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'R QLHFRG]LHQQHJR ]GDU]HQLD GRV]áR  NZLHWQLD Z
SREOLĪXPDV]WXZ0LNVWDFLHOHWQLDPLHV]NDQND2VWUR
ZD:ONSNLHUXMąFDWR\RWą\DULVDE\XQLNQąü]GHU]HQLD]
VDUQąNWyUDQDJOHZELHJáDQDGURJĊJZDáWRZQLHVNUĊFL
áDSU]H]FRVDPRFKyGZSDGáZSRĞOL]JXGHU]\áZSU]\

GURĪQH GU]HZR D QDVWĊSQLH GDFKRZDá : VDPRFKRG]LH
]QDMGRZDáVLĊSRMHPQLN]IDUEąNWyUDQLHV]F]ĊĞOLZLHUR]
SU\VáDVLĊL]DODáDZQĊWU]HDXWDRUD]F]ĊĞFLRZRNLHUXMąFą
DokoĔczenie na str. 3.
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ZRNUHVLHSU]HG
PDWXUDOQ\P QD
XOLFDFK 2VWU]H
V]RZD SRMDZLD
VLĊSRSU]HELHUD
QDPáRG]LHĪNWy
UDZWHQVSRVyE
SRND]XMHĪHMHM
F]DVÄFKRG]HQLD
GRV]NRá\´GH¿
QLW\ZQLHVLĊ]D
NRĔF]\áLWU]HED
SU]\VWąSLü GR
HJ]DPLQX GRM
U]DáRĞFL 0DMą
ZLĊFWHNRORURZH
SRP\VáRZHSU]H
EUDQLD]QDF]HQLH
V\PEROLF]QHRWR
G]LĞMHV]F]HPR
ĪHP\ SR]ZROLü

ul. KoĤciuszki 19B, Ostrzeszów
tel. kom. 730 310 880
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VRELHQDZ\JáXS\DOHSRPDWXU]HQRQLH
QLHEĊG]LHWDNĨOHF]áRZLHNPRĪHE\üPáRG\
RE\MHGQDNGRMU]Dá\ SU]H]FDáHGRURVáHĪ\FLH
L]DZV]HZNDĪG\PZLHNXPRĪHSR]ZROLüVRELH
QDMDNLHĞÄV]DOHĔVWZR´
:W\PURNXUyZQLHĪSRSU]HELHUDQLPDWX
U]\ĞFLZ]EXG]DOL]DLQWHUHVRZDQLHSU]HFKRG
QLyZ-HGQąJUXSĊÄWHDWUDOQą´]=6QUSHáQą
G\VW\QNFMLLZG]LĊNXVSRWNDOLĞP\QDXO3LD
VWRZVNLHM1DWRPLDVWXF]QLRZLHF]ZDUWHMNODV\
7HFKQLNXP(NRQRPLF]QHJR]WHMĪHV]NRá\ZSDGOL
QDSRP\VáDE\RGZLHG]LüQDV]ąUHGDNFMĊ7\
JU\VNRZL/DPSDUWRZL-RNHURZLSDQLGRNWRU
ZLHGĨPLHNRFLDNRPUROQLNRPMDVNLQLRZFRZL
SLQJZLQRZLG]LĊNXMHP\]DSDPLĊü 
:V]\VWNLPWHJRURF]Q\PPDWXU]\VWRPĪ\
F]\P\SRáDPDQLDSLyU7U]\PDP\NFLXNL
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'PXFKDZDDNX
PXODWRURZDZUD]]
DNXPXODWRUHP$.
LáDGRZDUNą$/

Przedborów 31,
tel. 62 730 60 54, 731 94 58
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Ostrzeszów, ul. Brzozowa 2,
tel. 62 586 09 68
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G]LHĔUVąQDVWĊSXMąFH5]HF]\ZLVWD5RF]QD6WRSD2SURFHQWRZDQLD 5562 FHQD
WRZDUX]áVWDáDVWRSDRSURFHQWRZDQLDNUHG\WXFDáNRZLWDNZRWDNUHG\WX]áFDáNR
ZLWDNZRWDGR]DSáDW\]áFDáNRZLW\NRV]WNUHG\WX]áZ\VRNRĞüUyZQ\FKUDWPLHVLĊF]Q\FK
]á3URSR]\FMDNUHG\WXRERZLą]XMHGODXPyZ]DZDUW\FKZWHUPLQLHRGGQLDUGR
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:URFáDZLXXO6WU]HJRPVNDFZ\GDMH)RUPXODU],QIRUPDF\MQ\SU]\MPXMHRĞZLDGF]HQLDR
RGVWąSLHQLXRGXPRZ\NUHG\WXRUD]XG]LHODZ\MDĞQLHĔGRW\F]ąF\FKWUHĞFLZ\PLHQLRQ\FKGRNXPHQ
WyZ 2VWDWHF]QD GHF\]MD R SU]\]QDQLX NUHG\WX ] XZ]JOĊGQLHQLHP RFHQ\ DNWXDOQHM V\WXDFML .OLHQWD
]RVWDQLHSRGMĊWDSU]H]6DQWDQGHU&RQVXPHU%DQN6$
2V]F]HJyá\S\WDMVSU]HGDZFĊOXEVSUDZGĨQDZZZVDQWDQGHUFRQVXPHUSO

XXX sesja Rady Miejskiej Ostrzeszów
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2GNLONXW\JRGQLWUZDáDZ2VWU]HV]RZLH
GHEDWDGRW\F]ąFD]PLDQ\QD]ZXOLFNWyUH
SURSDJRZDá\XVWUyMNRPXQLVW\F]Q\MHJRÄER
KDWHUyZ´EąGĨWHĪZVSRVyEMHGQR]QDF]Q\
QDZLą]\ZDá\GRVáXV]QLHPLQLRQHMHSRNL
'HEDWDSU]HELHJDáDVSRNRMQLHFKRüE\GOD
WHJRĪH]DVLĊJLHPVZ\PRJUDQLF]DáDVLĊGR
PLHV]NDĔFyZGZyFKG]LHOQLFL]DNZHVWLR
QRZDQ\FKQD]ZXOLF1LHPQLHMSURSR]\FMH
]PLDQQDSá\ZDá\GRRVWDWQLHMFKZLOLLFR
ZDĪQH]RVWDá\SU]H]EXUPLVWU]DXZ]JOĊG
QLRQH3RGF]DVRGE\ZDMąFHMVLĊNZLHWQLD
;;;VHVML5DG\0LHMVNLHMUDGQLMHGQRJáRĞQLH
LEH]G\VNXVMLSU]\MĊOLQRZHQD]Z\
DokoĔczenie na str. 4.
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NWyU\FRMDNLĞF]DVÄSU]HZL
MDVLĊ´QDáDPDFKÄ&]DVX´
3RZRGHPWHJR]DZV]HVą
SU]\SDGNLSRMDZLHQLDVLĊ
W\FKJU\]RQLQDXOLFDFK
D FR JRUV]D Z PLHV]
NDQLDFKRVWU]HV]RZLDQ
3RGREQLHMHVWW\PUD]HP
2QLHSURV]RQ\PJRĞFLX
NWyU\]MDZLáVLĊZGRPX
SU]\XO:áDG\VáDZD-D
JLHáá\SRZLDGRPLáDQDV
ZáDĞFLFLHONDSRVHVML*G\
UDQNLHPZHV]áDGRXELNDFML
LSRGQLRVáDGHVNĊVHGHVR
Zą]REDF]\áDĪHZPXV]OL
VLHG]LF]DUQ\V]F]XU
DokoĔczenie
na str. 3.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

ĩyáWDF]NDZ*UDERZLH
:LUXVRZH]DSDOHQLHZąWURE\W\SX$
F]\OLĪyáWDF]NDSRODWDFKQLHREHFQRĞFL
SRMDZLáDVLĊUyZQLHĪZSRZLHFLHRVWU]H
V]RZVNLP3yNLFRPyZLP\W\ONRRMHGQ\P
SU]\SDGNX]DFKRURZDQLDMDNLVWZLHUG]RQR
XOHWQLHJRJUDERZLDQLQD7UXGQRSU]H
VąG]DüF]\EĊG]LHWRRGRVREQLRQ\SU]\
SDGHNZQDV]\PSRZLHFLHF]\SRGREQLH
MDNZ2VWURZLHOLF]EDFKRU\FKZ]URĞQLH
2NRPHQWDU]ZWHMVSUDZLHSRSURVL
OLĞP\LQVSHNWRUD3DĔVWZRZHM,QVSHNFML
6DQLWDUQHMZ2VWU]HV]RZLH%HDWĊ-D
QLDN
1DWHUHQLHSRZLDWXRVWU]HV]RZVNLHJR
Z*UDERZLHQDG3URVQąRGQRWRZDQR
MHGHQSU]\SDGHN]DUDĪHQLDZLUXVRZ\P

]DSDOHQLHPZąWURE\W\SX$&KRUREĊZ\
NU\WRXOHWQLHJRPĊĪF]\]Q\8RVyE
]NWyU\PLMDNZLHP\VW\NDáVLĊFKRU\
SU]HSURZDG]DQHVąEDGDQLDQDREHFQRĞü
ZLUXVD%DGDQLDWUZDMąLGRSLHURNLHG\
SU]\MGąZ\QLNLEĊG]LHPRĪQD]DSU]HF]\ü
OXESRWZLHUG]Lü]DNDĪHQLHĪyáWDF]Ną
1LHZLDGRPRF]\WHQSU]\SDGHNPD
FRĞZVSyOQHJR]]DUDĪHQLDPLGRNWyU\FK
GRV]áRZ2VWURZLH5]HF]\ZLĞFLHPĊĪ
F]\]QDNWyU\MHVW]DZRGRZ\PNLHURZFą
VWRáRZDáVLĊZWDPWHMV]\FKEDUDFKDOHMDGDá
UyZQLHĪZLQQ\FKPLHMVFDFK3U]HVáDQNL
HSLGHPLRORJLF]QHZVND]XMąQDWRĪH]DUD]Lá
VLĊZ2VWURZLHDOHVąWRW\ONRSU]HVáDQNL

3LV]ąFSU]HGW\JRGQLHPRXMDZQLR
Q\FKOLF]Q\FKSU]\SDGNDFK]DFKRURZDĔ
QDĪyáWDF]NĊW\SX$Z2VWURZLHLZLQQ\FK
PLHMVFRZRĞFLDFKPLDáHPQDG]LHMĊĪH
ZLUXVWHMFKRURE\QLHSRMDZLVLĊZQDV]\FK
GU]ZLDFK6WDáRVLĊLQDF]HMRE\WRE\á
RGRVREQLRQ\SU]\SDGHN
K. Juszczak

:LĊ]LHQLH]DEáąGOHNDUVNL"
2W\PWUDJLF]Q\P]GDU]HQLXSLVD
OLĞP\NLONDNURWQLHQDáDPDFKÄ&]DVX
2VWU]HV]RZVNLHJR´3RUD]RVWDWQLZQU
UNLHG\WR]FD3URNXUDWRUD2NUĊ
JRZHJRZ2VWURZLH&HF\OLD0DMFKU]DN
PyZLáDRSRGHMU]HQLDFKSRSHáQLHQLD
EáĊGXZV]WXFHOHNDUVNLHMF]HJRPLDáD
VLĊGRSXĞFLüOHNDUNDSHáQLąFDG\ĪXU]
QDJUXGQLDUZRVWU]HV]RZVNLP
V]SLWDOX
:XELHJá\PW\JRGQLXQDVWURQLH
3URNXUDWXU\2NUĊJRZHMXND]DáDVLĊLQ
IRUPDFMDR]DNRĔF]HQLXSRVWĊSRZDQLD
SU]HFLZWHMĪHOHNDUFHLVNLHURZDQLXGR
VąGXDNWXRVNDUĪHQLD
2WRWUHĞüWHMLQIRUPDFML
Prokurator OkrĊgowy w Ostrowie
Wlkp. zakoĔczyá, skierowaniem aktu
oskarĪenia, Ğledztwo przeciwko 40-letniej
lekarce podejrzanej o naraĪenie pacjentki na niebezpieczeĔstwo i nieumyĞlne
spowodowanie jej zgonu. W ramach
przeprowadzonego postĊpowania, prokurator zgromadziá obszerny materiaá

