powinny ulec zniszczeniu.
Wszyscy mieszkaĕcy Ostrzeszowa
powinni siċ o to postaraý. Natomiast
jeīeli chodzi o moje ulubione zabytki,
znajdujĆce siċ w Polsce, sĆ to koğcióâki
w Biskupinie oraz Gâuchoâazach, no
i oczywiğcie najbardziej znane - Zamek
Królewski w Warszawie oraz Wawel.
Uwaīam, īe paĕstwo powinno
przyznawaý dotacje na utrzymywanie
i renowacjċ zabytków zarówno ğwieckich, jak i sakralnych. Powinny byý one
traktowane na równi.

Ewa Kozâowska,
Anita Pierucka

uczennice 1 LO i ZS nr 1
Wedâug nas zabytek to jest coğ,
co pozwala pamiċtaý oraz poznawaý
stare czasy, sĆ to po prostu wspomnienia minionych lat. To swego rodzaju pamiĆtki i ğwiadectwa róīnych
waīnych i mniej waīnych wydarzeĕ.
Paĕstwo powinno angaīowaý
siċ, szczególnie Ànansowo, w dbanie
o zabytki. Jeīeli chodzi o zabytki
sakralne, to powinny byý one wspóâÀnansowane przez paraÀċ i paĕstwo
na równi. W koĕcu jest to nasze
wspólne dobro narodowe.
W okolicy nie rzuciâ nam siċ
w oczy īaden budynek, który nie jest
zabytkiem, a powinien nim byý. Za
to mamy kilka budowli uznawanych
za zabytki - baszta, wieīa ciğnieĕ.
Zdecydowanie powinniğmy dbaý
o tego typu budynki czy budowle
- nie moīemy ich niszczyý ani bezczynnie patrzeý, jak podupadajĆ.
Najcenniejsze i najbardziej znane
zabytki znajdujĆ siċ w Krakowie Wawel, koğcióâ Mariacki.

CAMERA
STUDIO KONCERTOWE/
PRACOWNIA
SALA AUDIOWIZUALNA FOTOGRAFII KLASYCZNEJ OBSCURA

gająca do wieĪy, przeszklona winda.
BĊdzie ona woziü ludzi aĪ na szóstą
kondygnacjĊ. Stamtąd juĪ tylko kilka
metrów schodami na okalający wieĪĊ
taras nr 2, znajdujący siĊ na wysokoĞci
29,44m. BĊdzie to najwyĪej poáoĪone
miejsce w Ostrzeszowie powszechnie
dostĊpne mieszkaĔcom i turystom. AĪ
prosi siĊ, by wáaĞnie na wysokoĞci tarasu zainstalowaü widoczny z daleka
ruchomy duĪy neon, np. z napisem:
WITAMY W OSTRZESZOWIE.
Wygląd i dotychczasową funkcjonalnoĞü zmienią teĪ pomieszczenia
znajdujące siĊ wewnątrz wieĪy ciĞnieĔ.

Patryk
Wojciechowski
uczeĕ ZS nr 2

Mamy w Polsce wiele ciekawych
i piċknych zabytków - chociaīby w naszym powiecie - baszta, wieīa ciğnieĕ
czy teī róīne koğcioây, w Ostrzeszowie
jest to koğcióâ farny.
Uwaīam, īe powinniğmy dbaý
o zabytki, poniewaī sĆ one naszym
dobrem narodowym i spuğciznĆ naszych ojców dla przyszâych pokoleĕ.
Dbanie to nie tylko chċci, powinniğmy
teī przeciwdziaâaý niszczeniu zabytków oraz wspieraý akcje ÀnansujĆce
ich konserwacjċ.
W okolicy jest wiele piċknych,
starych budynków, ale nie wiem, czy
powinny byý one uznawane za zabytki.
Budynki sakralne, które sĆ traktowane jako zabytki, powinny byý Ànansowane w wiċkszoğci przez paraÀe,
diecezje. Jednak jeğli dana paraÀa
jest biedna i jej na to nie staý, paĕstwo
powinno jĆ wspomóc.
Zabytki to nasze wspólne dobro
- pozwalajĆ obecnym pokoleniom poznaý historiċ miasta, regionu, kraju.

GALERIA
AUTORSKA

ma byü kawiarnia, sklep z pamiątkami, szatnia i sanitariaty. PowyĪej biuro
i salka konferencyjna. ZaĞ na dachu
tejĪe dobudówki - pierwszy z tarasów
widokowych (84m2), bĊdą tam takĪe
do dyspozycji zwiedzających lornetki
i monitor pokazujący panoramĊ miasta.
Przybudowana do wieĪy czĊĞü wyposaĪona zostanie w piwnicĊ, w której
znajdą siĊ pomieszczenia magazynowe. Komunikacja w obiekcie odbywaü
siĊ bĊdzie nową klatką schodową wewnątrz obiektu oraz ewakuacyjną na
zewnątrz budynku. WaĪny element
caáej inwestycji stanowiü ma, przyle-

KAWIARENKA, BIURO, SALA
TARAS
SKLEPIK
EDUKACYJNA WIDOKOWY NR 1

6 kwietnia burmistrz Ostrzeszowa Mariusz Witek, prezes Stowarzyszenia
WIEĩA ROD 1916 - Stanisáaw Kulawiak,
oraz dziekan Wydziaáu Komunikacji
Multimedialnej - dr hab. Piotr Chojnacki
prof. nadzw. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, podpisali trójstronne
porozumienie o wspóápracy kulturalnej,
artystycznej i akademickiej. Ma ona
polegaü na podejmowaniu wspólnych
zadaĔ z dziedziny kultury i sztuki,
skierowanych do spoáecznoĞci miasta
i powiatu. ZaĞ oĞrodkiem tej swoistej
edukacji artystycznej, którą sygnatariusze porozumienia chcą podjąü, miaáby
staü siĊ budynek ostrzeszowskiej wieĪy
ciĞnieĔ. Nie jest to rzecz aĪ tak abstrakcyjna, bowiem od kilku miesiĊcy istnieją
gotowe plany przystosowania wiekowej
wieĪy do wymogów stawianych przez
wspóáczesnoĞü.
Projekt powstaá w Pracowni Projektowo-InĪynierskiej Budownictwa Leszka
Jakubowskiego. Zakáada dobudowanie
po zachodniej stronie wieĪy budynku
podpiwniczonego, siĊgającego dachem
II piĊtra. Na powierzchniach juĪ istniejących oraz dopiero planowanych ma
dziaáaü m.in. galeria, pracownia fotogra¿i klasycznej i sala audiowizualna.
Na parterze dobudowanego obiektu

TARAS WIDOKOWY
NR 2

WIEĩA - OĞrodkiem Edukacji Artystycznej

towe bądĨ sala audiowizualna. Z kolei
dwie ostatnie kondygnacje mają byü
przeznaczone na pracownie fotogra¿czne - klasyczną i dla kamery obscura.
DokoĔczenie na str. 6.

rozm. K. Przybysz
fot. S. Szmatuâa

Józef Szych
kierowca

Krótko mówiĆc, zabytki to starocie obrazujĆce naszĆ historiċ.
Powinniğmy o nie dbaý, prowadziý
renowacje i je konserwowaý, by zachowaây siċ w jak najlepszym stanie.
Zabytki to czċğý naszej kultury. Tak
naprawdċ to czċğý kultury kaīdego
regionu. Mâodzieī powinna poznawaý zabytki, īeby mogâa zrozumieý
naszĆ historiċ.
Moim ulubionym zabytkiem jest
znajdujĆcy siċ w Niemczech stary
paâac Ğlubów. Natomiast w Polsce
jest to caây krakowski Stary Rynek,
a w szczególnoğci Wawel.
Paĕstwo powinno À nansowaý
konserwacjċ zabytków i ich utrzymanie, jednak nie tych sakralnych.
Uwaīam, īe Koğcióâ powinien sam
dbaý o swoje budynki.
W Ostrzeszowie znajduje siċ poniemiecki cmentarz, który wedâug
mnie powinien zostaý uznany za zabytek, poniewaī jest to historyczna
czċğý naszego miasta. I bardzo piċkna.
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powoáane, aby w odpowiedni sposób sprawĊ
zbadaü i to zbadanie bĊdzie miaáo miejsce...
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LZRGQRSUDZQ\P
:W\PVDP\PRNUHVLHJG\QLHPRJąFX]\
VNDüZVSDUFLD]H6WDURVWZDZ\VáDáHPSLVPDGR
PLQLVWUDĞURGRZLVNDLVSUDZLHGOLZRĞFL]SURĞEą
RXNUyFHQLHQRWRU\F]QHJR]DQLHF]\V]F]DQLD
ZRG\ZURZLHÄ%ZáDĞFLFLHOXERMQLZ\VWąSLá
RQRZHSR]ZROHQLH]LQWHJURZDQHSR]ZDODMą
FHQD]ZLĊNV]HQLHSURGXNFMLGRWRQWXV]QD
GREĊ=QDMąFSRGHMĞFLHNLHURZQLNDZ\G]LDáX
Z\GDMąFHJRSR]ZROHQLDGRWHJRFRGRW\FKF]DV
¿UPDWDURELáDMDNRPLHV]NDQLHFZVLPRJąF\
]JáRVLüXZDJLLZQLRVNLZGQLXU
VNLHURZDáHPGRVWDURVW\NLONDXZDJ]SURĞEą
RLFKXZ]JOĊGQLHQLH
:LHG]ąFĪHQRUP\QLHVąSU]HVWU]HJDQH
F]HJRGRZRG\UD]]DUD]HPZLG]ĊZURZLH
ZQLRVNRZDáHPDE\]HZ]JOĊGyZEH]SLHF]HĔVWZD
FDá\V\VWHPWDNRJURPQHMSURGXNFML WRQWXV]
QDGREĊ E\áZFDáRĞFLPRQLWRURZDQ\5yZQLHĪ
SRGZ]JOĊGHPLORĞFLGRVWDZRGFKZLOLGRVWDU
F]HQLDGURELXGR]DNáDGXSRZ\Zy]JRWRZHJR
SURGXNWXWDNE\ZNDĪGHMFKZLOLPRĪOLZHE\áR
VSUDZG]HQLHF]\VSHáQLDQHVąZDUXQNLZ\GDQHJR
SR]ZROHQLD6]F]HJyáRZRĞOHG]RQHSRZLQQRE\ü
WRLOHĞFLHNyZPLHVLĊF]QLHMHVWSURGXNRZDQ\FK
ZOLF]DMąFZWRZRGĊ]ZáDVQHJRXMĊFLDMDNLWĊ
]JPLQQHJRZRGRFLąJXRUD]MDNDLORĞüRGSDGyZ
Z\FKZ\FRQ\FKSU]H]VHSDUDWRU\RF]\V]F]DOQL
WUD¿DGRXW\OL]DFMLZ]HVWDZLHQLD]LORĞFLąSUR
GXNFML]XĪ\FLHPZRG\RUD]OLF]Eą]DWUXGQLRQ\FK
SUDFRZQLNyZ:QLRVNRZDáHPDE\ZáDĞFLFLHO
¿UP\]DQLPRWU]\PDQRZHSR]ZROHQLH]LQWHJUR
ZDQH]DPRQWRZDáV\VWHPNWyU\]DSRELHJDQLH
Z\GRVWDZDQLXVLĊ]DQLHF]\V]F]HĔGRFLHNX
QDZHWZF]DVLHDZDULL:V]\VWNLHZ\PDJDQH
SU]HGZ\GDQLHPSR]ZROHQLD]DEH]SLHF]HQLD
SRZLQQ\]PLHU]DüGRRVLąJQLĊFLDRFKURQ\ĞUR

:,(ĩ$2ĞURGNLHP(GXNDFML
$UW\VW\F]QHM
DokoĔczenie ze str. 5.
7DNZQDMZLĊNV]\PVNUyFLHPDVLĊSUH]HQWR
ZDüGRVWRVRZDQDGRZ\PRJyZZVSyáF]HVQRĞFL
IXQNFMRQDOQDZLHĪDFLĞQLHĔ-HĞOLSDPLĊWDP\MDN
ZLHĪDZ\JOąGDáDMHV]F]HG]LHVLĊüODWWHPXWR
áDWZRGRVWU]HĪHP\SU]HPLDQĊ]QLHXĪ\WHF]QHJR
QLV]F]HMąFHJR]DE\WNXZVW\ORZ\LQRZRF]HVQ\
2ĞURGHN(GXNDFML$UW\VW\F]QHM=W\PW\ONRĪH
ZVSRPQLDQ\RĞURGHNWRZFLąĪMHG\QLHSODQ\
DPELWQHLUHDOQH3LHUZV]\NURN]RVWDá]URELRQ\
JG\ĪZVSRPQLDQ\WXSURMHNW]\VNDáDNFHSWDFMĊ
NRQVHUZDWRUD]DE\WNyZ7RMXĪFRĞDOHZLDGRPR
ĪHĞURGNyZQDUHDOL]DFMĊRPDZLDQ\FKWXSODQyZ
PLDVWRZáDĞFLFLHORELHNWXZQDMEOLĪV]\FKODWDFK

QDSHZQRQLHZ\áRĪ\%RWHĪNRV]W\QLHE\á\E\
PDáHPyZLVLĊRV]HĞFLXPLOLRQDFKOHF]ZHGáXJ
0:LWNDPRJá\E\RQHVLĊJQąüQDZHWMHGHQDVWX
PLOLRQyZ:VSRPQLDQHQDZVWĊSLHWUyMVWURQQHSR
UR]XPLHQLHĞURGNyZQDLQZHVW\FMĊQLHSU]\PQRĪ\
GDMHMHGQDNV]HUV]HPRĪOLZRĞFL]DELHJDQLDRQLH
SRSU]H]SURJUDP\XQLMQHF]\U]ąGRZH
- Gdyby któryĞ z tych programów pokrywaá
80% kosztów inwestycyjnych, to grzechem byáoby
z niego nie skorzystaü - mówi M. Witek.
&]\WDNVLĊVWDQLH"7UXGQRSU]HVąG]Dü6WDUD
ZLHĪDMXĪQLHMHGQRSU]HĪ\áDZLĊF]HVSRNRMHP
F]HNDQDVZąĞZLHWODQąSU]\V]áRĞü
K. Juszczak