7\SRZHGOD:=:W\SX$REMDZ\JU\
SRZHSRMDZLá\VLĊXQLHJRZSRáRZLHPDU
FD3RNLONXQDVWXGQLDFKNLHG\ĪyáWDF]NĊ
SRWZLHUG]RQRWUD¿áQDRGG]LDá]DNDĨQ\
V]SLWDODZ.DOLV]X']LĞPĊĪF]\]QDMHVWMXĪ
ZGRPXOHF]SRGVWDáąREVHUZDFMąOHNDU
VNą2EVHUZDFMLSRGOHJDMąWHĪGRPRZQLF\
PDMąF\NRQWDNW]FKRU\P
1DUD]LHQDV]F]ĊĞFLHQLHVá\V]\
P\RLQQ\FKSU]\SDGNDFK]DFKRURZDĔ
QDĪyáWDF]NĊW\SX$ZQDV]\PSRZLHFLH
:SUDZG]LHQLHEH]SLHF]HĔVWZRLVWQLHMH
V]F]HJyOQLHZyZF]DVJG\E\ĨUyGáR]D
NDĪHQLD]QDMGRZDáRVLĊZ2VWURZLHER
MDNZLHP\ZLHOXPLHV]NDĔFyZSRZLDWX
RVWU]HV]RZVNLHJRWDPSU]HE\ZDZW\P
GXĪRXF]ąFHMVLĊPáRG]LHĪ\DOHQLHMHVW
WRSRZyGGRSDQLNL

dowodowy, uzyskaá kompleksową opiniĊ
biegáych z zakresu medycyny sądowej
i na jej podstawie zarzuciá podejrzanej,
Īe peániąc w grudniu 2014 r. funkcjĊ lekarza dyĪurnego w jednym z oddziaáów
ZZOZ w Ostrzeszowie, pomimo istniejących ku temu wskazaĔ medycznych,
dziaáając z zamiarem ewentualnym (to
znaczy godząc siĊ z przewidywalnymi
konsekwencjami), zaniechaáa podjĊcia
niezbĊdnych badaĔ diagnostycznych,
co w konsekwencji doprowadziáo do
niepodjĊcia natychmiastowego zabiegu
operacyjnego, wskutek czego naraziáa

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

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,
LWSzgáoszenia po 18:00
WHO

27-letnią pacjentkĊ na utratĊ Īycia lub
ciĊĪkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyĞlnie doprowadziáa do jej zgonu.
Z ustaleĔ biegáych powoáanych
w sprawie wynikaáo, Īe przeprowadzenie
wáaĞciwego procesu diagnostycznego
i leczniczego dawaáoby wysokie szanse
uratowania pacjentki.
Podejrzana nie przyznaáa siĊ do
zarzucanego jej czynu, odmówiáa
skáadania wyjaĞnieĔ bądĨ ustosunkowania siĊ do ustaleĔ wynikających ze
zgromadzonego w sprawie materiaáu
dowodowego. Zgodnie z kwali¿kacją
przyjĊtą w akcie oskarĪenia, grozi jej
kara pozbawienia wolnoĞci do lat 5.
5]HF]QLN3UDVRZ\3URNXUDWXU\2NUĊJR
ZHMZ2VWURZLH:ONS
Maciej Meler
3U]\SRPQLMP\RNRáRSyáQRF\]
QDJUXGQLDURNXOHWQLDNRELHWD
XVNDUĪDMąFDVLĊQDRVWU\EyOEU]XFKD
WUD¿áDQDL]EĊSU]\MĊüV]SLWDODZ2VWU]H
V]RZLHVNąG]RVWDáDVNLHURZDQDQDRG
G]LDáZHZQĊWU]Q\/HNDU]HVWZLHUG]LOLĪH
PDSRGZ\ĪV]RQ\FXNLHU]DVXJHURZDQR
UyZQLHĪĪHE\üPRĪHMHVWZFLąĪ\SR]D
PDFLF]QHM:SRáXGQLHNRELHWDMXĪQLH
Ī\áDVHNFMD]ZáRNSU]HSURZDG]RQD
Z.DWHGU]H0HG\F\Q\6ąGRZHM8QLZHU
V\WHWX0HG\F]QHJRZ3R]QDQLXZ\ND
]DáDĪHSU]\F]\Qą]JRQXE\áPDV\ZQ\
ZVWU]ąVNUZRWRF]Q\
K.J.

3.05.2017

„Ludzie, których kochamy, zostajĆ na zawsze,
bo zostawili ğlad w naszych sercach.”

Ksiċdzu proboszczowi I. Powadze, Ksiċdzu wikariuszowi
D. Karwackiemu, Rodzinie, Przyjacioâom, Dyrekcji,
Nauczycielom i Uczniom Technikum Leğnego w Miliczu,
SĆsiadom, Znajomym, Delegacjom oraz wszystkim, którzy w tak
bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i īal, okazali
wiele serca, īyczliwoğci i wspóâczucia
oraz uczestniczyli we mszy ğwiċtej i ceremonii pogrzebowej
naszego kochanego Syna

ğp. Adriana Pawlaka
pragniemy wyraziý serdeczne podziċkowania, wdziċcznoğý i szacunek
Rodzice
Dziċkujemy takīe osobom, udzielajĆcym pierwszej pomocy na miejscu wypadku,
OSP Doruchów, Zespoâowi karetki „Wawrzyniak”, Lekarzom i Pielċgniarkom
ze szpitala w Ostrowie Wlkp., którzy zrobili wszystko, by ratowaý īycie Adriana.
Dziċkujemy!

STUDNIE

GâČBINOWE
 SU]\GRPRZH
XMĊFLDZRG\
 RGZLHUW\
 SRPS\FLHSáD
tel. 505 325 777
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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

APTEKA KLASZTORNA 2
.UDV]HZLFHXO:LHOXĔVND$
od poniedziaáku do piątku 8.00 do 20.00,
sobota od 8.00 do 16.00

APTEKA KLASZTORNA
*UDEyZQDG3URVQąXO.DOLVND

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
2VWU]HV]yZXOàąNRZD

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

0LNVWDW
XO.UDNRZVND
*UDEyZ
QDG3URVQą
XO:RGQD$
3U]\FKRGQLD
.UDV]HZLFH
XO:LHOXĔVND

5HGDNFMDF]\QQDZGQLSRZV]HGQLHRGGR:HZWRUNLF]\QQDRGGR
2JáRV]HQLDGUREQHSU]\MPXMHP\GR&=:$57. 8GRJRG]WHO
5HGDJXMH ]HVSyá -RODQWD 6]PDWXáD UHG QDF]HOQD  .U]\V]WRI -XV]F]DN UHG SURZDG]ąF\  6WDQLVáDZ
6]PDWXáD5REHUW3DOD0DUFLQàDJyGND$QQDàDZLFND0DULD6]PDWXáD.DWDU]\QD3U]\E\V]:áRG]L
PLHU]-XV]F]DN.ROSRUWHU6HEDVWLDQ0LNRáDMF]\N
$'5(65('$.&-,2VWU]HV]yZXOĞZ0LNRáDMDWHO'58.$*25$3LáD

5(*,21$/1<7<*2'1,.
,1)250$&<-1<
:\GDZFD&]DV2VWU]HV]RZVNLVS]RR

:<'$:&$,5('$.&-$]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRVNUDFDQLDLDGLXVWDFMLQDGHVáDQHMNRUHVSRQGHQFMLLWHNVWyZQLH
]ZUDFDPDWHULDáyZQLH]DPyZLRQ\FKQLHRGSRZLDGD]DWUHĞüUHNODPRJáRV]HĔOLVWyZ
1DNáDGHJ]HPSODU]\
%,8525(./$0,2*à26=(ēWHOID[HPDLOSRF]WD#F]DVRVWU]HV]RZVNLSO

APTEKI
Plan dyİurów

Ä.ZLDWRZD´RGGRWHO
Ä'URIDUP´RGGRWHO
'\ĪXU\ZGQLSRZV]HGQLHRGJRG] 
ZROQHVRERW\QLHG]LHOHLĞZLĊWD 

3.05.2017
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1$-3,(5:6$51$327(0'$&+2:$1,(,)$5%$
DokoĔczenie ze str. 1.
.RELHWD]RVWDáDSU]HZLH]LRQDGRV]SL
WDOD2ND]DáRVLĊĪHRSUyF]G\VNRPIRUWX
]ZLą]DQHJR]ÄSRIDUERZDQLHP´GR]QDáD
RJyOQ\FKSRWáXF]HĔ:W\PVDP\PGQLX
]RVWDáD]ZROQLRQDGRGRPX

3DPLĊWDMP\E\ZLĊNV]HLFLĊĪNLH
SU]HGPLRW\RUD]FKHPLNDOLDSU]H
ZR]LüZEDJDĪQLNXSRGF]DVJZDá
WRZQHJRKDPRZDQLD]GHU]HQLDF]\
Z\SDGNXPRJąVWDQRZLü]DJURĪHQLH
GODQDV]HJR]GURZLDLĪ\FLD

6=&=85:6('(6,(
DokoĔczenie ze str. 1.
- PrzeĪyáam prawdziwą traumĊ, bojĊ
siĊ teraz iĞü do toalety. To nie byáa myszka, tylko wielki szczur, który dotará tam
zapewne przez rury kanalizacyjne. Tym
bardziej jestem przestraszona i zdziwiona, bo nasza toaleta znajduje siĊ
na piĊtrze. Nie mówiĊ o tym po to, by
straszyü, lecz by ludzi ostrzec. Na osiedlu
Jagiellonów mieszka bardzo duĪo máodych rodzin z maáymi dzieümi. Rodzice
czĊsto zostawiają je w ubikacji i idą do
swych zajĊü, a okazuje siĊ, Īe tam moĪe
czyhaü bardzo przykra „niespodzianka”.
Szczur moĪe byü groĨny dla dziecka, nie
mówiąc juĪ o tym, Īe roznosi najpaskudniejsze choroby.
Przyznam, Īe dotąd nigdy w domu
ani na podwórku szczura nie widziaáam.
Sąsiedzi teĪ nie wspominali o takich przypadkach. Nie wiem, moĪe ludzie wstydzą
siĊ przyznaü, Īe gdzieĞ u nich pojawiá siĊ
szczur. Ja jednak nie chcĊ milczeü, bo
uwaĪam za obowiązek ostrzec przed tym
zagroĪeniem. W XXI wieku powinno byü
nie do pomyĞlenia, Īeby szczury wáaziáy
kanalizacją do mieszkaĔ. Caáe szczĊĞcie,
Īe kratki Ğciekowe mam zamurowane.
Gdyby tak byáy otwarte albo miaáabym
na parterze toaletĊ lub prysznic… Ludzie

nie mają pojĊcia, Īe coĞ takiego siĊ u nas
na osiedlu dzieje. MyĞlĊ, Īe gáównym
powodem takiej iloĞci szczurów w tym
rejonie jest znajdująca siĊ niedaleko
oczyszczalnia Ğcieków, gdzie spáywają równieĪ poubojowe odpady bĊdące
znakomitą poĪywką dla tych gryzoni. Nie
doĞü, Īe wciąĪ zmagamy siĊ ze smrodem, to teraz jeszcze „zawdziĊczamy”
im szczury. MoĪna przypuszczaü, Īe
jest ich duĪo, skoro pojawiają siĊ w domach - na piĊtrze. Na pewno ten osobnik
nie byá jedynym szczurem wĊdrującym
po miejskiej kanalizacji. Wáadze miasta
i odpowiednie sáuĪby nie mogą „umywaü
rąk” i twierdziü, Īe tĊpienie gryzoni to
prywatna sprawa mieszkaĔców. PrzecieĪ
opáacamy ich ze swoich podatków.
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]DVWU]HĪHĔ6NąGWDNDUR]ELHĪQRĞü
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SU]\SXV]F]DüĪHSU]HJOąGQD]ZXOLF
ZNDĪGHM]W\FKPLHMVFRZRĞFLSU]HSUR
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CzĊsto wskazujĊ Mikstat jako
przykáad dobrej wspóápracy samorządów powiatowego i gminnego, dziĊki
której moĪna zrobiü wiĊcej. Potrzeby
inwestycyjne w powiecie są duĪe, budĪet skromny, a oprócz dróg musimy
teĪ modernizowaü nasz szpital. Dlatego, jeĞli poáączymy siáy, to potencjaá
roĞnie i moĪna realizowaü wiĊcej zadaĔ.
Niedawno we wspóápracy zmodernizo-

waliĞmy drogĊ w Przedborowie, gdzie
wkáad gminy wyniósá 50 procent kosztów. Chciaábym, Īeby w tej kadencji
moĪna byáo poprawiü sytuacjĊ takĪe
na innych drogachPyZLáVWDURVWD
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Dla mnie takie konsultacje są bardzo cenne, bo to wáodarze Mikstatu
i sami mieszkaĔcy najlepiej siĊ orientują, które odcinki dróg powiatowych
biegnących przez ich gminĊ wymagają
pilnej modernizacji czy remontuSU]\
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ZUP MEBLEX

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

Przy zamówieniu do 15 marca stolarki
wraz z roletami rabat 5 % na rolety wraz
z dodatkowym 50 % rabatem na ich montaē.
A dla zamawiajðcych bramõ garaēowð do 15 marca
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90 lat temu - 26 lutego 1927 r. minister
spraw wewnĊtrznych Sáawoj Skáadkowski wydaá okólnik, w którym ogáoszono pieĞĔ „Jeszcze Polska nie zginĊáa”
z 1797 r. naszym hymnem narodowym.

PieĞĔ ta i biaáo-czerwone
barwy pomogáy Polakom
przetrwaü czasy rozbiorów i podtrzymywaáy ducha walki o Niepodlegáą.
Nas, Polaków wyróĪnia
bardzo silne poczucie
toĪsamoĞci narodowej.
JesteĞmy mocno przywiązani do hymnu i do
biaáo-czerwonych barw.
Oznaczają one dla nas
dumĊ i wolnoĞü. Flaga
jest z nami we wszystkich waĪnych chwilach.
Podczas wydarzeĔ podniosáych i uroczystych,
ale takĪe w dni Īaáoby
po stracie wybitnych
i odwaĪnych Polaków,
w momentach wzruszeĔ
i radoĞci. Biel i czerwieĔ
towarzyszą emocjom
polskich kibiców i triumfalnym gestom naszych
zawodników. W ten sposób wyraĪamy nasze
uczucia. Biaáo-Czerwona
áączy nas wszystkich.
MiáoĞü do barw narodowych oznacza
prezentowanie ich zgodnie z tradycją
i honorem. Warto poznaü te zasady.

SONDA

Katarzyna Piec
i Damian Zimoch

studentka, monter rusztowaĕ
Polska jest bardzo piċkna,
w szczególnoğci góry. SĆ tu wspaniaâe
widoki, krajobrazy. Jesteğmy krajem,
który moīe poszczyciý siċ duīĆ iloğciĆ
przepiċknych zabytków.
W ubiegâym roku byliğmy na wakacjach w górach i spotkaliğmy tam
wielu bardzo miâych ludzi. Te wakacje
w Polsce wspominamy bardzo miâo.
Wiċkszoğý Polaków to dobrzy ludzie, ale, jak wszċdzie - moīna spotkaý
i tych zâych. Przykâadem tych „zâych”
sĆ pseudokibice, którzy sĆ kojarzeni
z PolskĆ, co wpâywa niekorzystnie na
nasz wizerunek w Europie, a nawet
i ğwiecie.
Jesteğmy raczej goğcinnym narodem. Na pewno jesteğmy teī „rozrywkowi”. Cechuje nas równieī chċý
niesienia pomocy, potraÀmy siċ teī
zorganizowaý w obliczu nieszczċğcia,
jesteğmy bardzo pracowici. Jeīeli chodzi o negatywne cechy Polaków, to
chyba najgorsze jest to, īe jesteğmy
ludĩmi zawistnymi.
W Polsce mâodzi majĆ perspektywy rozwoju. Jeīeli ktoğ naprawdċ
chce znaleĩý pracċ, to jĆ znajdzie, ale
czasami ludziom po prostu nie chce
siċ pracowaý
Damian: W tej chwili pracujċ za
granicĆ, ale nie chciaâbym zostaý tam
na staâe. Chciaâbym wróciý do Polski.
Jaka ta Polska jest, taka jest, ale tutaj
chce siċ wracaý, pozostaje zwiĆzek
sentymentalny z naszym krajem.
Polacy mogĆ byý dumni ze swojego kraju, nie musimy siċ niczego wstydziý ani mieý kompleksów wzglċdem
innych narodów. W kaīdym paĕstwie
sĆ jakieğ problemy i kaīdy radzi sobie
z nimi na swój sposób.

Mogą byü przydatne nie tylko urzĊdnikom i funkcjonariuszom sáuĪb podlegáych MSWiA, ale kaĪdemu, kto darzy
Biaáo-Czerwoną szacunkiem.
Minister Spraw WewnĊtrznych
i Administracji
Mariusz Báaszczak
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etnograf, Àlolog

Polska jest róīnorodna, piċkna.
Ma duīe walory krajobrazowe, natomiast niestety tam, gdzie pojawia
siċ dziaâalnoğý czâowieka, zaczyna
siċ robiý brzydko i ĩle. Jest duīo reklam, które szpecĆ nasz krajobraz.
Czasem ĩle wyglĆdajĆ miejscowoğci
turystyczne, poniewaī dookoâa sĆ
piċkne góry, ale równoczeğnie mnóstwo reklam, gâupich nazw restauracji,
zajazdów. W naszym kraju problemem
jest to, īe nie potraÀmy stworzyý takiej âĆcznoğci i równowagi pomiċdzy
naturĆ a dziaâalnoğciĆ czâowieka. Nie
potraÀmy wpasowaý budynków czy
innych elementów architektonicznych.
To powinno byý zmienione. Gdy siċ
jest w miejscowoğciach górskich za
granicĆ, to takich rzeczy siċ tam nie
spotka. Ktoğ nad tym czuwa, moīliwe, īe w innych paĕstwach reguluje
to jakieğ prawo. Naszym ulubionym
miejscem w Polsce jest Warmia. Jest
tam piċknie i bardzo naturalnie.
Polacy sĆ pomysâowi i przedsiċbiorczy, ale równieī sĆ „pieniaczami”,
sĆ niecierpliwi, nie zawsze uprzejmi,
czasami cechuje ich po prostu chamstwo. Jednak w kryzysowych sytuacjach jesteğmy pomocni, natomiast
w codziennym īyciu brakuje takiej
ludzkiej serdecznoğci i uprzejmoğci.
Na tle innych narodów chcielibyğmy byý goğcinni i tolerancyjni, jednak
nie do koĕca nam to wychodzi.
SwojĆ przyszâoğý, przynajmniej na
tċ chwilċ, wiĆīemy z zagranicĆ. Jednak
jesteğmy zwiĆzani ze swoim krajem.
MieszkajĆc za granicĆ, zauwaīyliğmy,
īe bardzo prċīnie dziaâajĆ Polonie.
Polaków tam cechuje nostalgia za ojczyznĆ.
Jako naród nie mamy czego wstydziý siċ wobec innych narodowoğci.
Powinniğmy w koĕcu przestaý mieý
kompleksy i podchodziý do innych
paĕstw jak równoprawny partner.

Na str. 12. prezentujemy kilka fragmentów tej publikacji.
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O Polsce...

Kacper Wilk
i Kinga Dziwiĕska
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Departament Komunikacji
SpoáecznejMinisterstwo Spraw
WewnĊtrznych i Administracji

Martyna Bacik
uczennica I LO

Polacy sĆ bardzo goğcinni, potraÀĆ siċ zmobilizowaý i walczyý
o wspólne dobro, jednak z drugiej
strony sĆ bardzo zazdroğni i patrzĆ
na innych z góry. Wszystko to jest
sprawĆ indywidualnĆ, zaleīy od
konkretnego charakteru poszczególnych osób.
Powinniğmy siċ cieszyý z tego,
īe jesteğmy Polakami. W koĕcu to
wâağnie tutaj siċ urodziliğmy i tutaj
wychowaliğmy. Nasza historia jest
bardzo burzliwa, ale to jakby zbudowaâo naszĆ kulturċ. Uwaīam, īe
z tego powinniğmy siċ cieszyý i byý
dumni, īe jesteğmy tu, gdzie jesteğmy.
W Polsce sĆ duīe perspektywy
na rozwój dla mâodych ludzi, jednak
zaleīy to od nas samych. Trzeba
wiedzieý, do czego siċ dĆīy, czego
siċ chce i znaleĩý swojĆ drogċ do
osiĆgniċcia zaâoīonych celów.
Polska jest bardzo piċknym krajem, mamy duīo miast, w których
jest wiele zabytków. Mamy piċkne
morze. Niektórzy wyjeīdīajĆ za
granicċ, nad ciepâe morze, īeby
wczasowaý, a tak naprawdċ majĆ
pod nosem równie urokliwe miejsca. W Polsce znajduje siċ wszystko,
czego nam potrzeba. Niestety nasze
rodzime wakacyjne atrakcje sĆ zbyt
sâabo reklamowane. W telewizji widzimy spoty reklamowe dotyczĆce
róīnych egzotycznych, zagranicznych miejsc, a Polski tam po prostu
nie widaý. Ludzie czċsto nie wiedzĆ,
īe to samo, a czasem i lepsze mogĆ
zobaczyý tutaj, na miejscu.

Rozm.: K. Przybysz
Fot.: S. Szmatuâa

Przemysâaw Bruder
pracuje za granicĆ

Polska jest piċknym krajem.
Króluje tutaj róīnorodnoğý - od
gór, poprzez jeziora, aī po morze.
Wszystko to, co nas otacza, jest
piċkne, ale, w porównaniu z innymi
europejskimi paĕstwami, jesteğmy
krajem drogim dla turystów; kaīdy
chce na wszystkim zarobiý.
Nasze morze nie jest mniej
atrakcyjne od innych mórz. Niestety, jakiğ czas temu plaīe byây
zamykane ze wzglċdu na zanieczyszczenie czy teī zağmiecenie.
To spowodowaâo, īe nadmorskie
tereny odwiedzaâo o wiele mniej
ludzi. I tak pozostaâo.
Jesteğmy goğcinni i, wbrew
pozorom, tolerancyjni, ale lubimy
narzekaý. Jesteğmy teī bardzo pracowici. Bywamy zazdroğni; myğlċ,
īe to pozostaâoğý ze starych czasów, gdy musieliğmy o wszystko
walczyý. Na szczċğcie to siċ zmienia, mamy coraz szersze horyzonty.
Powinniğmy byý dumni z tego,
īe jesteğmy Polakami, nie mamy
siċ czego wstydziý. Jesteğmy na
równi z innymi narodami. SĆ kraje
bardziej rozwiniċte gospodarczo,
ale my teī jesteğmy w czoâówce.
W mojej ocenie perspektywy
dla mâodych nie sĆ w Polsce najlepsze. Znam wiele osób, które
mimo skoĕczenia studiów i chċci
do pracy nie mogây jej znaleĩý.