GRZLVNDUR]XPLDQHJRMDNRFDáRĞüEH]SUHIHUR
ZDQLDRFKURQ\MHGQHJRNRPSRQHQWXĞURGRZLVND
NRV]WHP]ZLĊNV]HQLD]DQLHF]\V]F]HQLDLQQHJR
'ODWHJRSURV]ĊDE\ĞFLH3DĔVWZRUDGQLGRSLO
QRZDOLDE\VWDURVWDWDNLHRERVWU]HQLD]DVWRVRZDá
ERVNRUR]FDNLHU-ĊGU]HMHZVNLRUD]::,2ĝQLH
PRJąF]\UDF]HMQLHFKFąQDOHĪ\FLHUHDJRZDüQD
]DQLHF]\V]F]HQLDURZXÄ%WRW\ONRFLDVQ\JRUVHW
QRZHJRSR]ZROHQLD]LQWHJURZDQHJRLV]F]HJyáRZH
SU]\JOąGDQLHVLĊG]LDáDOQRĞFL¿UP\PRĪHXNUyFLüWR
FRGRWHMSRU\VLĊG]LHMHLXFKURQLüSU]HGGHJUDGD
FMąQDWXUDOQHĞURGRZLVNR:DUXQNLWHSRZLQQ\E\ü
VSHáQLRQHDE\ĞP\QLHPXVLHOLVLĊZVW\G]LüWDNMDN
]DV]SLWDOER1DMZ\ĪV]D,]ED.RQWUROLZ\W\NDQDP
ĪHVWRVRZDQ\ZRVWU]HV]RZVNLPV]SLWDOXVSRVyE
SRVWĊSRZDQLD]RGSDGDPLPHG\F]Q\PL]DJUDĪD
]GURZLXOXG]LRUD]ĞURGRZLVNX2ND]DáRVLĊĪH
RGSDG\PHG\F]QHE\á\ĨOHHZLGHQFMRQRZDQH
LĨOHWUDQVSRUWRZDQHGRXW\OL]DFML'REU]HĪH
FKRFLDĪĨOHLPRĪHQLHZV]\VWNLHWRMHGQDNE\á\
WUDQVSRUWRZDQHGRXW\OL]DFMLDQLHSá\QĊá\URZHP
GRPRU]D]DQLHF]\V]F]DMąFZV]\VWNRSRGURG]H
WDNMDNWRFR]XERMQLZ.DOLV]NRZLFDFK2áRERFNLFK
GRVWDMHVLĊGRURZXÄ%2E\QLJG\ZLĊFHMQLHE\áR
SU]\]ZROHQLD6WDURVWZDQDFRĞWDNLHJR
,QQ\P]]DGDĔ:\G]LDáXZNWyU\PSUDFXMH6
-ĊGU]HMHZVNLMHVWRERZLą]HNZ\VWĊSRZDQLDGR
:RMHZyG]NLHJR,QVSHNWRUD2FKURQ\ĝURGRZLVND
RSRGMĊFLHRGSRZLHGQLFKG]LDáDĔEĊGąF\FKZMHJR
NRPSHWHQFMLMHĪHOLZZ\QLNXNRQWUROLSU]HSURZD
G]RQHMSU]H]XSRZDĪQLRQ\FKSUDFRZQLNyZXU]Ċ
GXVWZLHUG]RQH]RVWDQLHQDUXV]HQLHSU]HSLVyZ
RRFKURQLHĞURGRZLVND3DQ-ĊGU]HMHZVNLFKRü
GRSLHURGQLDQDVWĊSQHJRWRMHGQDNE\áSU]\URZLH
ZLG]LDáFRZQLPMHVWLMDN]DSLVDáZQRWDWFHQD
GQLHURZX]DOHJDáDEUXQDWQRV]DUDVXEVWDQFMD
RQLH]QDQ\PVNáDG]LHLSRFKRG]HQLX:LHPĪH
EH]EDGDQLDQLHPRĪQDMHGQR]QDF]QLHVWZLHUG]Lü
QDUXV]HQLDSU]HSLVyZ&KFLDáE\PDE\ĞFLH3DĔVWZR
]DS\WDOLJRWHUD]GODF]HJRQLHZH]ZDáLQVW\WXFML
NWyUDPRJáD]EDGDüVNáDGLSRFKRG]HQLHVXE
VWDQFML"-DNMXĪZF]HĞQLHMZVSRPQLDáHPSURVLáHP
JRRWRDOHRGPyZLáDQDPRMHZH]ZDQLH::,2ĝ
VLĊQLHSRMDZLá&]\ĪQLHPDPSUDZDSRGHMU]HZDü
ĪHG]LDáDQLD6-ĊGU]HMHZVNLHJRMDNL::,2ĝVą
XNLHUXQNRZDQHQDWRDE\SU]\SDGNLHPF]HJRĞQLH
Z\NU\ü,QDF]HM]DFKRZDQLDWDNLHJRZ\WáXPDF]\ü
VLĊQLHGDLNRMDU]\PLVLĊRQR]RGSRZLHGQLP
VSRVREHP&KFLDáE\PWHĪXVá\V]HüGODF]HJR
ZGQLXZNWyU\PG]ZRQLáHPQLHSU]\MHFKDáQLNW
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LQQ\6NRURRERZLą]NLSDQX-ĊGU]HMHZVNLHPXQLH
SR]ZDODá\WRSU]HFLHĪZZ\G]LDOHW\PSUDFXMą
WHĪLQQHRVRE\PLQLQVSHNWRU.U]\V]WRIĝZLHFD
NWyU\]DMPXMHVLĊVSUDZDPLJRVSRGDUNLZRGQR
ĞFLHNRZHM2QWHĪQLHPyJá"7RZáDĞQLHDQLH
OXWHJRE\áRQDMZLĊNV]H]DQLHF]\V]F]HQLHNWyUH
SRWHP]RVWDáRUR]P\WHSRWĊĪQ\PVWUXPLHQLHP
GáXJRZSá\ZDMąFHMF]\VWHMZRG\]SRVHVMLQDNWyUHM
G]LDáDXERMQLDDE\SRQRZQLHUyZ]DQLHF]\ĞFLü
OXWHJR:WHG\]DG]ZRQLáHPQDSROLFMĊLRG]LZR
SU]\MHFKDOLDOHGRSLHURSRWU]HFKJRG]LQDFK
R]PLHU]FKXFKRü]*UDERZDGR.DOLV]NRZLFMHVW
]DOHGZLHNLONDNLORPHWUyZ0DPQDG]LHMĊĪHVWDáR
VLĊWDNQLH]HZ]JOĊGXQDZVND]DQ\ZZ\SRZLHG]L
VWDURVW\ÄRGSRZLHGQLVSRVyE´
0DPWHĪS\WDQLHGRUDGQ\FK]NRPLVMLUHZL
]\MQHM&KFLDáE\PXVá\V]HüF]\]DSR]QDOLVLĊ]H
ZV]\VWNLPLPDWHULDáDPLMDNLHPDMDU
GRVWDUF]\áHPLF]\F]\WDOLX]DVDGQLHQLHSURNXUD
WRUDRXPRU]HQLXĞOHG]WZD-HĞOLWDNWRGODF]HJR
]RVWDOLĞFLH3DĔVWZRELHUQ\PL"&]\]DS\WDOLĞFLH
NRPHQGDQWDSROLFMLMDNLSU]HSLV]DEUDQLDIXQNFMR
QDULXV]RP]DEH]SLHF]DQLDGRZRGyZE\üPRĪH
SU]HVWĊSVWZDERF]\Q\SU]HFLZNRĞURGRZLVNX
VąSU]HVWĊSVWZHPLPyZLRW\P.RGHNVNDUQ\
Z;;,,UR]G]LDOH]DW\WXáRZDQ\PÄ3U]HVWĊSVWZD
SU]HFLZNRĞURGRZLVNX´
2GQRV]ĊZUDĪHQLHĪHG]LDáDQLH6-ĊGU]HMHZ
VNLHJRMHVWOXVWU]DQ\PRGELFLHPWHJRMDNSRPRLP
ZQLRVNXF]\WDQ\PPDMDXELHJáHJRURNXSRVWą
SLáVWDURVWDLZLĊNV]RĞüUDGQ\FK6áRZDja nie bĊdĊ
wystĊpowaá do ministra, bo pan tam ma wiĊksze
przebicie PyZLąVDPH]DVLHELH6NRURSUDFR
GDZFDOHNFHZDĪąFRSRGFKRG]LGR]DJURĪHQLDWR
GODF]HJRSUDFRZQLNPLDáE\SRVWĊSRZDüLQDF]HM"
-HG\Q\PUDGQ\PNWyU\VSUDZĊ]DQLHF]\V]F]HQLD
URZXZ.DOLV]NRZLFDFK2áRERFNLFKSRWUDNWRZDá
SRZDĪQLHRND]DáVLĊ6WDQLVáDZ+HPPHUOLQJ7HQ
SDQE\áXPQLHNLONDUD]\QDZáDVQHRF]\ZLG]LDá
]DQLHF]\V]F]HQLDLSRPyJáZW\PĪHĞOHG]WZR
Z]QRZLRQRDRNUHVĞOHG]WZHPREMĊW\Z\GáXĪRQR
GRNLONXODW-HJRDNW\ZQRĞüSRND]DáDĪHSUDFXMH
RQ]JRGQLH]WUHĞFLą]áRĪRQHJRĞOXERZDQLDRUD]
WRNWRVWDQąáSRVáXV]QHMVWURQLHDNWRXP\ZDMąF
UĊFHSRVWURQLHERJDW\FKQLHNRQLHF]QLHXF]FL
Z\FK3U]\WHMRND]MLFKFLDáE\PPX]DRND]DQą
SRPRFSXEOLF]QLHSRG]LĊNRZDüERQDVZRMąGLHWĊ
SUDFXMHXF]FLZLH
=G]LVLHMV]\PSLVPHPSU]\MHFKDáHPZQDG]LHL
ĪHW\PUD]HPFRĞZLĊFHM3DĔVWZR]URELFLH-HĞOL
QLHWRPDPQDG]LHMĊĪH]JRGQLH]]DVDGDPLWUD¿
RQRGRDUFKLZyZLKLVWRULDZSU]\V]áRĞFLXF]FLZLH
:DVRFHQL
Z powaĪaniem
Piotr Adamski
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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.

Minąá rok od ostatniej prezentacji dorobku i kierunków rozwoju w ZS nr 2 w Ostrzeszowie. Tym razem tak
duĪo jest informacji i propozycji dotyczących przyszáoĞci
ksztaácenia i projektów edukacyjno-wychowawczych,
Īe postanowiliĞmy je zaprezentowaü w telegra¿cznym skrócie.

A

- jak architektura krajobrazu. Uczniowie chcący zdobyü
uprawnienia technika tej specjalnoĞci odbywają liczne prak-

dowych. Priorytetowym dziaáaniem jest stworzenie dwóch nowych
pracowni zawodowych: pracowni gastronomicznej i pracowni obsáugi
konsumenta, tak aby máodzieĪ od nowego roku szkolnego mogáa
rozwijaü swoje kulinarne talenty w nowoczesnej kuchni, w warunkach
jakie panują w profesjonalnych restauracjach. Ponadto w ramach
projektu realizowane bĊdą zajĊcia specjalistyczne, miĊdzy innymi
kurs barmaĔski, kurs baristyczny, warsztaty dietetyczne i wiele innych. W miesiącach wakacyjnych uczniowie skorzystają z páatnych
staĪy zawodowych w specjalistycznych zakáadach branĪy gastronomicznej. Nauczyciele tego kierunku biorą udziaá w szkoleniach
zawodowych np. we Wáoszech a uczniowie uczestniczą w wielu
konkursach i imprezach.

19.04.2017

pojazdów samochodowych lub technik rolnik, a w branĪowej szkole:
mechanik pojazdów samochodowych( dla pozostaáych uczniów
szkoáy 30% zniĪka na kurs prawa jazdy). Mechanicy mogą siĊ
pochwaliü zdobyciem przez Karola Stawskiego 5 miejsca w ¿nale
X Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego .

R

- jak rolnicy. Technik rolnik to zawód z pasją. Gospodarstwo
rolne to ¿rma, którą moĪna prowadziü Ğwiadomie i z zyskiem.

I

tyki, równieĪ zagraniczne np. w Wielkiej Brytanii, uczestniczą
w warsztatach terenowych i pracują przy zagospodarowaniu tzw.
Zielonej szkoáy .

B-C

- jak informatyka. Od 2011 roku w szkole funkcjonuje takĪe
druĪyna programistów FX-Team, w ramach której uczniowie
mogą rozwijaü swoją pasjĊ programowania w oparciu o nowoczesne
technologie informatyczne spoza zakresu podstawy programowej.
Oprócz gier komputerowych, e-zeszytów (zastĊpujących papierowe), uczniowie FX-Teamu stworzyli mobilną aplikacjĊ o Zespole
Szkóá Nr 2 dostĊpną w sklepie Play, a napisaną na iOS, Androida
i Windos Phone. Strona projektu: www.fx-team.fulara.com. Zawód
programisty naleĪy w tej chwili do najlepiej opáacanych w Polsce
z medianą od 4800 zá (máodszy programista) do 8960 zá (starszy
programista) w roku 2016, co potwierdzają zarobki naszych absolwentów pracujących w wielu renomowanych ¿rmach na terenie
caáego kraju.

J

- jak jĊzyki. Uczniowie w naszej szkole mają szansĊ rozwijaü
swoje zainteresowania i integrowaü je z nauką jĊzyków obcych,
np. podczas udziaáu w przedstawieniach jĊzykowych wystawianych
w czasie Dni Otwartych szkoáy, braniu udziaáu w Europejskim Dniu
JĊzyka, w koncertach, wieczorkach, konkursach kulinarnych i innych imprezach szkolnych. Dla uczniów mamy do zaoferowania

- jak kierunek
biologicznochemiczny, z elementami kosmetologii i promocji zdrowia.
Ten pro¿l licealny w trzyletnim
cyklu ksztaácenia proponuje
rozszerzony zakres nauczania
biologii, chemii i matematyki.
Program nauczania oprócz
przedmiotów ogólnych zawiera
zajĊcia moduáowe z dietetyki, ratownictwa medycznego,
kosmetologii i ¿zjoterapii. ZajĊcia te prowadzone są przez
specjalistów, którzy na co
dzieĔ zawodowo są związani
z tymi dziedzinami.

D

- jak Dawid Podjuk.
UczeĔ 3 a LO nr 2
zdobyá tytuá ucznia powiatu
ostrzeszowskiego a jednym
z jego ostatnich osiągniĊü jest zajĊcie 15 miejsca w ogólnopolskim konkursie chemicznym zorganizowanym przez PolitechnikĊ
ĝląską. Licealista przygotowaá projekt w ramach Regionalnego
Festiwalu Naukowego E(x)plory we Wrocáawiu. Na festiwal zostaáo nadesáanych 200 prac uczniów szkóá Ğrednich i gimnazjów,
spoĞród których wybrano 36 najlepszych projektów naukowych
realizowanych samodzielnie przez máodych naukowców. Dawid
pracuje nad projektem, którego peána nazwa brzmi: „Przydomowy
system przetwarzania odpadków organicznych” i dziĊki niemu
uczeĔ znalazá siĊ w elitarnej grupie 6 uczniów, których projekty
uznano za najlepsze. Caáa szóstka dostaáa przepustkĊ do ¿naáu
ogólnopolskiego, który odbĊdzie siĊ w paĨdziernika 2017 w Gdyni.

E

- jak Erasmus +. Uczniowie technikum informatycznego, logistycznego, samochodowego oraz Īywienia i usáug gastronomicznych wyjeĪdĪają na praktyki do Anglii, Niemiec, Sáowacji i Czech.
RównieĪ nauczyciele naszej szkoáy uczestniczą w zagranicznych
szkoleniach w ramach projektu MobilnoĞü edukacyjna. MobilnoĞü
kadry edukacji szkolnej – Power. Natomiast nauczyciele jĊzyków
obcych podnoszą swoje kwali¿kacje poprzez wyjazdy na zagraniczne
kursy metodyczne. Celem tych wyjazdów jest nawiązanie wspóápracy z nauczycielami jĊzyków obcych z caáego Ğwiata, stworzenie
moĪliwoĞci wymiany uczniów oraz uatrakcyjnienie prowadzonych
zajĊü. Wszystkie są ¿nansowane przez UE. Uczniowie odbywają
takĪe róĪne praktyki w Polsce np. Zawodowcy na 6stkĊ. Ponadto
nauczyciele towarzyszą uczniom naszej szkoáy jako opiekunowie
podczas praktyk zagranicznych dla uczniów technikum.

moĪliwoĞü uczestniczenia w szeregu konkursów jĊzykowych: wewnątrzszkolnych, powiatowych i ogólnopolskich m.in. Sprachdoktor,
Deutschfreund, Olimpiady z JĊzyka Niemieckiego, Day by Day,
Angloscrabble, Turbolandeskunde, wewnątrzszkolnym konkursie
idiomów, wiedzy o Irlandii, konkursach ortogra¿cznych. Uczniowie
naszej szkoáy odnoszą duĪe sukcesy w konkursach Sprachdoktor
i Deutschfreund – najwiĊksze osiągniĊcia w konkursach jĊzyka
niemieckiego uzyskaá uczeĔ 3 b LO Adrian Szwarc.

K

- jak kabaret. W szkole od wielu lat dziaáa kabaret „Na
Wynos” pod kierunkiem artystycznym i twórczym Witolda
Pelki. Kabaret jest moĪliwoĞcią rozwijania uczniowskich talentów
aktorskich i kreatywnym sposobem spĊdzania czasu. Nasi artyĞci
kabaretowi zdobyli najwyĪsze lokaty na tegorocznym przeglądzie
DKS w Powiecie Ostrzeszowski. O dalszych sukcesach uczniów
w tej kategorii na pewno poinformujemy. WyróĪnienia i nagrody
zdobyáa równieĪ Amelia Dolata uczennica 2 b LO w konkursie
fotogra¿cznym i Wojewódzkiej Olimpiadzie Polonistycznej.

L

- jak logistycy. Technikum logistyczne to kierunek wychodzący
naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej. Po wejĞciu
Polski do Unii Europejskiej wzrosáo zapotrzebowanie na absolwentów, którzy mają znajomoĞü logistyki, czyli potra¿ą podnosiü

F

- jak FoomiX. Od 2006 roku w naszej szkole dziaáa pod
kierownictwem Adama Fulary zespóá muzyczny The Foomix,
laureat wielu nagród w tym nagrody za najlepsze wykonanie utworu
Tadeusza Nalepy na wojewódzkim przeglądzie szkolnych zespoáów
muzycznych w Poznaniu. KaĪdego roku The Foomix gra kilkanaĞcie
koncertów. Zespóá wykonuje szeroko pojĊtą muzykĊ rozrywkową
od heavy metalu przez pop do jazzu. W tym roku planowana jest
teĪ premiera pierwszej autorskiej páyty zespoáu. Nasza szkoáa
posiada znakomite warunki do rozwijania muzycznych pasji: jest
nagáoĞniona sala prób, wyposaĪona w perkusjĊ. Strona projektu:
www.foomix.fulara.com

G

- jak gastronomia. Hasáem przewodnim kierunku technik Īywienia i usáug
gastronomicznych jest „nauka
przez dziaáanie”. Dlatego w ciągu
kilku ostatnich miesiĊcy podejmowaliĞmy wiele inicjatyw, aby
rozwijaü zarówno wiedzĊ jak
i umiejĊtnoĞci praktyczne.
PrzygotowaliĞmy projekt „Zawodowcy na 6stkĊ!”, dziĊki któremu
nasza szkoáa uzyskaáa ponad póá
miliona záotych na ksztaácenie
zawodowe máodzieĪy. Projektem
objĊtych zostaáo 100 uczniów i 8
nauczycieli przedmiotów zawo-

Kierunek ten nie tylko daje fachowe wyksztaácenie ale równieĪ
nauczy przedsiĊbiorczoĞci i kreatywnoĞci. Pozwala odkryü nowe
moĪliwoĞci i horyzonty.
Gáównym zajĊciem rolnika jest uprawa ziemi ale bardzo czĊsto
áączy on ją z hodowlą zwierząt. Nauka w technikum rolniczym to
wiedza poáączona z praktyką .Przyszli rolnicy odwiedzają nowoczesne gospodarstwa poznając nowe technologie a zajĊcia terenowe
zawsze przynoszą przyjemnoĞci.

S

- jak sport. W naszej szkole odbywają siĊ liczne imprezy rekreacyjno- sportowe
dla uczniów
i nauczycieli.
W obecnym
roku szkolnym uczniowie
mieli okazjĊ
uczestniczyü
w spáywach
kajakowych,
rywalizowaü
w mistrzostwach w tenisie
stoáowym, halowej piáce noĪnej
i piáce siatkowej.
Rozgrywki w formie ligi, w których razem z uczniami rywalizują
nauczyciele, trwają przez kilka tygodni, a w piáce halowej nawet 3
miesiące. Podczas rozgrywek nauczyciele wybierają najbardziej
zdolnych zawodników do reprezentacji szkoáy, która rywalizuje
póĨniej z innym szkoáami z naszego powiatu. W bieĪącym roku
ZS Nr2 zająá 1 miejsce w powiecie w: tenisie stoáowym dziewcząt,
halowej piáce noĪnej i piáce siatkowej cháopców. Po raz pierwszy
zorganizowaliĞmy równieĪ mistrzostwa szkoáy STROMGMAN. Byáa
to doskonaáa okazja dla tych uczniów, którzy codziennie üwiczą
w szkolnej siáowni aby sprawdziü swoją siáĊ i wytrzymaáoĞü.

T

- jak turystyka. Uczniowie ksztaácący siĊ w naszej szkole,
a szczególnie o pro¿lu turystyczno-europejskiego rozwijają
swoje zainteresowania poznając róĪne miejsca w kraju. Ostatnio byli na wycieczce do Poznania na Uniwersytet Przyrodniczy
.Tamtejsza Katedra Turystyki zorganizowaáa dla nas warsztaty pod
hasáem : „Czym moĪe zaskoczyü turystyka ?”. Warsztaty skáadaáy
siĊ z trzech moduáów : wykáadu, üwiczeĔ i gry terenowej. ZajĊcia
odbywaáy siĊ w podgrupach zaĞ radą i opieką sáuĪyli naszym
uczniom studenci ze studenckiego Koáa Naukowego Agrotur.
Byáo to dla wszystkich cenne doĞwiadczenie i moĪliwoĞü zapoznania
siĊ z kierunkami ksztaácenia oferowanymi przez UczelniĊ. Co roku
jest teĪ organizowana „Wielkopolska lekcja geogra¿i”.

U

- jak samorząd uczniowski. DziĊki „akcjom” przeprowadzonym
przez SU moĪemy cieszyü siĊ w szkole przyjemną i zabawną
atmosferą, a szkoáa to przecieĪ nie tylko zajĊcia lekcyjne i nauka.
SU organizuje wydarzenia okolicznoĞciowe np. DzieĔ Cháopca,
Mikoáajki, Pierwszy DzieĔ Wiosny oraz spotkania popoáudniowe
takie jak koncerty, wieczorki tematyczne, kóáka (¿lmowe, gry planszowe), imprezy karaoke. SU obsáuguje teĪ szkolny radiowĊzeá
i pomaga przy organizacji akademii i apelów. Wspólnie z osobami
dziaáającymi w wolontariacie przeprowadza akcje charytatywne
np. wysyáka róĪnych materiaáów do Afryki.

W
konkurencyjnoĞü i efektywnoĞü funkcjonowania przedsiĊbiorstw.
W ramach ksztaácenia uczniowie mogą uzyskaü Certy¿kat Candidate
European Junior Logistician .

M

- jak mechatronik, elektryk. Uczniowie zdobywający umiejĊtnoĞci w tym kierunku ksztaácenia mają pewnoĞü, Īe ich
specjalnoĞü da im szerokie moĪliwoĞci zatrudnienia i rozwijania
swoich zainteresowaĔ.

O

- jak energetyka odnawialna. To nowy kierunek ksztaácenia
w naszej szkole pokazujący tendencje rozwoju wspóáczesnej
techniki. Uczniowie poznają nowoczesne urządzenia i systemy
wystĊpujące w tej dziedzinie.

P

- jak prawo jazdy. Uczniowie mają moĪliwoĞü skorzystania
z darmowego kursu prawa jazdy, gdy wybiorą kierunek: technik

- jak wolontariat. NajwaĪniejszą „akcją”, jakiej podjąá siĊ
wolontariat i SU naszej szkoáy w tym roku szkolnym byá
„tydzieĔ na Īóáto”. Od 3 do 8 kwietnia br. wolontariusze zbierali
datki mające wspomóc hospicjum opieki paliatywnej „Dobry Samarytanin”. NajpiĊkniejszym i szczególnym punktem tygodnia byá
koncert zorganizowany w korelacji ze Szkoáą Podstawową nr 2
im. Marii Dąbrowskiej oraz z Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyáy,
w którym swoje talenty zaprezentowali uczniowie wszystkich
trzech szkóá. Wspóápraca przy organizacji koncertu pokazaáa jak
wspaniale uczniowie potra¿ą siĊ zjednoczyü w sáusznym celu,
a przy tym bardzo dobrze bawiü. SU organizuje równieĪ spotkania
z wolontariuszami z caáego Ğwiata. Ostatnim takim goĞciem byá
Australijczyk Nathan Jensen.

Z

- jak zawody. W BranĪowej Szkole moĪna kontynuowaü naukĊ
w klasie wielozawodowej i klasie o specjalnoĞci mechanik
pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy. Praktyczną
naukĊ zawodu uczniowie odbywają w warsztatach szkolnych,
zakáadach rzemieĞlniczych lub innych ¿rmach zapewniających
taką formĊ ksztaácenia.

Wiõcej bieēðcych informacji o szkole na stronie internetowej: www.zs2.ostrzeszow.pl
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Armii Czerwonej - Kolejowa

WyciĊliĞcie zielone krzewy, zabierzcie suche gaáĊzie!

DuĪo ostatnio mówi siĊ
o zmianach nazw ulic w Ostrzeszowie. WĞród kilkunastu nazw
do wymiany nie ma ul. Armii
Czerwonej. Nie ma, bowiem ta
ulica zostaáa przemianowana
na ul. Kolejową przynajmniej
üwierü wieku temu. Jak widaü,
nie tak caákiem do koĔca, bo
pamiĊü o „bratniej armii” Īyje

chociaĪby w maáej, dziarsko wiszącej nad drzwiami tabliczce. MoĪna siĊ oburzaü, ale moĪna teĪ
potraktowaü to jako lekcjĊ lokalnej historii, pozwalającą máodym ludziom zobaczyü „na Īywo”
przemiany kulturowo-polityczne. A moĪe ktoĞ
z mieszkaĔców ul. Zamkowej posiada tabliczkĊ
z nazwą Bohaterów Stalingradu, a z osiedla
Zamkowego - os. Nowotki?
Tak sobie myĞlĊ, Īe wáaĞciciele posesji, którym w wyniku obecnej zmiany zabiera siĊ bliskiego sercu „towarzysza”, bĊdą mogli, przynajmniej na jakiĞ
czas zachowaü jedną tabliczkĊ z dotychczasową nazwą, co pozwoli adresowaü listy na ulice: Buczka-Francuska, Findera-Angielska czy Berlinga-Jana Kazimierza. W ten sposób uszanujemy i PRL, i IPN.
Rzecz jasna takie dwunazewnictwo powinno istnieü „przejĞciowo”, czyli… kilkadziesiąt lat.