Beata Kubiak
pielċgniarka

Polska jest piċknym krajem, lubiċ
po niej podróīowaý. Najbardziej podobajĆ mi siċ polskie góry i Bieszczady.
W dzisiejszych czasach jest bardzo
âatwo wyjechaý na wakacje za granicċ,
ale uwaīam, īe w Polsce niczego nie
brakuje i tak samo dobrze moīna bawiý siċ i wypoczĆý tutaj. Lubiċ jeĩdziý
w polskie góry, poniewaī na szlakach
wszyscy sĆ mili, kaīdy siċ z kaīdym
wita, wszyscy sĆ uğmiechniċci.
Trudno okreğliý, jacy sĆ Polacy,
poniewaī ludzie, jak wszċdzie, sĆ róīni, jednak zdecydowanie jesteğmy
przyjaznym narodem, szczególnie pod
wzglċdem nastawienia do turystów.
Jeīeli chodzi o perspektywy pracy,
to gdy siċ szuka, to na pewno siċ coğ
znajdzie. Jednak sama planujċ szukaý
pracy za granicĆ. Jestem z zawodu
pielċgniarkĆ, w Polsce jest to zawód
maâo doceniany. Nie tylko starsze staīem pielċgniarki nie sĆ doceniane,
mâodzi ludzie w tym zawodzie borykajĆ
siċ z takimi samymi problemami.
Uwaīam, īe jesteğmy bardzo
zwiĆzani ze swoim krajem. Mnie samej jest ciċīko na myğl, īe niedâugo
opuszczċ mojĆ ojczyznċ, miejsce,
gdzie siċ urodziâam… Niestety, sytuacja mnie do tego zmusza.
Podoba mi siċ nasz naród, nasza
historia pokazuje, īe jesteğmy bardzo
waleczni i potraÀmy zawalczyý o swoje
idee i bardzo to w Polakach ceniċ.
Jesteğmy goğcinni, ale róīnie
bywa z tolerancjĆ. PotraÀmy siċ zmobilizowaý, by pomóc innym, coraz
mniej jest znieczulicy.
Za granicĆ funkcjonujĆ jeszcze
stereotypy, īe Polak to kombinator
i pijak. ale to powoli siċ zmienia.
Jestem dumna z tego, īe jestem
PolkĆ, nie wstydzċ siċ swojej narodowoğci.
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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.

NIE ODBIERAM WSZYSTKICH PROGRAMÓW
„Mieszkam kilometr od masztu telewizyjnego w Mikstacie. Bulwersuje
mnie, dlaczego nasz region nie odbiera
nowych programów telewizyjnych, tj.:
Nowa, WP, Zoom, Metro. To jest stacja o duĪej mocy. Dlaczego káamią,
mówiąc, Īeby kupowaü nowe anteny.
Tymczasem zostaáa uruchomiona stacja
Kalisz - Cheámce o maáej mocy. Czy
jest Polska A i B? Gdyby uruchomiono
stacjĊ nadawczą Kalisz - Mikstat, to
wspomniane programy byáyby odbierane i w naszym rejonie, i w rejonie
Kalisza”.

32. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

SESJA BàYSKAWICZNA
Niezwykle rzadko sesje rad gmin
trwają póá godziny, a tak wáaĞnie zdarzyáo siĊ podczas odbywającej siĊ 25
kwietnia XXXII sesji gminy Kobyla Góra.
Zmiany w budĪecie gminy, a zarazem
zmiany w „Wieloletniej prognozie ¿nansowej na lata 2017-2025” byáy jedynymi
uchwaáami, nad którymi debatowaáa
tego dnia Rada Gminy. Zgáoszone przez
panią skarbnik propozycje radni przyjĊli
bez dyskusji, a wsparáa je przewodnicząca komisji budĪetowej Jolanta
Mamczak, przedstawiając opiniĊ komisji
w sprawie zmian.
Po zmianach budĪet gm. Kobyla
Góra, po stronie dochodów wyniesie
28.272.654 zá, a po stronie wydatków
jest to kwota 29.327.064 zá. Jednym
z powodów zmian w budĪecie są pieniądze, jakie przyznano na budowĊ ĞcieĪki
edukacyjno-historycznej wzdáuĪ zalewu.
Radni przyjĊli teĪ bez odczytywania
sprawozdanie dotyczące oceny zasobów pomocy spoáecznej za rok 2016

w gm. Kobyla Góra. Prócz sprawozdania w wybranych dziedzinach Īycia
spoáecznego za ostatnie lata, zawiera
ono prognozą na rok nastĊpny.
Zdziwienie radnego K. Kruszyny
wywoáaáa proponowana zmniejszona
iloĞü miejsc w przedszkolach. Dotąd
byáo ich 250, a w dokumencie jest mowa
o 225. Z wyjaĞnienia, jakie padáo z ust
przedstawicielki wydziaáu oĞwiaty,
wynika, Īe o 25 miejsc mniej bĊdzie
w przedszkolu w Mąkoszycach.
Na koniec obrad radna J. Mamczak prosiáa wójta o wymianĊ pieca
grzewczego w sali OSP w Parzynowie.
Z wypowiedzi wynikaáo, Īe jest tam
ogrzewanie elektryczne, które generuje spore koszty, stąd proĞba radnej
o udostĊpnienie pieca wĊglowego,
znajdującego siĊ w zasobach gminy.
Wójt zapewniá, Īe sprawa zostanie
wkrótce zaáatwiona.
K. Juszczak

Mieszkaniec
powiatu ostrzeszowskiego
Aby zasiĊgnąü fachowej
porady skontaktowaliĞmy
siĊ ze specjalistką z ¿rmy
EMI TEL sp. z o.o.
- Sygnaá jest w innym paĞmie czĊstotliwoĞci, trzeba by
domontowaü kolejną antenĊ.
Nie planujemy emisji tych programów z nadajnika Mikstat.
JeĪeli bardzo by komuĞ na
tym zaleĪaáo, musi wystąpiü
do nas z o¿cjalnym pismem.
W tej sytuacji najlepiej skontaktowaü siĊ telefonicznie (tel.
22 578 33 00), wtedy indywidualnie rozpatrzymy sprawĊ,
zastanowimy siĊ, jak pomóc.
JeĞli chodzi o sygnaá
z nadajnika w Cheámcach, nie
powinno byü Īadnego káopotu
z jego odbiorem w Mikstacie.
Sygnaá ten jest dosyü mocny,
wiĊc zainteresowana osoba
powinna ten sygnaá dostaü,
z tym Īe jest inna polaryza-

cja, inny zakres czĊstotliwoĞci, inny
nadajnik. Aby odbieraü ten sygnaá i tak
trzeba by sobie domontowaü dodatkową antenĊ.
Chyba warto zadzwoniü pod wskazany numer. Istnieje bowiem szansa,
Īe problem braku sygnaáu do czterech
wymienionych w liĞcie programów, da
siĊ pozytywnie rozwiązaü.
K.J.
Radiowo-Telewizyjne Centrum
Nadawcze Mikstat - stalowy maszt
z odciągami linowymi o wysokoĞci
273 metrów, zlokalizowany 1,7km na
wschód od centrum Mikstatu i okoáo
27km na poáudnie od centrum Kalisza,
na wysokoĞci 218m n.p.m. Nadajniki

radiowe znajdują siĊ 211m nad poziomem terenu, a telewizyjne - 227, 250
i 263m n.p.t. Obejmują swoim zasiĊgiem obszar byáych województw kaliskiego (prawie w caáoĞci), po czĊĞci teĪ
sieradzkiego, wrocáawskiego, a nawet
opolskiego. Maszt wybudowany zostaá
w 1997 roku. 18 kwietnia 2011 r. rozpoczĊáa siĊ emisja drugiego multipleksu
naziemnej telewizji cyfrowej, 4 maja
2012 r. emisja pierwszego, a 20 maja
2013 r - emisja trzeciego. WáaĞcicielem
obiektu jest spóáka EmiTel.
Ĩródáo - Wikipedia

Sprzedaē detaliczna
i hurtowa

SZPARAGA

Ostrzeszów, ul. A. Kowalskiego 21
tel. 668 403 648

Ekogroszek

Orzech
Miaã
iaãã

tel. 785 230 400
Siedlików 71C

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Szanowni MieszkaĔcy Miasta
i Gminy Ostrzeszów
„EKO-REGION” sp. z o. o. uprzejmie informuje, Īe od 15.05.2017 r. do
31.05.2017 r., od godziny 6.00 na
terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbĊdzie siĊ bezpáatny odbiór odpadów
wielkogabarytowych od wszystkich
wáaĞcicieli nieruchomoĞci zamieszkaáych. Odpady bĊdą zbierane
w trakcie przejazdu samochodu
przez kaĪdą ulicĊ miasta i kaĪde soáectwo, wedáug nastĊpującego podziaáu:
• Miasto Ostrzeszów - w terminie
od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.
• Gmina Ostrzeszów - w terminie
od 22.05.2017 r. do 31.05.2017 r.

Wykaz ulic oraz soáectw w danym
terminie stanowi zaáącznik 1 i 2 do
niniejszego zawiadomienia.
UWAGA: Odpady wystawione po
terminie nie bĊdą odebrane.
Rodzaje odpadów, które
bĊdą odbierane:
1. zuĪyty sprzĊt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki,
odkurzacze)
2. opony (do rozmiaru 1250 mm x
400 mm)
3. odpady wielkogabarytowe (meble,
dywany, wykáadziny, wanny)
4. elementy stolarki budowlanej
(drzwi, okna z szybami)
5. baterie i akumulatory

Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych Miasto Ostrzeszów
Uwaga: nawias przy nazwie ulicy oznacza, Īe zbiórka odpadów wielkogabarytowych obejmie wskazany
w nawiasie odcinek lub czĊĞü tej ulicy (co oznacza, Īe
jej nazwa wystĊpuje w powyĪszym wykazie wiĊcej niĪ
jeden raz).
SEKTOR NR 1 - 15.05.2017 r. (poniedziaáek), w skáad
którego wchodzą ulice:
1 Maja, Armii Krajowej, pl. Borek (od strony ulic: Garncarskiej
i Chmielnej), Buczka, Chmielna, DaszyĔskiego (od pl. Borek do
ul. KoĞciuszki), Farna, Findera, Garncarska, Gorgolewskiego,
Gwardii Ludowej, Kaliska, pl. Kazimierza Wielkiego, Klasztorna,
Ğw. Maksymiliana Kolbego, Kolejowa (od Rynku do ronda),
Krasickiego, Krótka, M. Kurzawskiej „Anki”, àaziebna, Niezáomnych, Norweska, Mickiewicza, OkrĊĪna, os. Zamkowe, prof. A.
Piekary, Pocztowa (od Armii Krajowej do Kolejowej), Poprzeczna,
PowstaĔców Wielkopolskich (od ronda do Rynku), Przesmyk,
Rynek, H. Sawickiej, Sienkiewicza, pl. Sienkiewicza, Sienna,
gen. Sikorskiego (od Rynku do ul. KoĞciuszki), pl. Stawek, Strumykowa, Targowa, Wąska, Wiosny Ludów, Wáoska, Zamkowa.
SEKTOR NR 2 - 16.05.2017 r. (wtorek), w skáad którego
wchodzą ulice:
21 Stycznia, al. Wojska Polskiego (od Piastowskiej do ul.
KoĞciuszki), al. WolnoĞci, K. BaczyĔskiego, Z. Berlinga, pl.
Borek (od strony Piastowskiej i al. WolnoĞci), S. Duboisa, Wá.
Gomuáki, Grunwaldzka, Harcerska, Jana Pawáa II, Anny Jagiellonki, Aleksandra JagielloĔczyka, Kazimierza JagielloĔczyka,
Wáadysáawa Jagieááy, A. KamiĔskiego, A. Kowalskiego, Królowej
Bony, Królowej Jadwigi, prof. St. KulczyĔskiego, pák. J. MaliĔ-

6. powiązane gaáĊzie

•

Prosimy o wyraĨne oznaczenie
odpadów do zabrania np. napis na
pudeákach lub przyczepiona kartka.