Przed paroma tygodniami powycinano krzewy i drobne drzewka przy
deptaku, wzdáuĪ krajowej „11”. W imieniu oburzonych mieszkaĔców pobliskich
domów, pytaliĞmy burmistrza o tĊ wycinkĊ. Byá zaskoczony, lecz zobowiązaá
siĊ zmobilizowaü wáaĞciciela drogi krajowej, który dokonaá tej „selekcji” do
posprzątania gaáĊzi. Jak na razie nic z tego - przez ĞwiĊta wielkanocne
suche gaáĊzie „zdobiáy” deptak. Zobaczymy, czy zostaną posprzątane przed
niedzielnym crossem?

Kobyla Góra
piĊknieje,
ale...
Zalew i jego
otoczenie piĊknieją,
niestety jest w tym
krajobrazie smutny
wyjątek - to gruzowisko po barze „Bistro”. Czas zrobiü
tutaj porządek.

Krokusy i Pamela
w Dolinie Chochoáowskiej
PoniewaĪ podczas pierwszego kwietniowego weekendu pogoda dopisywaáa,
uczennica ZS nr 2, Pamela Braun (z kl. 4
LA), zapalona turystka, udaáa siĊ w góry,
by zwiedziü Podhale.
Ostatnimi czasy bardzo gáoĞno zrobiáo
siĊ o wspaniaáych tatrzaĔskich krokusach.
Staáy siĊ one znakiem rozpoznawczym
Doliny Chochoáowskiej. Widok tysiĊcy
¿oletowych kwiatów na polanie, otoczonej wysokimi, oĞnieĪonymi jeszcze o tej
porze szczytami, kaĪdego miáoĞnika gór
z pewnoĞcią chwyci za serce! Zauroczyá
teĪ PamelĊ…

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

Czy SerbeĔski zainteresowaáby siĊ tym pejzaĪem?
Trudno przesądzaü, mur wygląda „malowniczo”.
Szanowna Redakcjo!
W „Czasie Ostrzeszowskim”
z dnia 5 kwietnia moĪna przeczytaü, Īe „bĊdzie obwodnica Szklarki
Przyg., jednak obwodnica Ostrzeszowa to sprawa mglista”.
Nie zgadzam siĊ ze zdaniem
redaktora, Īe áatwiej ominąü áukiem
maáą miejscowoĞü niĪ miasto powiatowe.
ObwodnicĊ ma ĝroda Wlkp.,
Pleszew. W tym roku bĊdzie miaá
obwodnicĊ Jarocin i Ostrów Wlkp.,
w przyszáym KĊpno. Tylko Ostrzeszowa „nie moĪna ominąü”.
Druga sprawa: duĪo ostatnio
poĞwiĊca siĊ miejsca A. SerbeĔskiemu. Idąc z Borku w stronĊ Rynku,

przechodzimy obok domu, w którym
mieszkaá, myĞlĊ, Īe nie odwaĪyáby
siĊ namalowaü brzydoty, która tam
panuje: odrapane domy, murowane
ogrodzenia, nawierzchnia uliczek
z dziurami do bruku.
Gdyby radni, wáadze miasta, powiatu, zamiast obradowaü w dusznej
sali, przeszli siĊ tymi uliczkami lub
wzdáuĪ „11”, to zauwaĪyliby, czego
miastu trzeba, a przecieĪ Ostrzeszów
chwali siĊ europosáem.
Niestety wáadze są widoczne
przed wyborami, gdy zabiegają
o gáosy mieszkaĔców. A potem…
Z powaĪaniem
czytelnik (dane do wiad. red.)
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ULICAMI MIASTA
Z KRZYĩEM I MARYJĄ

W tym roku to Maryja - ta fatimska, której
stulecie objawieĔ niebawem bĊdziemy wspominaü, ta czĊstochowska - Królowa Polski,
i ta zwyczajna, codzienna, nieĞmiaáo koáacząca do naszych serc - wiodáa nas za krzyĪem
Jezusa po ulicach Ostrzeszowa. To poprzez
Maryjne wezwania rozwaĪane byáy stacje Drogi
KrzyĪowej, a poĞwiĊcone Matce BoĪej pieĞni

STROJNE JAJO 2017
„STROJNE JAJO”, czyli organizowany przez OCK konkurs na najpiĊkniejszy stroik, palmĊ i pisankĊ zostaá
w przedĞwiąteczną niedzielĊ, 9 kwietnia,
rozstrzygniĊty. Konkurs ma wieloletnią
juĪ tradycjĊ, a biorą w nim udziaá dzieci
i máodzieĪ, podzieleni na trzy kategorie
wiekowe. W tym roku, we wszystkich
kategoriach zaprezentowanych zostaáo
ponad 200 prac. Te wykonane metodą
tradycyjną, nawiązujące do zdobnictwa
ludowego byáy najbardziej preferowane
przez konkursowe jury, któremu przewodniczyá Janusz Olechnowicz.
NajwiĊcej prac przygotowaáy dzieci ze Szkoáy Podstawowej w Szklarce
Przygodzickiej i to one otrzymaáy najwiĊcej nagród i wyróĪnieĔ. DuĪe wraĪenie
robiáo olbrzymie jajo - praca zbiorowa
grupy Ğwietlicowej uczniów ze SP nr 2
w Ostrzeszowie, wykonana pod okiem
Anny àykowskiej i Amelii Chwalisz. Jajo

tworzą dziesiątki kolorowych kwiatków,
zrobionych z bibuáy. Sporą grupĊ wykonawców tej pracy na wernisaĪu reprezentowaáy dzieci: Amelia Krawczyk,
Matylda Rajska, Anna Mądra, Laura
Janicka i Malwina Puchaáa.
Wszyscy laureaci uhonorowani zostali dyplomami i upominkami.
K.J.
WYNIKI KONKURSU
„Stroik wielkanocny”
WyróĪnienie specjalne dla uczniów
SP nr 2 za „Olbrzymie jajo”.
WyróĪnienie specjalne dla grupy
plastycznej OCK.
Kat. 7-9 lat: 1. Lena Mateusiak (SP
WielowieĞ), 2. Tobiasz SkrobaĔski (SP
Szklarka Przyg.), 3. Bartáomiej KrzyĪostaniak (SP Rojów); wyróĪnienia: Klaudia
Jen (SP Kraszewice), Tobiasz Gomóáka
(SP Torzeniec).

Kat. 10-13 lat:
1. Maria Panfil
(Gim. nr 1), 2. Edyta Frankowska (SP
PotaĞnia), 3. Wiktoria ĝnieguáa (SP
Kraszewice); wyróĪnienia: Dobrosáawa
SkrobaĔska (SP
Szklarka Przyg.),
Zuzanna Mucha
(Gim. nr 2).
Kat. 14-16 lat:
1. Wiktoria Elsner
(Gim. Doruchów),
2. Oliwia Zadka (Gim. Kraszewice), 3.
Natalia Trzeciak (Gim. Czajków).
„Palma wielkanocna”
Kat. 7-9 lat: 1. Patrycja Michniewska (SP Bobrowniki),
Kat. 10-13 lat: 1. Weronika Witak
(SP Rojów), 2. Dominika Stanicka (SP

Rojów), 3. Kinga Káokowska (SP WielowieĞ).
„Pisanka wielkanocna”
Kat. 7-9 lat: 1. Sonia Król (SP WielowieĞ), 2. Antoni Wojtasik, 3. Hubert
Janasek (obaj SP Szklarka Przyg.).

Wystawa modeli szkutniczych
OSTRZESZÓW Z DOSTĉPEM DO MORZA
palni „Szymon”, potem
„Halemba”. WáaĞnie
wtedy odkryá w sobie
modelarską pasjĊ, co
zaowocowaáo prowadzeniem przez wiele lat
pracowni modelarskiej
w ĝwiĊtocháowicach.
Autor modeli
z duĪym zaangaĪowaniem peániá rolĊ
wspóágospodarza
wystawy, oprowadzając zwiedzających,
opowiadając, a nawet

Dla miáoĞników statków, Īaglówek i wszystkiego, co páywa - prawdziwy rarytas. W niedzielĊ, 9
kwietnia, w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie
zostaáa otwarta wystawa modeli szkutniczych.
MoĪna na niej podziwiaü modele sáawnych fregat,
statków i transporterów wodnych. Autorem wiĊkszoĞci znajdujących siĊ na wystawie modeli jest
Jacek Szkudlarek - wielki miáoĞnik sztuki szkutniczej. Niektóre z ponad 80 prezentowanych modeli
zdobyáy juĪ medale na mistrzostwach Ğwiata. Pan
Jacek pochodzi z Czarnegolasu, lecz niemal caáe
swe dorosáe Īycie spĊdziá na ĝląsku, pracując w ko-

byáy zdjĊcia ukazujące 40 lat dziaáalnoĞci Jacht-Klubu „Orion”.
Na koniec ekstra informacja dla wszystkich
maáych Īeglarzy (choü nie
tylko). W majowy weekend
(1-3 maja) zostanie przed
ratuszem „zainstalowany” maáy akwen, na którym, pod okiem p. Jacka
Szkudlarka, bĊdzie moĪna
„puĞciü w rejs” modele
prezentowane na wystawie.
Atrakcja, Īe hej! Oby
tylko dopisaáa pogoda.
K. Juszczak

- Maryjo, pomagaj nam ufaü Bogu, gdy kogoĞ nam zabiera, a daje innego, gdy stawia na
krawĊdzi, gdy pozwala, Īe juĪ w nic i w nikogo
nie wierzymy. PomóĪ nam, Maryjo, zaufaü Jemu,
mimo wszystko…
KrzyĪ páynie spokojnie poĞród táumu wiernych i szpaleru harcerzy, niesiony przez mĊĪczyzn, kobiety, máodzieĪ, ministrantów, dzieci,

z codziennych wĊdrówek i zmagaĔ ze
sáaboĞciami, z chorobą, z czasem…
Ulice w przedwieczornym zmroku teĪ
bardziej wyciszone, poddające siĊ reÀeksji… Zamkowa, Gorgolewskiego,
DaszyĔskiego - mijamy cmentarz… Tam
za kamiennym páotem nasi najbliĪsi,
znajomi, przyjaciele, którzy wyprzedzili
nas w tej wĊdrówce.

siostry zakonne, kapáanów… I kolejne stacje,
kolejne uliczki… Rynek, rozĞwietlone domy.
ZbliĪamy siĊ do prastarej fary. To juĪ koniec
naszej drogi. KrzyĪ przystaje obok ¿gury Maryi.
- DziĊkujĊ za to, Īe jesteĞ, Maryjo, Īe nie
przestajesz w nas wierzyü, Īe nam nieustannie
pomagasz.
K. Juszczak

towarzyszyáy pątnikom i to
Maryja sprawiáa, Īe droga
byáa krótka, a krzyĪ nie
uwieraá zbyt mocno.
- Maryjo zapatrzona
w Jezusa, pomóĪ nam
dostrzegaü Go w bliĨnich.

Kat. 10-13 lat: 1. Michaá JanoĞ,
2. Paweá Wojtasik, Julita Olejniczak;
wyróĪnienia: Oliwia Grzesiek, Natalia
Majchrzak, Robert Filipiak (wszyscy SP
Szklarka Przyg.).
Kat. 14-16 lat: wyróĪnienie - Adam
Hurny (SOSW Ostrzeszów).
prezentując zasady sztuki szkutniczej. Nad
niektórymi modelami mistrz pracowaá aĪ
dwa lata. TĊ maestriĊ wykonania moĪna
dostrzec, przyglądając siĊ misternej konstrukcji jego modeli, nie tylko tych „wodnych”. Na wystawie moĪemy podziwiaü
takĪe makiety róĪnych pojazdów, samolotów, a nawet cygaĔskich wozów. Zobaczyü moĪna równieĪ pereáki europejskiej
architektury, jak choüby makietĊ stadionu
FC Barcelona, wykonaną przez Marcela
RogoziĔskiego - máodego adepta modelarstwa. Rok temu „na zająca” Marcel dostaá
do záoĪenia elementy tego modelu, a dziĞ
moĪemy podziwiaü stadion jak prawdziwy.
Oprócz mistrza swoje dokonania modelarskie na wystawie prezentują takĪe
uczniowie SP nr 1 w Ostrzeszowie: Marcel
RogoziĔski, Norbert Lar, Kamil Janicki,
Franciszek Pastuszka, Adrian Kucharski
i Bartek Stempniewicz, z którymi pan
Jacek od roku prowadzi zajĊcia.
Dopeánieniem prezentowanych modeli

W minioną ĞrodĊ, mimo
doĞü niepewnej pogody, kilkaset osób ze wszystkich
ostrzeszowskich parafii
wyruszyáo sprzed koĞcioáa
Chrystusa Króla na trasĊ
Drogi KrzyĪowej. Prowadziáa
ona szlakiem dobrze znanym

Mikstaczanie podąĪali za krzyĪem...
7 kwietnia po raz dziewiąty
ulicami Mikstatu przeszli uczestnicy Drogi KrzyĪowej. Wyruszyli
o godz. 19.00 sprzed kapliczki
ĝwiĊtego Antoniego. Ostatnia
stacja zostaáa usytuowana przy
sanktuarium ĝwiĊtego Rocha,
a kolejne wyznaczone zostaáy
w róĪnych punktach miasta.
W duchowym przeĪywaniu tej
wĊdrówki za krzyĪem pomogáy
rozwaĪania, które przygotowaá
ks. wikariusz Krzysztof LipiĔski.
Ich hasáo przewodnie to „Stacje Drogi KrzyĪowej w Īyciu
ĞwiĊtych”. Przy poszczególnych stacjach przywoáywane
byáy wiĊc postacie ĞwiĊtych,
Īyjących w róĪnych czasach,
m.in. Jana Chrzciciela, Matki
Teresy z Kalkuty, Maksymiliana
Kolbego, Ignacego Loyoli, Marii
Goretti, Ğw. Szczepana, Ojca Pio. RozwaĪania stanowiáy zachĊtĊ do trwania i kroczenia za Chrystusem i z
Chrystusem mimo trudnych doĞwiadczeĔ, do realizacji
przykazaĔ w Īyciu. Czas pomiĊdzy poszczególnymi

stacjami wypeániony byá Ğpiewem pieĞni wielkopostnych
oraz modlitwą, której przewodniczyá ks. kan. Krzysztof
Ordziniak.

Przy pierwszej stacji krzyĪ na swe ramiona wziĊli
harcerze, którzy piĊknie prezentowali siĊ w swoich
mundurach. Niesione przez nich pochodnie rozĞwietlaáy
trasĊ, a ustawione wzdáuĪ niej i niesione przez uczestników tego naboĪeĔstwa pasyjnego znicze stwarzaáy niezwykáą
atmosferĊ, sprzyjającą reÀeksji
i zadumie. KrzyĪ niesiony byá
przez dzieci, máodzieĪ, matki,
ojców, mieszkaĔców rejonów,
przez które wiodáa trasa, a przy
stacji XIII krzyĪ, tradycyjnie juĪ,
przejĊli straĪacy. Po ostatnim
rozwaĪaniu, przy sanktuarium
Ğw. Rocha, kapáani udzielili báogosáawieĔstwa wiernym, a potem wielu udaáo siĊ na pobliski
cmentarz, na groby bliskich.
W Drodze KrzyĪowej ulicami miasta uczestniczyáo wielu
para¿an, którzy dali Ğwiadectwo swej wiary tym, którym byü
moĪe zabrakáo odwagi, by wyruszyü za krzyĪem. Wspóáczesny
czáowiek bardzo potrzebuje tego
Ğwiadectwa…
www.para¿a-mikstat.pl
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D Z I E C I
Czajków

Grabów nad Prosną

„KoĔ na receptĊ”
Spotkanie autorskie z Agatą Widzowską
We wtorkowe przedpoáudnie, 4 kwietnia,
uczniowie klas I Szkoáy Podstawowej w Grabowie
oraz najmáodsi uczniowie SP w Czajkowie mieli
okazjĊ spotkaü siĊ z pisarką Agatą Widzowską
- autorką ksiąĪek dla dzieci i máodzieĪy. „KoĔ na
receptĊ”, „Grzywą malowane”, „Psierociniec” czy
seria o „Myszce Precelce” to najpopularniejsze
z nich. Pierwsze spotkanie odbyáo siĊ w Bibliotece Publicznej w Grabowie, a drugie w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czajkowie.
Pisarka zaprezentowaáa fragmenty swojej
twórczoĞci, opowiedziaáa teĪ o bohaterach swoich
ksiąĪek. Dzieci dowiedziaáy siĊ, jakie psikusy ro-
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biáa myszka Precelka w pewnej bibliotece, czyim
przysmakiem jest psernik i tort szczekoladowy, co
wykluáo siĊ z jednego jajka oraz czego uĪyá pewien
kowboj zamiast siodáa? Oprócz tego uczniowie
usáyszeli kilka „áamaĔców jĊzykowych”, m.in. ten
najtrudniejszy o tym „z czego skáada siĊ dzida
bojowa”. Ciekawostką dla wszystkich byá na pewno tajemniczy jĊzyk KA. Na zakoĔczenie kaĪdy
uczeĔ otrzymaá na pamiątkĊ wiersz z dedykacją.
Wspóáorganizatorem spotkaĔ jest Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
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ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na rozwiązania
czekamy do 28 kwietnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

DZIEē WIOSNY
W SP ROGASZYCE
21 marca obchodziliĞmy w naszej
szkole DzieĔ Wiosny.
JuĪ od rana mogliĞmy
podziwiaü dziewczynki, przebrane za „maáe
wiosenki” i ubranych
na kolorowo cháopców. Caáy dzieĔ
uczestniczyliĞmy
w zabawie - licytacja
za „rogasze” - czyli
papierowe banknoty,
którymi w tym dniu siĊ
posáugiwaliĞmy. Jeden

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 13.,
nagrodĊ otrzymuje Oskar Dukiewicz z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

banknot miaá wartoĞü 5 rogaszy. KaĪdy uczeĔ na
początku zabawy otrzymaá 30 rogaszy. Pieniądze
te uczniowie mogli straciü lub zdobyü na stoiskach,
które wspólnie z wychowawcą odwiedzali. A byáy to

m.in.: skup i sprzedaĪ fantów, koáo fortuny, dart,
strzelnica, wesoáe miasteczko czy biuro pracy.
Na zakoĔczenie zabawy zgromadziliĞmy siĊ
w sali gimnastycznej, by przeprowadziü licytacjĊ.
Fanty okazaáy siĊ bardzo wartoĞciowe, dlatego
uczniowie áączyli pieniądze, by móc wylicytowaü
przedmioty za wiĊkszą kwotĊ.
ZwieĔczeniem uroczystoĞci byá program
„Mam talent”. Uczniowie prezentowali swoje
umiejĊtnoĞci w róĪnych dziedzinach. Byáy to
m.in.: Ğpiew, taniec, Īonglowanie piáką, a nawet
ukáadanie kostki Rubika na czas. Nie przypuszczaliĞmy nawet, Īe do naszej szkoáy chodzą
tak zdolne dzieci.
DziĊkujemy klasie VI wraz z wychowawcą za
przygotowanie tych niesamowitych atrakcji.
Szkoáa Podstawowa w Rogaszycach

POWITANIE WIOSNY W ROJOWIE

Wreszcie nadeszáa wiosna. W Szkole
Podstawowej w Rojowie przywitano ją 21
marca. Tego dnia uczniowie dowiedzieli siĊ,
jak przygotowaü nie tylko smaczne, ale przede
wszystkim zdrowe posiáki. WyposaĪeni w wiedzĊ
oraz odpowiednie produkty - przygotowali pyszne
Ğniadanie.
Máodsi uczniowie pracowali razem
z nauczycielkami, które pomagaáy bezpiecznie
i sprawnie posáugiwaü siĊ noĪem. Natomiast starsi
przygotowywali urozmaicone kanapki oraz kroili

owoce na saáatkĊ owocową i sok. Wszystko byáo
bardzo smaczne.
Po wspaniaáym Ğniadaniu wyruszyliĞmy
w barwnym korowodzie do budynku dawnego
przedszkola. Na czele szli uczniowie klasy VI,
którzy dzielnie nieĞli, skazaną na spalenie,
marzannĊ. KaĪda klasa przygotowaáa wierszyk
o wioĞnie i wyrecytowaáa go przy palącym siĊ
ognisku. Potem nadszedá czas na zabawĊ na
ĞwieĪym powietrzu.
Uczniowie ze szkolnego kóáka literackiego

19.04.2017
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

SUKCESY UCZNIÓW ZS NR 1

ALEKSANDRA KàOBUSZEWSKA
LAUREATKĄ XXX OLIMPIADY WiUB

7 i 8 kwietnia w Zespole Szkóá Budowlano-Geodezyjnych w Biaáymstoku odbywaá siĊ jubileuszowy XXX ¿naá
Olimpiady Wiedzy i UmiejĊtnoĞci Budowlanych. Zespóá

Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie reprezentowaáa uczennica IV
klasy Technikum Budowlanego - Aleksandra Káobuszewska. Ola udowodniáa, Īe jej wiedza i umiejĊtnoĞci z zakresu
budownictwa są na bardzo wysokim poziomie i wywalczyáa
na olimpiadzie tytuá laureata. Daje jej to uprawnienia do
uzyskania indeksu wyĪszej uczelni. Marzeniem Oli jest
studiowaü na Wydziale Budownictwa i InĪynierii ĝrodowiska
Politechniki PoznaĔskiej.
W poprzednim roku ¿naá centralny olimpiady odbywaá
siĊ w Ostrzeszowie, Ola równieĪ braáa w nim udziaá. Uzyskaáa wtedy tytuá ¿nalisty. W tym roku poprawiáa swój wynik
i jest laureatką!
W związku z jubileuszem postanowiliĞmy zrobiü krótkie podsumowanie.
ZS nr 1 startuje w olimpiadzie od roku szkolnego
2008/2009 i moĪe siĊ poszczyciü piĊcioma laureatami
i piĊcioma ¿nalistami OWiUB.
Pierwszym laureatem (2008/2009) zostaá Bartáomiej
Gretkiewicz - 11. miejsce w kraju. Kolejnym byá Tomasz
Dziuba, który moĪe siĊ poszczyciü zdobyciem tytuáu
laureata dwukrotnie - w latach 2009/2010 i 2010/2011
(10. miejsca w kraju). W roku szkolnym 2012/2013 laureatką
zostaáa Marlena Ciomek, a ¿nalistą Daniel Cierniewski.
W roku 2013/2014 tytuá ¿nalisty zdobyli: Norbert Kanicki
i Janusz Wolski, a w 2014/2015 - Radosáaw Sonar. W roku
2015/2016 Ola Káobuszewska wywalczyáa tytuá ¿nalisty i w
bieĪącym - tytuá laureata.
Gratulujemy tak wspaniaáych wyników!

Marlena Przybyá, uczennica
klasy III ZSZ (w zawodzie fryzjer),
zajĊáa I miejsce w etapie regionalnym XVII Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy o Zasadach
BezpieczeĔstwa i Higieny Pracy
dla uczniów zdobywających wiedzĊ i umiejĊtnoĞci w zakáadach
rzemieĞlniczych. DziĊki temu
bĊdzie reprezentantką naszego
regionu w ¿nale centralnym, który
odbĊdzie siĊ w maju w Warszawie.
Zespóá Szkóá nr 1 i ostrzeszowski Cech reprezentowaáa
równieĪ Aurelia Nowak z klasy
III ZSZ (w zawodzie cukiernik),
ale jej nie udaáo siĊ awansowaü
do etapu centralnego.
MarlenĊ i AureliĊ do konkursu
przygotowaá dyrektor szkoáy p.
Dariusz Grzesik.

KONRAD àAKOMY
I MIKOàAJ SIP - MURARZE NA MEDAL
6 kwietnia Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP we wspóápracy z Hufcem Pracy w Ostrzeszowie
przeprowadziáa konkurs wojewódzki
pt. „Sprawny w zawodzie. - Murarz”.
Po czĊĞci teoretycznej uczestnicy
udali siĊ do ¿rmy TOL-BUD, gdzie,
dziĊki uprzejmoĞci wáaĞciciela p. Mateusza Berskiego, mogli przystąpiü
do wykonania zadania praktycznego- wymurowania naroĪnika. 15-5 Hu¿ec
Pracy i ZS nr 1 reprezentowaáa druĪyna
w skáadzie: Konrad àakomy i Mikoáaj

MISTRZOWIE
FRYZUR
Ogromnym sukcesem zakoĔczyá siĊ udziaá
fryzjerów Zespoáu Szkóá
nr 1 w I Kaliskim Konkursie
Uczniów Fryzjerstwa im.
Janusza SzymaĔskiego,
który odbyá siĊ 2 kwietnia
w Kaliskiej Izbie RzemieĞlniczej.
Swoje umiejĊtnoĞci
zaprezentowaáo 35 adeptów tego zawodu, gáównym
tematem ich prezentacji
byáy fale, loki i fryzury historyczne.
I miejsce w kategorii „fale” zajĊáa Natalia
Zadka, a w kategorii
„fryzura historyczna” - Agnieszka Mikoáajczyk za stylizacjĊ pt.
„Noce i dnie”, Natalia
Winczewska byáa w tej
konkurencji druga. II
miejsce w kategorii fryzjerstwo mĊskie - „Kaliszanin jutro” zająá teĪ
Michaá Stempin.

Sip z klasy III ZSZ. Obaj máodzi murarze spisali siĊ bardzo dobrze - zajĊli
pierwsze miejsce, co daáo im awans
do etapu ogólnopolskiego.
Gratulacje dla caáej „ósemki”
oraz ich nauczycieli!

Konrad KordylasiĔski
¿nalistą XLVIII Olimpiady
JĊzyka Rosyjskiego!

LAUREACI I FINALIĝCI
GRABOWSKIEGO GIMNAZJUM
W roku szkolnym 2016/2017 do
¿naáów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych zakwali¿kowaáo
siĊ czworo uczniów Gimnazjum im.
Zjednoczonej Europy w Grabowie
nad Prosną, wszyscy uzyskali tytuá
laureata lub ¿nalisty.
NajwiĊkszy sukces odniosáa
uczennica Martyna Sitek, poniewaĪ
zdobyáa tytuá laureata Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
i tytuá ¿nalisty Wojewódzkiego
Konkursu JĊzyka Polskiego. MartynĊ do przygotowywali: nauczyciel
historii - p. Rafaá Nieáacny, i nauczycielka jĊzyka polskiego - p. Kazimiera Tomanik. Tytuá ¿nalisty konkursu
polonistycznego zdobyáa równieĪ
Patrycja Tekieli, przygotowywana
przez p. JaninĊ NiwĊ. Laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego zostaáa Agnieszka
HarĊĪa, nad którą opiekĊ sprawowaáa
jej mama i jednoczeĞnie nauczycielka matematyki - p. ElĪbieta HarĊĪa.
Mateusz Cuper, uczeĔ p. Magdaleny
Szkudlarek-Szymczak, zostaá ¿nalistą
konkursu z jĊzyka angielskiego.
Do grona wyróĪniających siĊ
w konkursach uczniów naleĪy równieĪ Oliwia Brodowicz, która zajĊáa
II miejsce w Powiatowym Konkursie

MARLENA PRZYBYà W FINALE Centralnym
KONKURSU WIEDZY O BHP!