•

Uwaga: zbiórka nie obejmuje
odpadów powstaáych w wyniku prowadzonej dziaáalnoĞci przez podmioty gospodarcze. W przypadku
gdy odpady nie bĊdą odpowiadaáy
rodzajom wyĪej wymienionym nie
bĊdą odebrane. Nie bĊdą zbierane:
• gruz
• kamienie
• odzieĪ
• lekarstwa
• szkáo luzem
• materiaáy budowlane np. cegáa

•
•
•
•
•

opakowania po farbach, olejach itp.
odpady pochodzące z warsztatów
rzemieĞlniczych
opony z ciągników rolniczych i samochodów ciĊĪarowych
odpady zawierające azbest (np.
eternit) i inne niebezpieczne niewymienione (np. papa, styropian)
Ğwietlówki
zmieszane odpady komunalne
odpady selektywne (opakowania
szklane i plastikowe)

Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6.00 przed
posesjĊ, w widoczne miejsca, do
których jest swobodny dojazd.

skiego, O. i A. Maákowskich, F. Marciniaka, Jana Olbrachta,
Olgierda, Piaskowa, Piastowska (od al. Wojska Polskiego do
pl. Borek), Barbary Radziwiááówny, A. Rapackiego, A. SerbeĔskiego, Skautów, ks. Z. Sobierajskiego, Stawowa, Szarych
Szeregów, Ğw. Mikoáaja (od àąkowej do Kolejowej), Wáadysáawa
WarneĔczyka, A. Zawadzkiego, Zawiszy Czarnego, Zielona,
F. Zubrzyckiego, Zuchów, Związku Walki Máodych, Zygmunta
Augusta, Zygmunta Starego.
SEKTOR NR 3 - 17.05.2017 r. (Ğroda), w skáad którego
wchodzą ulice:
al. Wojska Polskiego (od granicy miasta do ul. Piastowskiej),
Bolesáawa Chrobrego, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cicha,
Cisowa, DĊbowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jesionowa,
Jodáowa, Klonowa, LeĞna (od al. Wojska Polskiego do ul. PowstaĔców Wielkopolskich), Wáadysáawa àokietka, Mieszka I, G.
Narutowicza, os. Piastów, Ig. Paderewskiego, Piastowska (od
granicy miasta do al. Wojska Polskiego), J. Piásudskiego, Polna,
M. Rataja, Sąsiedzka, Sosnowa, Bolesáawa ĝmiaáego, ĝwierkowa, Topolowa, Wierzbowa, W. Witosa, Wrzosowa, Ziemowita.
SEKTOR NR 4 - 18.05.2017 r. (czwartek), w skáad którego wchodzą ulice:
Asnyka, Ceglarska, S. Czernika, M. Dąbrowskiej, Dworcowa,
Grabowska, Gwiezdna, J. Kochanowskiego, Kolejowa (od ronda
do przejazdu kolejowego), M. Konopnickiej, LeĞna (od ul. PowstaĔców Wielkopolskich do Towarowej), àąkowa (od ronda do
ul. Ğw. Mikoáaja), MáyĔska, Mostowa, S. Okrzei, E. Orzeszkowej,
Pocztowa (od ul. Dworcowej do ul. Armii Krajowej), Podmiejska,
PowstaĔców Wielkopolskich (od granicy miasta do ronda), B.
Prusa, Wá. Reymonta, Skáadowa, Sáoneczna, Spokojna, Stara
Droga, Ğw. Mikoáaja (od granicy miasta do ul. àąkowej), Towarowa, Warszawska, Wiejska, Zauáek, S. ĩeromskiego.

Apelujemy do mieszkaĔców
o utrzymanie czystoĞci w miejscach
gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku
demontaĪu sprzĊtu AGD i RTV przez
inne nieupowaĪnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwáoczne powiadomienie
UrzĊdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, tel. 62-732-06-11. Nikt poza
uprawnionym podmiotem nie ma
prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych.
Telefony kontaktowe:
„EKO-REGION” - 62-586-09-99;
Urząd Miasta - 62-732-06-11.

SEKTOR NR 5 - 19.05.2017 r. (piątek), w skáad którego
wchodzą ulice:
al. Wojska Polskiego (od ul. KoĞciuszki do granicy miasta),
Boczna, Bohaterów Monte Cassino, I. DaszyĔskiego (od ul.
KoĞciuszki do al. Wojska Polskiego), Wá. Grabskiego, Hurtowa,
Kamienna, Kąpielowa, T. KoĞciuszki, KraĔcowa, Kwiatowa, àąkowa (od ul. Ğw. Mikoáaja do Przemysáowej), Nowa, Podgórna,
Pogodna, Przeáajowa, Przemysáowa, RóĪana, gen. Wá. Sikorskiego
(od ul. KoĞciuszki do granicy miasta), Skryta, Sportowa, Stodolna,
TĊczowa, WieluĔska, Wodna.

Harmonogram zbiórki odpadów
wielkogabarytowych Gmina Ostrzeszów
GMINA REJON - 1 22.05.2017 r. (poniedziaáek)
NiedĨwiedĨ, Bledzianów, Kozáy
GMINA REJON - 2 23.05.2017 r. (wtorek)
Zajączki, PotaĞnia, Myje, Rejmanka
GMINA REJON - 3 24.05.2017 r. (Ğroda)
Rogaszyce, Kocháowy, Turze
GMINA REJON - 4 25.05.2017 r. (czwartek)
Olszyna, Korpysy, KuĨniki
GMINA REJON - 5 26.05.2017 r. (piątek)
Szklarka Przygodzicka, Kotowskie, Jesiona
GMINA REJON - 6 29.05.2017 r. (poniedziaáek)
Marydóá, Siedlików
GMINA REJON - 7 30.05.2017 r. (wtorek)
Szklarka MyĞlniewska, Rojów
GMINA REJON - 8 31.05.2017 r. (Ğroda)
Pustkowie Poáudnie, Pustkowie Póánoc

UWAGA: odpady wystawione po terminie nie zostanĈ odebrane.
Prosimy o wystawienie odpadów w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00 przed posesjĊ, w miejsca widoczne, do których jest swobodny dojazd.
Apelujemy do mieszkaĔców o utrzymanie czystoĞci w miejscach gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, szczególnie w przypadku demontaĪu sprzĊtu AGD i RTV przez inne
nieupowaĪnione do tego zadania osoby. W takim wypadku prosimy o niezwáoczne powiadomienie UrzĊdu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, tel. 62-732-06-11. Nikt poza uprawnionym podmiotem nie ma prawa do zbierania odpadów wielkogabarytowych.
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10 LAT „BEZPIECZNEGO POWIATU”

Stowarzyszenie „BEZPIECZNY
POWIAT” skoĔczyáo 10 lat. 26 kwietnia odbyáo siĊ walne zgromadzenie,
a zarazem uroczyste spotkanie osób,
które przyczyniáy siĊ do jego powstania
i które dziĞ wspóátworzą „Bezpieczny
Powiat”.
Powstaáo ono z inicjatywy ówczesnego komendanta policji Dariusza

BieĔka i ówczesnej wicestarosty Zo¿i
Witkowskiej. Pierwszym prezesem,
peániącym tĊ funkcjĊ do dziĞ, zostaá
Zbyszko Szmaj,. On teĪ przedstawiá
sprawozdanie z 10-lecia.
Celem Stowarzyszenia jest dziaáalnoĞü na rzecz bezpieczeĔstwa w powiecie, pozyskiwanie Ğrodków pieniĊĪnych
na zakup samochodów dla policji bądĨ

straĪy, czy teĪ sprzĊtu
ratowniczego. W paĨdzierniku 2008 r. „Bezpieczny Powiat” uzyskaá
status organizacji poĪytku publicznego, moĪna
wiĊc na jego konto przekazywaü 1% podatku.
W ten sposób Stowarzyszenie uzyskaáo ponad 65 tys. zá. àącznie
zaĞ, nie licząc darów
rzeczowych, osiągnĊáo
przychody w wysokoĞci
486.640,50 zá. Pieniądze te w caáoĞci przeznaczone zostaáy na
wspomniane cele, np.
do¿nansowanie zakupu piĊciu samochodów
osobowych dla komendy
w Ostrzeszowie i dwóch samochodów
dla posterunku w Grabowie.
Jednym z priorytetów Stowarzyszenia jest edukacja z zakresu bezpieczeĔstwa dzieci i máodzieĪy. Do
cyklicznych dziaáaĔ naleĪą coroczne
turnieje dla dzieci ze szkóá podstawowych i gimnazjów. Pierwszy odbyá

siĊ w Grabowie w 2008 r., a 18 maja
br. w Doruchowie rozegrany zostanie
turniej dziesiąty . W 2010 r. w ramach
projektu edukacyjnego Stowarzyszenie
zrealizowaáo ¿lm pt. „Zawsze i wszĊdzie
bezpiecznie”, który przekazano szkoáom
i przedszkolom.
Kierownictwu Stowarzyszenia - Z.
Szmajowi i Z. Witkowskiej - przeka-

zywano gratulacje, wrĊczano kwiaty.
Byáy Īyczenia od starosty, burmistrzów,
wójtów i sáuĪb mundurowych.
Chyba nie bĊdzie przesady
w stwierdzeniu, Īe dziĊki inicjatywom
podjĊtym przez Stowarzyszenie powiat
ostrzeszowski jest odrobinĊ bezpieczniejszy.
K. Juszczak

pani Sabiny Binek na funkcjĊ skarbnika Stowarzyszenia.
Minutą ciszy uczczono zmaráą
niedawno czáonkiniĊ zarządu panią
RenatĊ KĊdziĊ.
Ostatnia, najwaĪniejsza uchwaáa
dotyczyáa nadania nazwy oraz uzna-

nia za „pomnik przyrody chroniony
prawem” dĊbu szypuákowego, znajdującego siĊ na terenie Kotáowa.

Dąb „Rogusz” pomnikiem przyrody

23 kwietnia w Kotáowie odbyáo
siĊ nadzwyczajne walne zebranie
Stowarzyszenia Ekologicznego
„Gniazdo” z Komorowa. Oprócz
czáonków Stowarzyszenia, wziĊli
w nim udziaá takĪe goĞcie, w tym
burmistrz Mikstatu Henryk ZieliĔski oraz przewodniczący Rady
Gminy àukasz Dybul.
Po omówieniu bieĪących
spraw zebrani udali siĊ pod dąb
„Rogusz”, by umieĞciü tabliczkĊ
potwierdzającą jego status.

Firma plettac Distribution Sp. z o.o
poszukuje pracownika na stanowisko:

Na zebraniu przegáosowano
cztery uchwaáy, wchodzące w Īycie
z dniem 23 kwietnia br. Zgodnie z ich
treĞcią przyjĊto kandydaturĊ pana
Tomasza Majewskiego na funkcjĊ
czáonka zarządu oraz kandydaturĊ

ģLUSARZ NARZČDZIOWY
Miejsce pracy: Grabów nad Prosną / Palaty.
Mile widziana praktyka w zawodzie.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
tel. 602 571 099 lub 606 897 030

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)

Czynne od 9.00 do 19.00

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

Po czĊĞci związanej z bieĪącą
pracą Stowarzyszenia czáonkowie
oraz goĞcie udali siĊ pod dąb „Rogusz”, by przytwierdziü tabliczkĊ:
„Pomnik przyrody chroniony prawem” oraz umieĞciü w przygotowanej gablocie uchwaáĊ dotyczącą
nadania imienia oraz uznania go za
pomnik przyrody. Trzeba przyznaü,
Īe to imponujące, „królewskie” drzewo, liczące aĪ 34 metry wysokoĞci, o obwodzie pnia wynoszącym
510cm, robi wraĪenie.
Pod jego konarami, których
kojący szum wspóágraá ze Ğwietną
atmosferą spotkania, pysznie smakowaáa, „prawdziwa” grochówka,
serwowana „z wielkiego gara”.
Dla przypomnienia - Rada Miejska w Mikstacie juĪ w grudniu 2016
roku ustanowiáa ten dąb pomnikiem
przyrody, a nadzór nad nim powierzyáa Stowarzyszeniu „Gniazdo”.
W gminie Mikstat są obecnie cztery
pomniki przyrody - trzy dĊby oraz
buk.
K. Przybysz
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=PLQLRQHMHSRNL