JĊzyka Angielskiego i JĊzyka Niemieckiego „Poliglota”.
Grabowskie gimnazjum jest
dumne z sukcesów swoich uczniów.
Wszyscy gorąco im gratulują i Īyczą,
by dalej rozwijali swoje zdolnoĞci
i zainteresowania, natomiast nauczy-

cielom skáadają sáowa podziĊkowania
za wysiáek wáoĪony w przygotowania
uczniów do konkursowych zmagaĔ.
Magdalena SzczypiĔska
dyrektor

Od 7 do 9 kwietnia w Warszawie
odbywaá siĊ ¿naá XLVIII Olimpiady
JĊzyka Rosyjskiego, w którym wziĊáo udziaá 51 najlepszych licealistów
z kraju. WĞród nich byá uczeĔ I LO
w Ostrzeszowie Konrad KordylasiĔski. Konrad w niezwykle silnej stawce,
záoĪonej w duĪej czĊĞci z máodzieĪy
„naturalnie” rosyjskojĊzycznej, zająá
12. miejsce i uzyskaá zaszczytny tytuá
¿nalisty. Znany w ostrzeszowskim liceum poliglota uzyskaá 81 pkt. na 100
moĪliwych, a wypracowanie napisaá na
temat „Ʉɧɢɝɢ ɦɨɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ”, co siĊ
przekáada jako „KsiąĪki lat dzieciĊcych”.
W czĊĞci ustnej zmagaá siĊ natomiast
z tematem „ɇɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɦɜɨɥɵ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ”, czyli „Nieformalne
symbole Sankt-Petersburga”…
Nasz laureat to osoba niezwykle
uzdolniona w kilku dziedzinach, erudyta, poeta, kolekcjoner nagród, intelektualny autorytet wĞród kolegów.
Do olimpiady przygotowywaá siĊ pod
kierunkiem „uczitielnicy” jĊzyka rosyjskiego w ostrzeszowskim LO, pani Ireny

Klimek-Piastowskiej. Warto raz jeszcze
przypomnieü, Īe LO przy ul. Zamkowej
stanowi w naszym powiecie ostatni bastion i ostatnią enklawĊ dydaktyki jĊzyka
rosyjskiego. Wysiáki niestrudzonej pani
profesor „od rzekomo nieuĪytecznego
jĊzyka” oraz jej uczniów przynoszą od
lat zaskakujące i dostrzegane w Polsce
efekty.
Na stronie: http://www.ir.uw.edu.pl/
ojr/tresci/Laureaci_2017.pdf znajduje
siĊ lista laureatów i ¿nalistów tegorocznej olimpiady. Na pierwszych miejscach
próĪno szukaü polskich nazwisk, co
przydaje wynikowi Konrada ogromnej
wartoĞci! Warto podkreĞliü, Īe Olimpiada JĊzyka Rosyjskiego dla uczniów
szkóá ponadgimnazjalnych jest jedną
z olimpiad przedmiotowych, której laureaci i ¿naliĞci zwolnieni są z egzaminu
maturalnego z przedmiotu „jĊzyk obcy
nowoĪytny - jĊzyk rosyjski”. Powoáana
do Īycia w roku 1969, naleĪy do najstarszych i najbardziej prestiĪowych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
w Polsce. Organizatorem rokrocznie
jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za poĞrednictwem
Komitetu Gáównego OJR z siedzibą
w Warszawie.
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Īycie trwa tak dâu
dâugo, jak dâugo trwajĆ nasze wzruszenia. Bez nich staje
siċ tylko kurzem Emil Cioran

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Czas poĪegnaü wszystko, co stare - dotychczasowe obawy, lĊki, dotychczasowy styl Īycia i ludzi, którzy jak
dotąd duĪo obiecali i niczego nie dotrzymali. ĝrodek tygodnia powinien
przynieĞü zmiany. Potraktuj ten czas
jako okres oczyszczania swojego
umysáu i ducha. Porzuü wreszcie
ludzi, którzy przez lata obciąĪali CiĊ

swoimi problemami, bez wzglĊdu na
to, czy byáeĞ zajĊty, czy byáeĞ chory. Dla Ciebie wáaĞciwie nie zrobili
absolutnie nic. PamiĊtaj, Īe lepiej
mieü niewielu przyjacióá, ale za to
prawdziwych. MiáoĞü - to jeszcze tajemnica. Finanse - poprawa tuĪ, tuĪ.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Nadzieje, Īyczenia i caákiem nieokieáznane marzenia bĊdą zaprzą-

SFB Polska Sp. z o.o | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500 Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która
zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego. Do naszego nowego zespoáu poszukujemy:

SPECJALISTA
DS. ZAKUPÓW
Opis stanowiska:
• planowanie, organizacja i kontrola procesu zakupowego zgodnie z
przyjĊtą procedurą zakupową
• negocjacje warunków zakupu z dostawcami
• budowanie i utrzymanie dáugotrwaáych relacji handlowych z dostawcami
• wspóápraca z innymi dziaáami ¿rmy w celu rozwiązywania problemów
z dostawcami (obsáuga reklamacji, kontrola obiegu dokumentów magazynowych)
• monitorowanie i optymalizacja stanów magazynowych
• poszukiwanie nowych dostawców
Wymagania:
• znajomoĞü jĊzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umoĪliwiającym swobodną komunikacjĊ z dostawcami - warunek konieczny
• wyksztaácenie wyĪsze, mile widziane techniczne lub ekonomiczne
bardzo dobra znajomoĞü Ğrodowiska MS Of¿ce
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia oraz efektywnego planowania
czasu
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• umiejĊtnoĞü czytania rysunku technicznego
Mile widziane:
• doĞwiadczenie w ¿rmie produkcyjnej w dziale zakupów , logistyki,
kontroli jakoĞci.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole,
wyĞlij swoje CV i list motywacyjny na:
zakupy@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska,
na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

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

taáy Twój umysá i serce. BĊdziesz
bardzo skupiony, myĞląc intensywnie, jak je urzeczywistniü. Wszystko,
co mogáoby przeszkodziü Ci w koncentracji, bĊdzie CiĊ denerwowaáo.
BĊdziesz siĊ bardzo niecierpliwiá,
sáuchając po raz kolejny czyjegoĞ
„blubrania”. BĊdą CiĊ mĊczyü ludzie, którzy nie chcą lub nie potrafią czytaü w Twoich myĞlach.
BądĨ bardziej cierpliwy, poczekaj,
marzenia w wiĊkszoĞci siĊ speánią,
co prawda nie za kilka dni, a w ciągu kilka miesiĊcy. MiáoĞü - wkrótce
wypeáni serce. Finanse - chwilowa stabilizacja.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Wielkimi krokami idą zmiany na
lepsze. A wáaĞciwie to Ty sam je
wprowadzasz z wielkim rozmachem,
zgodnie ze swoim planem i logicznym porządkiem we wszystkim, co
robisz i jak robisz. W pracy unikaj
hipokrytów, poniewaĪ mogą CiĊ
sprowokowaü do impulsywnego
wybuchu. Rób swoje - rzetelnie,
tak aby wszystko byáo wykonane jak
naleĪy. W Īyciu prywatnym uwaĪaj,
Īeby nie zagadaü partnera, bo nie
wszyscy lubią sáuchaü godzinami
tego samego mówcy. MiáoĞü - za
duĪo sáów. Finanse - portfelik odczuá ĞwiĊta.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Kierujesz siĊ w Īyciu sercem i duszą. Czujesz siĊ bardzo związany
z wszystkimi, którzy CiĊ otaczają.
Mimo tak silnych związków, nie
wpĊdzaj siĊ i nie pozwól innym wpĊdzaü CiĊ w poczucie winy za czyjeĞ
niepowodzenia. Skup siĊ bardziej
na sobie, odkryj swoje dotąd nieodkryte talenty. Unikaj burzliwych
dyskusji. MoĪe juĪ wkrótce staniesz
siĊ gáównodowodzącym w grupie
wykonującej bardzo waĪne zadanie,
w grupie, w której bĊdziesz postrzegany jako ekscentryczny geniusz.
MiáoĞü - jak kwietniowa pogoda.
Finanse - moĪna wytrzymaü.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Los bĊdzie przyĞpieszaá wszystkie
procesy w Twoim Īyciu, wymagające przyspieszenia. BĊdziesz
dziaáaá szybko i dokáadnie, patrząc
na rzeczy przyszáoĞciowo. Nawet
gdy inni tego nie robią, Ty grasz
zawsze zgodnie z reguáami. JesteĞ
wystarczająco bystry, by tak ukáadaü grĊ, Īeby reguáy nie kolidowaáy
z Twoimi wymaganiami. PamiĊtaj,
Īe grasz po to, aby wygraü, a nie
po to, by byü milutkim partnerem
w grze. KtoĞ moĪe atakowaü, nawet
gdy bĊdziesz miáy i uprzejmy. MiáoĞü
- pik i kier to dobre zestawienie.
Finanse - niedáugo wypáata.

wyjątkowo Ci sprzyjają i podarowują Ci duĪo szczĊĞcia i pieniĊdzy.
Choü czeka CiĊ trudna rozmowa
z kimĞ, kto przyczepiá siĊ do Ciebie
jak rzep, nie zakáóci to specjalnie
Twojego aktualnie dobrego stanu
ducha. Nie unikaj tej rozmowy i nie
pozostawiaj Īadnych pytaĔ bez jasnych i prostych odpowiedzi. MiáoĞü
- wiĊcej czuáoĞci. Finanse - raz lepiej, raz gorzej.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
PamiĊtaj, Īe Īycie prywatne ma
bardzo duĪy wpáyw na sprawy zawodowe i towarzyskie. Dla prawidáowego funkcjonowania związków
w kaĪdej z tych dziedzin Īycia potrzebne jest dokáadne okreĞlenie
i sprecyzowanie swoich granic. JeĞli
ktoĞ zaczyna przekraczaü Twoje
granice, musisz okreĞliü je na nowo,
bardziej wyraĨnie i dosadnie, lub zakoĔczyü tĊ znajomoĞü. Ten tydzieĔ
jest doskonaáy na zamianĊ irytujących ludzi wokóá Ciebie na kogoĞ
lepszego. MiáoĞü - same zmiany.
Finanse - zawsze moĪe byü lepiej.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
ada
d
To jest czas, kiedy moĪesz pokonaü
wszystko i wszystkich. BĊdziesz
siĊ jednak bardzo zastanawiaá, czy
zwyciĊstwo jest warte tak ogromnego wysiáku. BĊdziesz miaá czas
na dokáadne rozwaĪenie wszystkich
„za i przeciw”. Prywatnie otrzymasz
od losu peáno ekscytujących, seksualnych pokus i moĪe CiĊ opanowaü wielka „dzikoĞü serca”. Ale
czy na pewno serca? MiáoĞü - stare
tĊsknoty, nowe rozczarowania. Finanse - imponowanie kasą jest co
najmniej sáabe.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Trzeba rozpocząü erĊ samouzdrawiania i uciechy z niezaleĪnoĞci,
która dla kochającego wolnoĞü
Strzelca byáa zawsze bardzo waĪna.
Nie podejmuj Īadnych dodatkowych
obciąĪających zadaĔ. Zajmuj siĊ
tylko swoimi sprawami, poprawiaj
swoje najróĪniejsze umiejĊtnoĞci.
JeĞli bĊdziesz bardziej czuáy na
nastrój innych ludzi, to bĊdziesz
mógá przewidzieü ich reakcje na
róĪne gesty i wydarzenia. Koniec
tygodnia bĊdzie czarujący, ekscytujący i obfitujący w uczucia. MiáoĞü - coraz gorĊcej. Finanse - staü CiĊ
na wiele.
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KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Jak tylko Ty uĞwiadamiasz sobie,
Īe Twój czas naleĪy do Ciebie,
natychmiast wszyscy wokóá bardzo
CiĊ potrzebują i zrobią wszystko,
Īeby zwróciü na siebie Twoją uwagĊ. BĊdziesz jak zwykle miaá bardzo duĪo pracy, ale na pierwszym
miejscu bĊdzie teraz dla Ciebie
dom i maáe w nim remonty. UwaĪaj przy tym, kogo wpuszczasz do
swojego domu i mocno przemyĞl
warunki umowy, aby nie przepáaciü
Īadnej usáugi. MiáoĞü - dojrzaáa,
a jednak ĞwieĪa. Finanse - rzadko
wygrywa siĊ miliony.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Wiele sytuacji w Twoim Īyciu
graniczy z cudem. CoĞ, co przed
chwilą wydawaáo siĊ niemoĪliwe
do rozwiązania, zostanie zaáatwione w mgnieniu oka, dziĊki Twojej
wspaniaáej umiejĊtnoĞci negocjacji i spokojnej dyskusji. Kieruj siĊ
swoją doskonaáą teraz intuicją, korzystaj teĪ z doĞwiadczeĔ z przeszáoĞci. Poskramiaj skáonnoĞci do
gromadzenia zupeánie niepotrzebnych Ci rzeczy, a takĪe ciągáego
powracania do spraw, na które
nie masz juĪ wpáywu, bo zostaáy
definitywnie zakoĔczone. MiáoĞü
- na dalszym planie. Finanse moĪe sprzedaj lub wydaj to, co Ci
juĪ niepotrzebne.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Wyczuwasz na odlegáoĞü ludzi,
którym nie moĪna zaufaü i, co
jest zrozumiaáe, nie chcesz mieü
z nimi nic do czynienia, a kontakty
z nimi uwaĪasz za stratĊ czasu.
JeĞli Twoja praca jest pracą usáugową lub związaną z handlem,
bĊdziesz miaá teraz trochĊ gorszy
czas. Klienci, nasyceni przedĞwiątecznymi zakupami, przez kilka
dni bĊdą omijaü sklepy szerokim
áukiem, ale dziĊki temu Ty bĊdziesz
miaá nareszcie chwilĊ wytchnienia.
MiáoĞü - wypatruj, gdzieĞ czeka.
Finanse - podwyĪka mile widziana.
Odpoczynku po ğwiĆtecznej
niecodziennoğci oraz wzruszenia
urokiem coraz piċkniejszej wiosny.
īyczy
Wasza wróīka

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Nadszedá czas, Īe wszystkie Ğwiatáa reflektorów zwrócone bĊdą na
Ciebie. BądĨ czarujący, rozbrajający i tak miáy, jak tylko Ty potrafisz.
Krocz Ğmiaáo naprzód, bo gwiazdy

KRS: 0000396874

Kącik gadĪeciarza

Haczyk na torebki
JakĪe czĊsto, bĊdąc
w o¿cjalnych odwiedzinach czy
w interesach w jakimĞ biurze lub

urzĊdzie, a nawet w restauracji
nie bardzo wiemy, co zrobiü z torebką - trzymamy ją na kolanach,

stawiamy na podáodze lub káadziemy obok siebie, zawĊĪając
miejsce siedzenia, przez co tracimy poczucie komfortu. W takiej
sytuacji niezwykle przydatny jest
przenoĞny wieszak na torebki,
który zawsze moĪemy mieü „pod
rĊką” nosząc go, jako
staáe wyposaĪenie,
wáaĞnie w torebce. Mając taki gadĪet, Ğwietnie poradzimy sobie
z ulokowaniem torebki
- wystarczy jakiĞ blat,
na którym zaczepimy
haczyk, a torebka zawiĞnie na nim, pokazując
swą peáną krasĊ, w dodatku bĊdziemy mieli ją
na oku.
Cena gadĪetu juĪ
od 4 zá.
M.S.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
ROCZNICA KATYNIA
I SMOLEēSKA
Klub Prawicy Ziemi Ostrzeszowskiej
Ostrzeszowskie Stowarzyszenie
„GOLGOTA WSCHODU”
ZAPRASZAJĄ
mieszkaĔców Ziemi Ostrzeszowskiej
na patriotyczne spotkanie upamiĊtniające

77. rocznicĊ zbrodni katyĔskiej
i 7. rocznicĊ katastrofy smoleĔskiej,
które odbĊdzie siĊ 20 kwietnia 2017 roku
- koĞcióá farny w Ostrzeszowie,
godz. 18.30.
PROGRAM UROCZYSTOĝCI
• Msza Ğw. w intencji o¿ar zbrodni katyĔskiej i katastrofy
smoleĔskiej
• uroczystoĞü rocznicowa przy obelisku „Golgota Wschodu”
• záoĪenie kwiatów
W imieniu organizatorów:
Przewodniczący Stowarzyszenia - Ryszard DadaczyĔski
Przewodniczący Klubu - Ryszard SzymaĔski

ODDZIAà ZEWNĉTRZNY
W KALISZU ARESZTU
ĝLEDCZEGO W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM
Zaprasza na przedstawienie

PROGRAM MINUTOWY BIEGÓW:
10.10 - zbiórka zawodników startujących w Póámaratonie im. Mirosáawa
Zaremby - zawodnicy zbierają siĊ
na linii startu 10 minut przed ostrym
startem na ulicy Kąpielowej, tuĪ za
ulicą TĊczową.
10.30 - start do biegu póámaratonu (limit czasu ukoĔczenia 2.5h tj. do 13.00)
10.35 - BIEG OPEN kobiet i mĊĪczyzn
- dystans 5000 m
10.37 - NORDIC WALKING - bieg
open kobiet i mĊĪczyzn - dystans
5000 m

BIEGI STOWARZYSZENIA
"SPRAWNI - RAZEM"
10.40 - start do biegu kobiet rocznik
2001 i máodsze - dystans 1000 m
10.45 - start do biegu mĊĪczyzn rocznik 2001 i máodsi - dystans 2000 m

11.27 - dziewczĊta kl. V - VI rocznik 2005 - 2004 - dystans 1000 m
11.35 - cháopcy kl. V - VI rocznik - 2005
- 2004 - dystans 1000 m

BIEG SZKÓà
GIMNAZJALNYCH
11.45 - dziewcząt kl. I-III rocznik - 2001
- 2003 - dystans 1500 m
11.50 - cháopców kl. I-III rocznik - 2001
- 2003 - dystans 2000 m

BIEG SZKÓà
PONADGIMNAZJALNYCH

BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

11.00 - start do biegu mĊĪczyzn rocznik 2000 i starsi - dystans 3000 m

12.50 - start do biegu cháopców rocznik - 2010 i máodsi - dystans 400 m

BIEGI SZKÓà
PODSTAWOWYCH

* Zapisy do kategorii biegowej zgodnie
z rokiem urodzenia

11.15 - dziewczĊta kl. III - IV rocznik 2007 - 2006 - dystans 800 m
11.20 - cháopcy kl. III - IV rocznik 2007 - 2006 - dystans 800 m

20 kwietnia 2017 r.,
godz. 13.00 oraz 16.00.
WystĊpują: skazani
z Oddziaáu ZewnĊtrznego
w Kaliszu.
Opieka artystyczna
i przygotowanie:
por. Milena Garcarek

12.20 - cháopców kl. I - III/IV rocznik
- 2000 - 1998/97 - dystans 3000 m

12.35 - start do biegu dziewcząt rocznik - 2010 i máodsi - dystans 400 m

11.10 - cháopcy kl. I - II rocznik - 2009
- 2008 - dystans 800 m

Miejsce:
kinoteatr Piast
w Ostrzeszowie,

12.10 - dziewcząt kl. I - III/IV rocznik
- 2000 - 1998/97 - dystans 2000 m

10.55 - start do biegu kobiet rocznik
2000 i starsi - dystans 1500 m

11.05 - dziewczĊta kl. I - II rocznik 2009 - 2008 - dystans 800 m

„ZA PIĉû
GODZIN
ZOBACZĉ
JEZUSA”

13.10 - ogáoszenie wyników losowania
dodatkowych nagród wĞród wszystkich
uczestników biegów.
13.30 - uroczyste zakoĔczenie na
stadionie 53. CROSSU OSTRZESZOWSKIEGO

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

Zając Max ratuje Wielkanoc
Niemcy, animacja, familijny, 80 minut.
Wtorek 18 IV, godz. 16:00
ĝroda 19 IV, godz. 16:00

V ROZPOCZĉCIE
SEZONU MOTOCYKLOWEGO
W MIKSTACIE U ĝW. ROCHA
23 kwietnia 2017r.
PROGRAM
14.00 Msza ĞwiĊta w Sanktuarium ĝwiĊtego Rocha w Mikstacie,
14.45 PoĞwiĊcenie jednoĞladów na parkingu przed Sanktuarium,
15.10 Przejazd w kolumnie ulicami Mikstatu na stadion miejski,
15.30 Pokaz pierwszej pomocy udzielanej motocykliĞcie z udziaáem studentów
ratownictwa medycznego PWSZ w Kaliszu,
16.00 Zawody o tytuá mistrza wolnej jazdy w kategorii motocykli i rowerów,
(jednoĞladowych)
17.00 WrĊczenie nagród i pucharów,
W trakcie imprezy przeprowadzony zostanie konkurs na najciekawszy
motocykl zlotu, (puchar dla zwyciĊzcy, losowanie nagród
wĞród gáosujących).
Zapraszamy wszystkich motocyklistów, motorowerzystów
oraz rowerzystów!

ZAPROSZENIE NA RANDKĉ
MAàĩEēSKĄ DO KLASZTORU
Serdecznie zapraszamy na RANDKĉ MAàĩEēSKĄ, która odbĊdzie siĊ
w sobotĊ, 22 kwietnia (od godz. 18.00- 21.00) w klasztorze Nazaretanek
w Ostrzeszowie.
W PROGRAMIE:
- „MiáoĞü nie unosi siĊ pychą” - wprowadzenie do dialogu maáĪeĔskiego
(Lidia i Eugeniusz Mortowie)
- Dialog maáĪeĔski przy kawie i cieĞcie
- ADORACJA NAJĝWIĉTSZEGO SAKRAMENTU w intencji uzdrowienia
relacji w maáĪeĔstwie!
Zgáoszenia i informacje - tel. 696 44 57 89 (s. Klara) lub 503 004 561
(p. Morta) lub drogą e-mail na adres: klarazygo@gmail.com
WiĊcej informacji na stronie: www.nazaretrodzinie.pl

Wszystko albo nic
Czechy, Polska, Sáowacja, komedia
romantyczna, 107 minut.
Wtorek 18 IV, godz.19:30
ĝroda 19 IV, godz.17:45
Czwartek 20 IV, godz.19:30

Jackie
Francja, USA, Chile, biogra¿czny, dramat, 95 minut.
Wtorek 18 IV, godz.17:45
ĝroda 19 IV, godz.19:30
Czwartek 20 IV, Godz.17:45

Szybcy i wĞciekli 8
Francja, Japonia, Kanada, USA, Wielka
Brytania, Samoa, akcja, 136 minut.
Piątek 21 IV, godz.17:00, 19:30
Sobota 22 IV, godz.17:00, 19:30
Niedziela 23 IV, godz.15:00, 17:30,
20:00
Wtorek 25 IV, godz.17:00, 19:30
ĝroda 26 IV, Godz.17:00

Moonlight
USA, dramat, 111 minut.
ĝroda 26, IV godz.19:30
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

KONKURS PLASTYCZNY
pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty

„Moje gospodarstwo rolne”
Termin i miejsce skáadania prac:

10 kwietnia - 19 maja 2017r.
Biura Powiatowe i Wielkopolski Oddziaá Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. StrzeszyĔska 36, 60-479 PoznaĔ
RozstrzygniĊcie konkursu oraz wrĊczenie nagród laureatom
odbĊdzie siĊ 31 maja 2017r., o godz. 12.00
w siedzibie Wielkopolskiego Oddziaáu Regionalnego ARiMR

Regulamin konkursu dostĊpny jest na stronie: www.arimr.gov.pl
w zakáadce WIELKOPOLSKI OR
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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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TOMASZ GRUSZCZYēSKI MISTRZEM POLSKI
W WADZE SUPERCIĉĩKIEJ W TEAKWONDOO
Zawody mistrzostw Polski
ĝwiatowej Federacji Teakwondoo
GPFT, ITF odbyáy siĊ 9 kwietnia
w Krotoszynie. Startowaáo w nich
kilkuset zawodników i zawodniczek
z caáego kraju. NajwiĊcej emocji
wzbudzaáy walki semi i light - contact wĞród seniorów w wadze superciĊĪkiej.
W drodze do ¿naáu w kategorii
semi - contact Tomasz GruszczyĔski pokonaá kilku doĞwiadczonych
przeciwników, a wygrywając na
punkty (7:3) walkĊ ¿naáową, zdobyá
tytuá Mistrza Polski. Nieco gorzej
radziá sobie w formule light contact
- w ¿nale przegraá jednogáoĞnie
w ocenie dwóch sĊdziów i zremisowaá w ocenie trzeciego. Tym samym zostaá Wicemistrzem Polski
w wadze superciĊĪkiej.
Tymi udanymi wystĊpami podopieczny trenera Marcina Starika zakoĔczyá karierĊ zawodniczką.
Gratulujemy sukcesów!
red.

Za poĞrednictwem „Czasu Ostrzeszowskiego” chciaábym podziĊkowaü mojej rodzinie,
w szczególnoĞci Īonie, za wsparcie i wyrozumiaáoĞü. A takĪe trenerowi Marcinowi Starikowi, Radkowi Radomskiemu, Piotrkowi Tomczakowi i Mai
Staruch za pomoc w przygotowaniu do zawodów.
Tomasz GruszczyĔski

SZEĝû MEDALI DLA KICK-BOXING
CLUB POPRAWA
Wspaniaáe wyniki uzyskali reprezentanci Kick-Boxing Club Poprawa na Mistrzostwach Polski Formuáy Full-Contact
w Piotrkowie Trybunalskim (7.-9.04.),
którzy zdobyli tam aĪ szeĞü medali.
Najcenniejsze trofeum wywalczyáa Olga Michalska, zostając po raz
pierwszy w swojej karierze Mistrzynią
Polski seniorek. W drodze do tytuáu
kategorii 52kg pokonaáa utytuáowaną
ĩanetĊ CieĞlĊ (Legion Gáogów) i w ¿nale

MariĊ RomaĔską (Legia Warszawa),
której udanie zrewanĪowaáa siĊ za ubiegáoroczną poraĪkĊ. Zawodniczka KBC
Poprawa dodatkowo otrzymaáa puchar
i wyróĪnienie dla najlepszej zawodniczki
caáych Mistrzostw.
Trener Radosáaw Laskowski powoáaá tĊ 20-letnią zawodniczkĊ do kadry
narodowej, a najwaĪniejsza impreza
seniorska to paĨdziernikowe Mistrzostwa
ĝwiata w Budapeszcie.