.RWQDPDVFH

:JPLQLH*UDEyZPRĪQDMHV]F]HVSRWNDüR]QD
NRZDQLHSU]\VWDQNyZDXWREXVRZ\FK]PLQLRQHMHSRNL
7DNMHVWPLQZ.XĨQLF\%REURZVNLHML%REURZQLNDFK
1DPVLĊWRSRGRED

1DZHWNRW\LGą]GXFKHPF]DVXMDNVLĊZ\
JU]HZDüWRQDPDVFHGREUHJRVDPRFKRGX7RVLĊ
QD]\ZDNRFLV]\N

3VLDSRJRGDGODERFLDQyZ

1DWHERFLDQ\QDWNQĊOLĞP\VLĊZ5RJDV]\FDFK&]WHU\GRURGQHV]WXNL
VSDFHURZDá\SRáąFH1LHVWHW\SRJRGDĞQLHJ]GHV]F]HPFKáyGUDF]HM
LFKQLHUR]SLHV]F]DáD0RĪHWHUD]ZUHV]FLHVLĊWURFKĊZ\JU]HMą"

6WXG]LHQNDMHVWDZRGDVWRL

= D ELW\
SLHV
Mieszkam w rejonie Rojowa/Bierzowa.
W okresie przedĞwiątecznym nie udaáo
mi siĊ upilnowaü mojego psa - przegryzá
ogrodzenie i wraz z innymi psiakami biegaá
po okolicy (prawdopodobnie suczki miaáy
tzw. cieczkĊ). Po jakimĞ czasie wróciá do
domu, byá strasznie okaleczony. Na gáowie
miaá guza, caáy pysk byá opuchniĊty, wyglądaáo to tak, jakby ktoĞ dotkliwie go pobiá.
Widaü byáo, Īe cierpi. W pierwsze ĞwiĊto
wielkanocne zacząá krwawiü i zdechá.
Mam pewne podejrzenia, kto mógá go
tak skrzywdziü, ale cóĪ, nic nie mogĊ zrobiü
SRLQIRUPRZDáDQDVUR]ĪDORQDZáDĞFLFLHOND
SVDTo byá bardzo áagodny piesGRGDáD

:ĞURGĊGRQDV]HMUHGDNFML]D
G]ZRQLá ]GHQHUZRZDQ\ F]\WHOQLN
LSRLQIRUPRZDáQDVRĨOHZ\NRQDQHM
VWXG]LHQFHRGSá\ZRZHMQDGURG]HZ3D
U]\QRZLHZNLHUXQNX5]HWQL
:HGáXJPĊĪF]\]Q\SRRE¿W\FK
RSDGDFKZRGDVWRLQDáXNXMH]GQL
VWZDU]DMąF]DJURĪHQLH6WXG]LHQND]D
PLDVWE\üXPLHV]F]RQDZQDMQLĪV]\P
SXQNFLHGURJLWDNE\GREU]HÄZ\NR
Q\ZDüVZRMąURERWĊ´]RVWDáDXPLHV]
F]RQDZZ\ĪV]\PSXQNFLH'RGDWNRZR
Z\NRQDZFDSRáRĪ\áWDPáDWĊDVIDOWX
FRPRĪHVNXWNRZDüÄZ\U]XFDQLHP´
VDPRFKRGyZSR]D]DNUĊW
=DQLHSRNRMHQLPLHV]NDĔF\WDP
W\FKRNROLFLQIRUPRZDOLRW\PIDNFLH
ZyMWDRUD]MHJR]DVWĊSFĊQLHVWHW\ZJ
QDV]HJRF]\WHOQLNDQLHSU]\QLRVáRWR
ĪDGQ\FKHIHNWyZ1DMHGQ\P]]HEUDĔ

SDGáRUyZQLHĪS\WDQLHRJZDUDQFMĊQD
Z\NRQDQLHWHMĪHXVáXJLSR]RVWDáRRQR
EH]RGSRZLHG]L
8GDOLĞP\VLĊWDPE\QDZáDVQH
RF]\]REDF]\üV\WXDFMĊ-DNPRĪQD
]DXZDĪ\üQD]GMĊFLXZRGDVWRLDVWX
G]LHQNDQLHVSHáQLDVZRMHJR]DGDQLD
3RLU\WRZDQ\PĊĪF]\]QD]ZUyFLá
MHV]F]HXZDJĊQDVWDQGURJLJUXQWRZHM
SU]\W]Z:]JyU]DFK3DU]\QRZVNLFK]D
JRĞFLĔFHP0LVRQLXĪ\WNRZQLF\WHJR
ÄV]ODNX´PXV]ą]PDJDüVLĊ]G]LXUDPL
LEáRWHPRUD]QDQDSUDZĊRGFLQNDGUR
JLZ.RE\OHM*yU]HRG=DOHZXDĪGR
Ä:DJDEXQG\´7XUHPRQWZ\NRQXMHWD
VDPD¿UPDNWyUDPRQWRZDáDVWXG]LHQ
NĊZ3DU]\QRZLHLWXUyZQLHĪPRĪQD
MXĪ]DXZDĪ\üSHZQHQLHSUDZLGáRZRĞFL

1RZHED]JURá\

3U]H]GáXĪV]\F]DVE\áRF]\VWRLVFKOXGQLHFyĪ]WHJR]QRZX
SRMDZLá\VLĊED]JURá\QDĞFLDQDFKZWXQHOXGZRUFRZ\P-DNZLGDü
]DZV]H]QDMGąVLĊZDQGDOHNWyU]\W\ONRSRSU]H]QLV]F]HQLHPLHQLD
SRWUD¿ąFRĞSRZLHG]LHü

&]DUQ\ERFLDQWUD¿áGROHF]QLF\
NZLHWQLDZ*UDERZLH:yMWR
VWZLHSU]HFKRGQLH]QDOHĨOLF]DUQHJR
ERFLDQD]H]áDPDQ\PVNU]\GáHP
5DQQ\SWDNWUD¿áGR2ĞURGND5H
KDELOLWDFML.DOLVNLHJR6WRZDU]\V]HQLD
3RPRF\GOD=ZLHU]ąWÄ+HOS$QLPDOV´
Z1LHGĨZLHG]LX
1LHVWHW\XUD]VNU]\GáDMHVWQD
W\OHSRZDĪQ\ ]áDPDQLHRWZDUWH ĪH
QLHPDMXĪV]DQVE\MHXUDWRZDü
.RQLHF]QDMHVWDPSXWDFMDVNU]\GáD
FRR]QDF]DĪHERFLDQQLHEĊG]LH
ZVWDQLHZUyFLüQDZROQRĞü:D]\OX
]QDMG]LH]DSHZQHRGSRZLHGQLHZD
UXQNLGRGDOV]HJRĪ\FLD
0DP\QDG]LHMĊĪHWHQZ\MąWNRZ\
SDFMHQWSR]DELHJXZUyFLGRVLá

K.P.

www.grabownadprosna.com.pl

HURTOWNIA OGRODZEę

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

Zapewniamy TRANSPORT I MONTAį
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%,$à2&=(5:21Ą:,(6=$-0<=+2125(0
DokoĔczenie ze str. 5.
%DUZ\QDURGRZHRNUHĞORQHXVWD
ZRZREDUZ\GDQHJRSDĔVWZD-HVWZLHOH
IRUPLFKHNVSRQRZDQLD6ąQRV]RQHQD
SU]\NáDGZNODSLHSáDV]F]DPDU\QDUNL
OXEĪDNLHWXZIRUPLHNRNDUG\QDURGRZHM
Z3ROVFHELDáRF]HUZRQHM%LHOXPLHV]
F]RQDMHVWZĞURGNXF]\OLZVHUFXNRNDU
.RNDUGDQDURGRZD .RNDUGDQDURGRZD]H :VWąĪND
G\DF]HUZLHĔQD]HZQąWU]1DXEUDQLX
:VWąĪND
ZVWąĪNą
EDUZ\QDURGRZHPRĪQDQRVLüWDNĪH
ZIRUPLHZVWąĪNLOXENRNDUG\
ZFLąJDVLĊMąUDQRQDVDPV]F]\WLSR
QDSRPQLN ZNROHMQRĞFL]JRGQHM
FKZLOLSRZROLRSXV]F]DGRSRáRZ\
]KLHUDUFKLą
=$3$0,ĉ7$-=$6$'<
Z\VRNRĞFL:LHF]RUHPSRGQRVLVLĊ  )ODJDQLHPRĪHVáXĪ\üMDNRQDNU\FLH
 )ODJDOXEEDQQHUHNVSRQRZDQHSX
MąQDV]F]\WPDV]WXSRF]\PSRZROL
VWRáXOXERSDNRZDQLHMDNLHJRĞSU]HG
EOLF]QLHPXV]ąE\üF]\VWHLPLHüF]\
FDáNRZLFLHRSXV]F]DL]GHMPXMH
PLRWX
WHOQHEDUZ\1LHPRJąE\üSRPLĊWH  1LHSRZLQQRVLĊSRGQRVLüLZ\ZLH
 1DÀDG]HSDĔVWZRZHM53QLHZROQR
OXESRVWU]ĊSLRQH
V]DüZHNV\OLyZZGQLGHV]F]RZH
XPLHV]F]DüĪDGQ\FKQDSLVyZLĪDG
 :HNV\OLD ÀDJL PRJąSR]RVWDZDüQD
LSU]\EDUG]RVLOQ\PZLHWU]H
QHJRURG]DMXU\VXQNyZ
PDV]FLHRGĞZLWXGR]PURNX-HĞOL  : F]DVLH EXU]\ EDUG]R VLOQHJR  3RZV]HFKQ\VWDáVLĊ]Z\F]DMXPLHV]
PDMąSR]RVWDüGáXĪHMPXV]ąE\ü
ZLDWUXOXEĞQLHĪ\F\ÀDJLQDOHĪ\MDN
F]DQLDQDEDUZDFKQDURGRZ\FKQD]Z
RGSRZLHGQLRRĞZLHWORQH
QDMV]\EFLHMRSXĞFLüL]GMąü
PLHMVFRZRĞFL]NWyU\FKSU]\MHĪGĪDMą
 1DWHUHQLH53ÀDJDSDĔVWZRZD5]H
 )ODJDQLJG\QLHPRĪHGRWNQąüSRG
NLELFHQD]DZRG\VSRUWRZH QDSU]\
F]\SRVSROLWHM3ROVNLHMPD]DZV]H
áRJL]LHPLEUXNXOXEZRG\
NáDGZVNRNDFKQDUFLDUVNLFK DE\
SLHUZV]HĔVWZRSU]HGZV]\VWNLPL  )ODJąQLHRGGDMHVLĊKRQRUyZĪDG
MHGQDNQLHQDUXV]Dü]DVDGSRZLQQ\
LQQ\PLÀDJDPL-HĞOLHNVSRQXMHVLĊ
QHMRVRELHQLHSRFK\ODVLĊMHMSU]HG
WRE\üEDUZ\QDURGRZHDQLHÀDJL
QDPDV]WDFKZLĊFHMÀDJÀDJĊSDĔ
ĪDGQąLQQąÀDJąOXE]QDNLHP
RSURSRUFML
VWZRZą53SRGQRVLVLĊ ZFLąJDQD  )ODJąQLHPRĪQDSU]\NU\üSRPQLND  *RGQ\P VSRVREHP ]QLV]F]HQLD
PDV]W MDNRSLHUZV]ąLRSXV]F]D
OXEWDEOLF\SDPLąWNRZHMSU]HGLFK
]XĪ\WHMÀDJLOXEEDQQHUXMHVWQLHSX
MDNRRVWDWQLą
RGVáRQLĊFLHP3RGF]DVXURF]\VWRĞFL
EOLF]QHVSDOHQLH0RĪOLZHMHVWWDNĪH
 :GQLDFKĪDáRE\QDURGRZHMÀDJD
ÀDJLQDRGSRZLHGQLFKSRGVWDZDFK
JRGQH]QLV]F]HQLHÀDJLSU]H]UR]
SDĔVWZRZD53SRGQLHVLRQDMHVWGR
OXEVWRMDNDFKQDOHĪ\XPLHĞFLüSROH
G]LHOHQLHEDUZ
SRáRZ\PDV]WX1DPDV]WVWRMąF\
ZHMVWURQLHSRPQLND GODSDWU]ąFHJR

Podziękowanie
Bardzo serdecznie dziękuję Zarządowi Polskiego Związku Niewidomych w Ostrzeszowie
za pamięć i okazane mi serce.
Dziękuję za życzenia świąteczne i podarunki,
które otrzymałam na Wielkanoc.
Dziękuję też za piękny bukiet kwiatów i ciepłe
słowa urodzinowych życzeń.
Jestem wdzięczna wszystkim za tak wiele
życzliwości i dobra, których doznaję.
Władysława Gajewska

6NU]\GODWDWZyUF]RĞüPáRG\FKSODVW\NyZ

,PFH:HURQLND
/DQJQHU.2.

,,PFH:LNWRU3DZODN.2.
3U]\SRPQLHOL
RVRELHPáRG]LSOD
VW\F\]2VWU]HV]R
ZDL.RE\OHM*yU\
: ]RUJDQL]RZD
Q\PSU]H]:&.
0DU\VLQ Z :DU
V]DZLH NRQNXU
VLH SODVW\F]Q\P
Ä6.5=<'/$7<
ĝ:,$7´ DĪ V]H
ĞFLRUR ] QLFK
]GRE\áRQDJURG\
LZ\UyĪQLHQLD
:ĞUyG QDM
PáRGV]\FKZND
WHJRULL ZLHNRZHM
ODW,PLHMVFH

] D M Ċ á D
:HURQLND
/ D Q J Q H U
] .RE\OR
JyUVNLHJR
2 Ğ U R G N D
. X O W X U \ 
: NROHM
Q H M  N D W 
ZLHNRZHM
 ODW
,,,PLHMVFH
]DMąá -DQ
&LV]HZ
V N L  7R U ]
] 2VWU]H
,,PFH:LNWRULD$QWRQLHZLF]2&.
V ] R Z 
V N L H J R
&HQWUXP.XOWXU\D0DáJRU]DWD%U]ąNDáD 2&. 
RWU]\PDáDZ\UyĪQLHQLH:ĞUyGPáRG]LHĪ\ZZLHNX
ODWQD,,PLHMVFXXSODVRZDá\VLĊSUDFH
:LNWRULL$QWRQLHZLF] 2&. L:LNWRUD3DZODND
.2. ]DĞ,,,PLHMVFHZWHMNDWHJRULL]DMĊáD/DXUD
6FKXPDFKHU 2&. 
/DXUHDWRPLSURZDG]ąFHM]QLPL]DMĊFLD(OĪ
ELHFLH/XELĔVNLHMJUDWXOXMHP\VNU]\GODW\FKSR
P\VáyZ
K.J.

<E>Z/tK<<
ĂĚǁŽŬĂƚ:<h<KZF^</
ĂĚǁŽŬĂƚzdh<zF^<

ϲϯͲϱϮϰǌĂũŬſǁϭϬϭ
ϲϬϳϯϬϴϯϱϮ͕ĂĚǁŽŬĂƚ͘ƌĮƉ͘Ɖů
ƐƉƌĂǁǇĐǇǁŝůŶĞ͕ƌŽĚǌŝŶŶĞ͕ƐƉĂĚŬŽǁĞ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐǇũŶĞ͕
ŬĂƌŶĞ͕ŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞ͕ǌǌĂŬƌĞƐƵƉƌĂǁĂƉƌĂĐǇ
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;93U]HJOąG0áRG\FK7DOHQWyZ
0à2'=,='2/1,720<

 PáRG\FK ]GROQ\FK OXG]L
]DSUH]HQWRZDáRVLĊNZLHWQLDQD
GHVNDFKNLQRWHDWUXÄ3LDVW´SRGF]DV
MXELOHXV]RZHJR;9:RMHZyG]NLHJR
3U]HJOąGX0áRG\FK7DOHQWyZ:LP
SUH]LHZ]LĊOLXG]LDáPáRG]LDUW\ĞFL
]HVSHFMDOQ\FKRĞURGNyZV]NROQR
Z\FKRZDZF]\FK]HVSRáyZV]Nyá
VSHFMDOQ\FKRĞURGNyZUHZDOLGDF\M
Q\FKZDUV]WDWyZWHUDSLL]DMĊFLRZHM
LĞURGRZLVNRZ\FKGRPyZVDPRSR
PRF\]-DURFLQD.DOLV]D0LOLF]D
6áXSL2VWURZD:ONS:ROLF\'RUX
FKRZDL2VWU]HV]RZD*RVSRGDU]HP
3U]HJOąGXE\áMDN]DZV]H6SHFMDOQ\
2ĞURGHN 6]NROQR:\FKRZDZF]\
Z2VWU]HV]RZLH3R]DNRQNXUVHPZ\
VWąSLOLXF]QLRZLH]]DSU]\MDĨQLRQHJR

]H626:*LPQD
]MXPQULP-D
QXV]D.RUF]DND
RUD]NOXEXWDĔFD
Ä0DGDU´G]LDáDMą
FHJRSU]\6]NROH
3RGVWDZRZHMQU
Z2VWU]HV]RZLH
6HUGHF]
QH JUDWXODFMH
RUJDQL]DWRURP
3U]HJOąGX]áRĪ\á
RVWU]HV]RZVNLZL
FHVWDURVWD$GDP
0LFNLHZLF]RUD]
F]áRQNRZLH =D
U]ąGX3RZLDWX

;9:RMHZyG]NL3U]HJOąG7DOHQ
WyZRGE\ZDáVLĊSRGKDVáHPÄ0áRG]L
]GROQLWRP\´+RQRURZ\SDWURQDW
REMąáQDGQLP:LHONRSROVNL.XUDWRU
2ĞZLDW\
- Swoje programy prezentowaáo tu
kilkanaĞcie placówek z caáej Wielkopolski - PyZLG\UHNWRU626:'RURWD
:yMWRZLF]. - Jestem pod wraĪeniem
wystĊpu dzieci z Wolicy, które rozpoczynaáy dzisiejszy przegląd spektaklem „Nieostry dyĪur”. Spektaklem
wzruszającym i piĊknym, a przecieĪ
byáy to dzieci z niepeánosprawnoĞcią
intelektualną w stopniu znacznym.
Chodzi o to, aby pokazywaáy swoje
talenty, a przede wszystkim otwieraáy siĊ na Ğwiat, na ludzi. W realizacjĊ przedsiĊwziĊcia z ogromnym
zaangaĪowaniem wáączyáy siĊ panie: Danuta Golas, Irena Adamska
i Agnieszka Kaczmarek, i za to im
serdecznie dziĊkujĊ.

DziĊkujĊ teĪ wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siĊ do realizacji tego
przedsiĊwziĊcia oraz naszym dobroczyĔcom i sponsorom za okazaną
pomoc i serce.
www.powiatostrzeszowski.pl
-XELOHXV]RZ\;9:RMHZyG]NL
3U]HJOąG0áRG\FK7DOHQWyZGRELHJá
NRĔFD$ĪWUXGQRXZLHU]\üĪHPL
QĊáRMXĪODWRGFKZLOLJG\SRUD]
SLHUZV]\ VZyM WDOHQW ZUDĪOLZRĞü
LĪ\F]OLZRĞüGODĞZLDWDLOXG]L]DSUH
]HQWRZDOLPáRG]LQLHSHáQRVSUDZQL
DUW\ĞFL:ĞSLHZDQ\FKSU]H]QLFK
SLRVHQNDFKPyZLRQ\FKZLHUV]DFK
LWHDWUDOQ\FKNUHDFMDFKWNZLąSRNáDG\
PLáRĞFLRSW\PL]PXLV]F]HURĞFLQLH]D
IDáV]RZDQHMZ\XF]RQąSRSUDZQRĞFLą
,WRRGQLFKPRĪHP\VLĊXF]\üMDN
EH]LQWHUHVRZQLHNRFKDüOXG]LLMDNPD
ORZDüĞZLDWQDĪyáWRLQDQLHELHVNR«
K.J.

:\UyĪQLHQLDLQDJURG\SU]\]QD
QHSU]H]MXU\ZSRV]F]HJyOQ\FK
NDWHJRULDFK
3U]HJOąGUHF\WDWRUVNL3DWU\N
$GDPF]DN 626:.DOLV]
3U]HJOąGWHDWUDOQ\*UXSDWH
DWUDOQD626:2VWU]HV]yZ
3U]HJOąGWDQHF]Q\=HVSyáÄ6DPL
VZRL´ =66Z-DURFLQLH
3U]HJOąGZRNDOQ\.DUROLQD2OH
VLDNL$GDP'RODFLĔVNL 626:.DOLV]
2UJDQL]DWRU]\3U]HJOąGX0áR
G\FK7DOHQWyZG]LĊNXMąVSRQVRURP
LPSUH]\HXURSRVáRZLZáRGDU]RP
PLDVWDLSRZLDWXRUD]*RVSRGDUVWZX
5ROQHP\(OĪELHWD)UDQNRZVND0RW\O
%DQNRZL6SyáG]LHOF]HPXZ.ĊSQLHR
2VWU]HV]yZ+XUWRZQLQDSRMyZÄ-DU
F]DN´.DQFHODULLQRWDULDOQHM0DULD
1RZDN2&.

3RZLDWRZH&HQWUXP3RPRF\5RG]LQLHZ2VWU]HV]RZLH
ZUD]]SDUWQHUDPL 2361*2 
ZRNUHVLHRGUHDOL]XMHSURMHNW

+DUFHU]H]0LNVWDWXSDPLĊWDMą

Ä3RSUDZDGRVWĊSXGRXVáXJVSRáHF]Q\FK
ZSRZLHFLHRVWU]HV]RZVNLP´

NZLHWQLDNDĪGHJRURNXMHVWGQLHPSDPLĊFLRWUDJHGLLNDW\ĔVNLHMLKRáGXGOD
]GUDG]LHFNR]DPRUGRZDQ\FKR¿FHUyZ:RMVND3ROVNLHJR3ROLFML3DĔVWZRZHMĪRá
QLHU]\IXQNFMRQDULXV]\GXFKRZQ\FKSUDZQLNyZOHNDU]\SURIHVRUyZQDXNRZFyZ
LQĪ\QLHUyZSU]HGVLĊELRUFyZGRNRĔFDVZRLFKGQLJRWRZ\FKGRZDONLRZROQą3ROVNĊ
LRGEXGRZĊ3DĔVWZD3ROVNLHJR
+DUFHU]H,6]F]HSX=LHPL0LNVWDFNLHMLP3RZVWDĔFyZ:ONSSRG6]WDQGDUHP
+XIFD=LHPL2VWU]HV]RZVNLHML]SURSRUFDPLGUXĪ\QZ]ZDUW\PV]\NXVWDQĊOLQDFPHQ
WDU]XPLNVWDFNLPSU]\PRJLOHSRZVWDĔFDZLHONRSROVNLHJRV]HU,G]LHJR5RV]\NLHZLF]D
REHMPXMąFHMSDPLĊFLąUyZQLHĪ]DPRUGRZDQ\FKZ.DW\QLXRUD]ZDOF]ąF\FKSRGF]DV,,
ZRMQ\ĞZLDWRZHM3U]\]DSDORQ\P]QLF]XL]áRĪRQHMZLą]DQFHELDáRF]HUZRQ\FKNZLDWyZ
RGĞSLHZDOL+\PQ3DĔVWZRZ\+DUFPLVWU]%RJGDQ0DáHFNLZVSRPQLDáRG]LHMDFKJUREX
SRZVWDĔFDLRWUDJLF]Q\FKZ\GDU]HQLDFKNDW\ĔVNLFKZNWyU\FK]JLQĊOLPLQMHQLHFRER]X