TRZY RAZY BRĄZ
DLA „SPARTAN” Z CZAJKOWA
Doskonale spisaá siĊ teĪ, startujący w najmocniej obsadzonej kategorii
wagowej seniorów - 71kg, Tomasz
Przybylski. Zdobyá on tytuá Wicemistrza
Polski. W drodze do ¿naáu pokonaá kolejno: Wojciecha Chabierskiego (Police),
Pawáa Mielnickiego (Sokóá Jarosáaw),
Mateusza Parata (Prosna Kalisz). W ¿nale ulegá jedynie najlepszemu zawodnikowi Mistrzostw - Jakubowi Pokusie
(KKS PoznaĔ). Dla Tomka to pierwszy
medal mistrzostw seniorskich i od razu
tak cenny.
Klub Kickboxing Czajków funkcjonuje pod „skrzydáami” Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Czajków. Na
walnym zebraniu sprawozdawczym
Stowarzyszenia, które odbyáo siĊ 30
marca, zostaáa przegáosowana uchwaáa
o zmianie nazwy klubu z Kickboxing
Czajków na SPARTA CZAJKÓW.
Klub pod nową juĪ nazwą osiągnąá wielki sukces na Mistrzostwach
Polski Juniorów i Seniorów Full-Contact w Piotrkowie Trybunalskim (7-9
kwietnia). Marcin Wągrowski (junior

starszy) startowaá w wadze 71kg, Kamil
Sip (junior máodszy) równieĪ startowaá
w wadze 71kg, a Remigiusz Golanowski
(junior starszy) w wadze do 75kg. KaĪdy
z wymienionych zawodników zdobyá
brązowy medal w tak wymagającej
formule, jaką jest full-contact. Brawo!
JuĪ za niecaáy miesiąc kolejny
sprawdzian na Mistrzostwach Polski
w wersji light-contact, a wiĊc wracamy
do treningów.
MB

W rywalizacji seniorów startowaá równieĪ, w kat. 91kg, Szymon
Dwornikowski, lecz po zaciĊtej walce
w üwierü¿nale musiaá uznaü wyĪszoĞü
Szymona Wąsa.
WĞród juniorów doskonale spisaáa siĊ Weronika Szymczak, potwierdzając swoją dominacjĊ w kat - 60kg.
Niedawno zdobyáa tytuá w formule K-1,
teraz w full-contact. Weronika zostaáa
uhonorowana równieĪ pucharem dla
najlepszej juniorki Mistrzostw.

Druga z juniorek z klubu KBC Poprawa - Anna SzymaĔska - tym razem
nie zdoáaáa obroniü tytuáu sprzed roku.
W starciu ¿naáowym Ania, pomimo
bardzo dobrego początku, w koĔcowej
fazie straciáa siáy i musiaáa zadowoliü siĊ
srebrnym medalem (kat - 56kg).
Juniorzy w niĪszych kategoriach
wagowych - Marcel Szadkowski i Dawid
Szadkowski - zdobyli srebrny i záoty
medal.
(r)

10 ZAWODNIKÓW Z ZIĉTEK TEAM
NA MISTRZOSTWACH POLSKI
Na Mistrzostwach Polski w Kickboxingu Full-Contact nasz klub reprezentowaáo 10 zawodników. ZdobyliĞmy 4
medale - 2 záote, 1 srebrny i 1 brązowy.
W kategorii „junior” Ada Grudnicka
(48kg) zdobyáa medal záoty. Brązowy
medal w tej samej grupie wiekowej
zdobyáa Gabriela Bartczak (52kg).
W juniorach reprezentowali nas jeszcze: Mateusz Biernat (75kg), Bartosz

Klysik (63,5kg) oraz Norbert Kusz (71)
i Filip Tobola (60kg), którym do zwyciĊstwa i zdobycia medalu zabrakáo niewiele (sĊdziowie byli niejednogáoĞni).
W kategorii „senior” Mariusz ZiĊtek (67kg) stoczyá cztery pojedynki,
pokonując swoich przeciwników jednogáoĞną decyzją sĊdziów - 3:0 - i tym
samym, po 10 latach przerwy, zdobyá
ósmy tytuá Mistrza Polski.

Robert NiedĨwiedzki startowaá
w kategorii 57kg i zdobyá wicemistrzostwo Polski (nie obroniá tytuáu Mistrza
z roku 2016). W tej samej grupie
wiekowej rywalizowali: Dominik Król
(71kg) oraz Bartáomiej WiĊclaw (67kg),
im, niestety, nie udaáo siĊ wywalczyü
miejsca na podium.
MZ
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Mistrzostwa Wielkopolski
LZS w Biegach Przeáajowych

JuĪ po raz kolejny Solec Wielkopolski miaá zaszczyt goĞciü biegaczy
z terenu naszego województwa, podczas rozgrywanych Mistrzostw Wielkopolski LZS w Biegach Przeáajowych.
Zawodnicy z powiatu ostrzeszowskiego uczĊszczali w zawodach w rekordowej liczbie ponad 100 osób.
Nad ich zmaganiami czuwaáo aĪ 9
opiekunów: Ewa SipurzyĔska, Anna
JĊdrzejewska, Wiktoria Mak, Jolanta
Dembnicka, Artur Jeziorek, Paweá
RybczyĔski, Marek Nalepa, Dawid
Sobieraj, pod kierownictwem prezesa
PZLZS w Ostrzeszowie p. Edmunda Tetlaka.

W zawodach wystartowali uczniowie szkóá podstawowych z nastĊpujących miejscowoĞci: Olszyna,
Mąkoszyce, Kobyla Góra, Mikstat,
Siedlików, Czajków, nr 3 Ostrzeszów,
oraz z gimnazjów: Kraszewice, Kobyla
Góra, Mikstat, Siedlików, Czajków,
Doruchów i ZS nr 1 Ostrzeszów.
Nasi „przeáajowcy” wywalczyli
piĊü medali:
Záoty medal:
Martyna LubojaĔska - 1500m
jun. má. - ZS nr 1 Ostrzeszów
Srebrne medale:
Norbert Janicki - 800m dzieci - SP nr 3 Ostrzeszów

Szymon Bodura - 1500m máodzik - Gimnazjum Mikstat
Kamil Orzeszyna - 2000m OPEN - ZS nr 1 Ostrzeszów
Medal brązowy
Anna Bodura - 800m - SP Mikstat
Wszyscy medaliĞci oprócz tego,
Īe reprezentowali swoje szkoáy, naleĪą do klubu LKS „Orkan” Ostrzeszów,
a na co dzieĔ lekkoatletykĊ uprawiają
pod okiem trenera Dawida Sobieraja.
Czekamy na wyniki rywalizacji
druĪynowej, zarówno w klasy¿kacji
szkóá, jak i powiatów.
(d)

MaratoĔski sukces Roberta Zborowskiego
DĊbno okazaáo siĊ szczĊĞliwe dla
ostrzeszowskiego biegacza Roberta
Zborowskiego. W swoim trzecim maratoĔskim starcie uplasowaá siĊ na 30.
miejscu, pokonując dystans 42.195m
w czasie 2.50,25 godz. Daáo mu to
w kat. M-40 trzecie miejsce. Uzyskany rezultat jest rekordem Īyciowym
Roberta. Od dawna nikt z biegaczy
naszego powiatu nie ukoĔczyá maratonu w tak dobrym czasie. CiĊĪka praca
na treningach, charakter i upór w dąĪeniu do celu pomogáy w osiągniĊciu
tego wyniku. Maraton w DĊbnie zawsze jest mocno obsadzony - w tym
roku pierwszych piĊü miejsc zajĊli
Kenijczycy, a najlepszy z Polaków

OSTRZESZOWIACY BIEGALI
W OSTROWIE
Czterech ostrzeszowskich biegaczy wziĊáo udziaá w IV Ostrowskim
ICE MAT Póámaratonie. Trasa biegu,
skáadająca siĊ z trzech okrąĪeĔ po
7km wiodáa przez centrum Ostrowa,
zaĞ start i metĊ usytuowano na Rynku.
Bieg odbywaá siĊ przy niemal letniej
temperaturze, z czym organizatorzy
nie do koĔca sobie poradzili, bo dla
niektórych zawodników zabrakáo
orzeĨwiających napojów. MetĊ póámaratonu przekroczyáo 628 biegaczy, a ostrzeszowianie zajĊli w nim
nastĊpujące miejsca: 87. Nikodem
Niewiejski (1.36,06 godz.), 125. Jarosáaw Zawierta (1.39,21 godz.), 224.
Dariusz Poáomski (1.46,32 godz.),
416. Wacáaw Mucha-KruczyĔski
(2.00,11 godz.).
W.J.

„Daszczyk” s.c. Produkcja Mebli,Myje 6, 63-500 Ostrzeszów

Poszukuje kandydata
do pracy na stanowisko

LAKIERNIK

Miejsce wykonywania pracy.
Daszczyk s.c. Produkcja Mebli, Myje 6, 63-500 Ostrzeszów
Wymagania.
• ZaangaĪowanie i dobra dyscyplina pracy
• KomunikatywnoĞü i umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• Mile widziane doĞwiadczenie na podobnym stanowisku pracy
Oferujemy.
• Stabilne warunki pracy w dynamicznie rozwijającej siĊ ¿rmie
• Konkurencyjne wynagrodzenie
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 691 861 949; 607 245 282
lub osobiĞcie w siedzibie ¿rmy Myje 6, Ostrzeszów.
Skontaktujemy siĊ z wybranymi kandydatami

byá na miejscu 10. Ciekawostką jest
to, Īe ostrzeszowianin o póá godziny
wyprzedziá znakomitego sportowca,
mistrza olimpijskiego w chodzie - Roberta Korzeniowskiego.
Maraton w DĊbnie ukoĔczyáo 2177
zawodników. Byli w tym gronie teĪ inni
biegacze z naszego powiatu.
1149. - Agnieszka Poáomska
z Ostrzeszowa (4.04,31 godz.), 1483.
- Janusz CaliĔski z Doruchowa, 1730. Dariusz ĝwitoĔ z Rogaszyc. TuĪ przed
nim zawody ukoĔczyá, debiutujący
w biegu maratoĔskim, ostrzeszowianin
Bartosz Zgadzaj. Jego pierwszy rekord
Īyciowy to 4.32,39godz.
W.J.

OGRODZENIA
Ƈ ogrodzenia metalowe Ƈ
bramy, balustrady Ƈ elementy
wykoĔczenia wnĊtrz Ƈ

NOWOCZESNE I KLASYCZNE
WZORNICTWO.

ĝlusarstwo-kowalstwo
Sáawomir
Danielski
Siedlików 23a
tel. 730-75-92

OPIEKUN/KA SENIORA.
Pracuj w Niemczech!
Nie znasz jĊzyka
niemieckiego?
Zapraszamy na kursy
od podstaw, bez Īadnych
kosztów! Po kursie
praca gwarantowana!
Umów siĊ na spotkanie
z Rekruterem.
Oddziaá Ostrów Wlkp.,
ul. Wrocáawska 25,
tel. 519 690 505, Promedica24

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel. 501 020 085

PODZIĉKOWANIE

Organizatorzy XXI Ogólnopolskiego Turnieju Piáki
Siatkowej Dziewcząt skáadają serdeczne podziĊkowania.
• zespoáom i trenerom za przyjĊcie zaproszenia i udziaá
w turnieju, sĊdziom za sprawne prowadzenie zawodów
• Wáadzom samorządowym MiG Ostrzeszów oraz Powiatu
za okazaną pomoc i wsparcie oraz uĞwietnienie turnieju
swoją obecnoĞcią
• WZPS w Poznaniu, SZS Ostrzeszów za pomoc, Dyrektorom. Gimnazjum nr 2 i I LO w Ostrzeszowie za udostĊpnienie
sal sportowych, harcerzom ZHR i Panu Andrzejowi Sikorze za pomoc
w zakwaterowaniu
• KoleĪankom i Kolegom nauczycielom za bezinteresowną pomoc w organizacji i obsáudze turnieju
• „Czasowi Ostrzeszowskiemu” za obsáugĊ medialną
• Grabowskiemu Centrum Ratownictwa za opiekĊ medyczną
• sponsorom za pomoc ¿nansową i rzeczową - Firmom. Ponik’s, WWĩ
Pro¿ Grabów, Z.Ch.G. Pollena Ostrzeszów, GFM Rusztowania Grabów,
Wodociągi Ostrzeszowskie, Alopak, AKME, MikroB S.A, P.U.H. Jarczak, Inwestra, HEDEM, Sklep Sportowy - Ewa i Dariusz Kozáowscy
• máodzieĪy I LO, ZS nr 1 i 2, Gimnazjum nr 2 i 1, SP nr 2 w Ostrzeszowie
oraz byáym zawodniczkom UKS Koliber za pomoc w obsáudze technicznej
• pracownikom obsáugi SP nr 2 i Gimnazjum nr 2
• kibicom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji turnieju
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Paulina Trzeciak

Za każdym razem, gdy na świat przychodzi dziecko, świat jest tworzony od nowa. Jeremias Gotthelf
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Rafaâ
Rafaâa
faâa
Pâócienników ze Sâupi, ur. 7.04.2017r.,
P
3280g
3
Agata - córeczka paĕstwa Karoliny
A
Pâókarz i Bâaīeja Smċtka ze Sâaborawic,
P
ur. 7.04.2017r., 3060g
u
S
Sandra - córeczka paĕstwa Moniki
i Waldemara Sitków z Opatowa,
ur. 8.04.2017r., 2600g
u
Szymek - synek paĕstwa Anny
S
i Krzysztofa Jeziornych z Zamoğcia,
ur. 8.04.2017r., 3420g
u

Fr a nek
Franek
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paĕstwa
aĕ stwa
t
P
Pauliny
auliliny
i áukasza Jankowskich z Kuĩnicy
Skakawskiej, ur. 9.04.2017r., 3450g
Antonina - córeczka paĕstwa Marleny
Warkocz i Norberta Kieszkowskiego
z Niwek Kraszowskich, ur. 12.04.2017r.,
3420g
Miâosz - synek paĕstwa Anny
i Dominika Witoniów z Biskupic
Zabarycznych, ur. 13.04.2017r., 3640g
Oliwia - córeczka paĕstwa Natalii
i Jċdrzeja Pietrowskich ze Ğwiby,
ur. 13.04.2017r., 3330g

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