3URMHNWMHVWUHDOL]RZDQ\ZUDPDFK:LHONRSROVNLHJR5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJRQDODWD
2ĞSULRU\WHWRZD:áąF]HQLHVSRáHF]QH']LDáDQLHXVáXJLVSRáHF]QHL]GURZRWQH
3RGG]LDáDQLH8VáXJLVSRáHF]QHSURMHNW\SR]DNRQNXUVRZHUHDOL]RZDQHSU]H]MHGQRVWNL
VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRLLFKMHGQRVWNLRUJDQL]DF\MQH

*áyZQ\PFHOHPSURMHNWXMHVW]ZLĊNV]HQLHGRVWĊSXLZ]URVWOLF]E\XVáXJVSRáHF]Q\FKL]GURZRWQ\FKZW\PXVáXJ
ZVSDUFLDURG]LQ\LV\VWHPXSLHF]\]DVWĊSF]HMLXVáXJDV\VWHQFNLFK
3RZLDWRZH&HQWUXP3RPRF\5RG]LQLHZ2VWU]HV]RZLHMDNR3DUWQHU:LRGąF\SU]HSURZDG]LQDVWĊSXMąFH
G]LDáDQLD
 ]DDQJDĪRZDQLHNRRUG\QDWRUDURG]LQQHMSLHF]\]DVWĊSF]HM
 V]NROHQLDSRGQRV]ąFHNZDOL¿NDFMHGODURG]LQ]DVWĊSF]\FK
 XUXFKRPLHQLH SRUDGQLFWZD VSHFMDOLVW\F]QHJR LQG\ZLGXDOQHJR L JUXSRZHJR ]JRGQLH ]H ]GLDJQR]RZDQ\PL
SRWU]HEDPLXF]HVWQLNyZSURMHNWX QSSV\FKRORJSHGDJRJWHUDSHXWDORJRSHGD 
 SU]HV]NROHQLHNDQG\GDWyZQDURG]LFyZ]DVWĊSF]\FK
3DUWQHU]\JPLQQLL3DUWQHUSR]DU]ąGRZ\]UHDOL]XMąQDVWĊSXMąFHG]LDáDQLD

NR]LHOVNLHJR]DPRUGRZDQ\Z.DW\QLXSRUUH]LQĪ=G]LVáDZ
.R]DNLHZLF]]0LNVWDWXLSRU%UXQRQ6]\FKNWyUHJRPXQGXU
SRORZ\]QDMGXMHVLĊZ0X]HXP5HJLRQDOQ\PZ0LNVWDFLH%
0DáHFNLSRGNUHĞOLáĪHPRUGNDW\ĔVNLE\áDNWHP]EURGQLF]\P
5RVML5DG]LHFNLHMLMHMSU]\ZyGFyZZFHOXZ\QLV]F]HQLDSRO
VNLHMLQWHOLJHQFMLNWyUDPRJáDZSU]\V]áRĞFL]DJUR]LüSODQRP
RNXSDF\MQ\PSDĔVWZDUDG]LHFNLHJR5HÀHNVMąURG]LQQą
RĞPLHUFLZ.DW\QLXVZRMHJRSU]RGNDSRG]LHOLáVLĊUyZQLHĪ
.RPHQGDQW+XIFD=+3GKSKP0DULXV]&LHFKDQRZVNL
5HSUH]HQWDFMDKDUFHU]\XGDáDVLĊGR2VWU]HV]RZD
JG]LHXF]HVWQLF]\áDZXURF]\VWRĞFLDFKSU]\REHOLVNX*ROJRW\
:VFKRGX+DUFHU]H]0LNVWDWXZUD]]LQQ\PLGHOHJDFMDPL
]áRĪ\OLSRGSRPQLNLHPNZLDW\]DSDOLOL]QLF]H:ĞUyGZ\
PLHQLRQ\FKR¿DU]EURGQLNDW\ĔVNLHMXVá\V]HOLQD]ZLVNR
]DPRUGRZDQHJRZ.DW\QLXPLHV]NDĔFD.DOLV]NRZLF.DOLVNLFK
SROLFMDQWD0LFKDáDàXF]DND
:DUWRSRGNUHĞOLüEDUG]RGREUHSU]\JRWRZDQLHSRF]WyZ
KDUFHUVNLFKPáRGV]\FKLVWDUV]\FKGUXKyZSUH]HQWXMąF\FK
]JRGQRĞFLąSRV]DQRZDQLHGODWUDG\FMLSDWULRW\F]Q\FK]DZV]H
WDPJG]LHVąĞODG\ZDONLPDUW\URORJLL
BM
Fot. Jacek Sikora

*PLQD&]DMNyZ*PLQQ\2ĞURGHN3RPRF\6SRáHF]QHMZ&]DMNRZLH
 ]DWUXGQLHQLH DV\VWHQWD URG]LQ\ GR SUDF\ ] XF]HVWQLNDPL SURMHNWX ZUD] ] Z\SRVDĪHQLHP MHJR VWDQRZLVND
SUDF\
 SRUDGQLFWZRVSHFMDOLVW\F]QHGODURG]LQ
)XQGDFMDLP.UyORZHM3ROVNLĞZ-DGZLJL
 2UJDQL]DFMDLUHDOL]DFMD$NDGHPLL5RG]LFLHOVWZD=DVWĊSF]HJRGODRVyE XF]HVWQLNyZSURMHNWXRUD]
RVyE ] LFK QDMEOLĪV]HJR RWRF]HQLD  : UDPDFK $NDGHPLL ]DSODQRZDQR ]DMĊFLD GOD URG]LFyZ RUD] GOD G]LH
FL  SU]HE\ZDMąF\FK Z SLHF]\ ]DVWĊSF]HM D WDNĪH GOD RVyE ] RWRF]HQLD ]JRGQLH ] ]DNUHVHP ZVND]DQ\P
ZF]DVLHSRUDGQLFWZDVSHFMDOLVW\F]QHJRLSRWU]HEDPL]GLDJQR]RZDQ\PLSU]H]NRRUG\QDWRUDSLHF]\]DVWĊS
F]HM PLQ ] ]DNUHVX X]DOHĪQLHĔ X G]LHFL SRUDG VHNVXRORJD U\]\NRZQ\FK ]DFKRZDĔ ¿QDQVRZ\FK Z JR
VSRGDUVWZLH GRPRZ\P SU]HĪ\ZDQLD VWUDW\ L NU\]\VX SUDZD URG]LQQHJR UHZDOLGDFML L UHKDELOLWDFML G]LHFND
QLHSHáQRVSUDZQHJRZURG]LQLH]DVWĊSF]HMNRPSHQVRZDQLDRSyĨQLHĔHGXNDF\MQ\FKRUD]LQQ\FK]JRGQ\FK
]]DLQWHUHVRZDQLHPXF]HVWQLNyZ
&DáNRZLWDZDUWRĞüSURMHNWX ]á
.ZRWDGR¿QDQVRZDQLD
]á
ZW\PEXGĪHWSDĔVWZD
]á
:NáDGZáDVQ\ĞURGNLMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR]á
3DUWQHU]\UHDOL]XMąF\SURMHNWZUDPDFK]DFKRZDQLDWUZDáRĞFLUH]XOWDWyZ]RERZLą]DQLVąGRĞZLDGF]HQLDXVáXJ
SU]H]RNUHVPLHVLĊF\SR]DNRĔF]HQLXUHDOL]DFMLSURMHNWXWMRGUGRU
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8F]QLRZLH]63Z0LNVWDFLHQDMOHSVLZSRZLHFLHRVWU]HV]RZVNLP

PDUFDEUZ6]NROH3RGVWDZRZHMZ0LNVWDFLHRGE\á\VLĊ,,,
0LVWU]RVWZD3RZLDWX2VWU]HV]RZVNLHJR6]Nyá3RGVWDZRZ\FK
ZJUDFKL]DEDZDFKUXFKRZ\FKNODV,,,,2UJDQL]DWRUHPE\á
6]NROQ\=ZLą]HN6SRUWRZ\Z2VWU]HV]RZLHSU]\ZVSyáXG]LDOH
0LDVWDL*PLQ\0LNVWDW/=6Z2VWU]HV]RZLHRUD]6]NRá\3RGVWD
ZRZHMZ0LNVWDFLH
:]DZRGDFKEUDá\XG]LDáV]NRá\SRGVWDZRZH]0LNVWDWX
%LVNXSLF=DEDU\F]Q\FKQU]2VWU]HV]RZD3RWDĞQL&]DMNRZD
'RUXFKRZD%XNRZQLF\.XĨQLF\*UDERZVNLHML0ąNRV]\F)LQDOLĞFL
]RVWDOLZ\áRQLHQLGURJąHOLPLQDFMLJPLQQ\FKLPLHMVNLFKSU]HSURZD
G]RQ\FKZSRV]F]HJyOQ\FKJPLQDFKSRZLDWXRVWU]HV]RZVNLHJR
.DĪGDGUXĪ\QDVNáDGDáDVLĊ]]DZRGQLNyZNODV,,,, G]LHZF]\Q\

LFKáRSFyZ LU\ZDOL]RZDáDZJUDFKL]DEDZDFKUXFKRZ\FK
%\á\WR]DEDZ\]UĊF]QRĞFLRZHVNRF]QRĞFLRZHELHJRZH]ZLQ
QRĞFLRZHVLáRZHLU]XWQH3RIDQWDVW\F]QHMZDOFHLZVSDQLDá\P
GRSLQJXNROHĪDQHNLNROHJyZ]Z\FLĊĪ\áDGUXĪ\QD6]NRá\3RG
VWDZRZHM]0LNVWDWXSU]HG63]%LVNXSLF=DEDU\F]Q\FKL63
QU]2VWU]HV]RZD
6NáDG]Z\FLĊVNLHMGUXĪ\Q\]0LNVWDWX:HURQLND6WDVLHUVND
$ODQ5XVHN$OLFMD.DSDáD3DWU\N*ąVLRUHN-HVVLFD6WDFK
6]\PRQ:RĨQLDN$QQD3U]\E\OVND+XEHUW7UHONDUH]HUZD
(OL]D*ąVLRUHN
=Z\FLĊ]F\RWU]\PDOLG\SORP\PHGDOHLSXFKDU\XIXQGRZDQH
SU]H]EXUPLVWU]D0LDVWDL*PLQ\0LNVWDWDZV]\VF\XF]HVWQLF\
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3U]HGV]NROHQUSRUD]GUXJLSU]\áąF]\áRVLĊGR
DNFML3ROVNDQD1LHELHVNR:\GDU]HQLHWRRUJDQL]RZDQH
MHVWSU]H]IXQGDFMĊ-L0LPDQDFHOXUR]SRZV]HFKQLHQLH
LQIRUPDFMLQDWHPDWDXW\]PXRUD]]ZUyFHQLHXZDJL
VSRáHF]HĔVWZDQDRVRE\]W\P]DEXU]HQLHP
NZLHWQLDQDV]HSU]HGV]NROHVWDáRVLĊÄ1LHELHVNLP
=DNąWNLHP´']LHFL]DáRĪ\á\XEUDQNDZW\PNRORU]HDSODF
SU]\VWURLOLĞP\QLHELHVNLPLEDORQDPL3RGF]DV]DMĊüSU]\
SRPLQDOLĞP\QDMPáRGV]\PĪHNDĪG\IXQNFMRQXMHQDVZyM
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ZáDVQ\VSRVyEĪHVąWHĪRVRE\QLHFRLQDF]HMZLG]ąFH
ĞZLDWSRWU]HEXMąFHMDNP\ZV]\VF\PLáRĞFLDNFHSWDFML
LZVSDUFLD1D]QDNVROLGDUQRĞFLNDĪGD]JUXSZ\NRQDáD
QLHELHVNLHVHUGXV]NR'ODURG]LFyZSU]\JRWRZDQRXORWNL
LWDEOLFĊLQIRUPXMąFąRLVWRFLHLREMDZDFKDXW\]PX
:QDV]\PSU]HGV]NROXG]LDáDMąJUXS\LQWHJUDF\MQHG]LĊNL
WHPXG]LHFLXF]ąVLĊWROHUDQFMLLDNFHSWDFML3RSU]H]NRQWDNW
]UyZLHĞQLNDPLERU\NDMąF\PLVLĊ]UyĪQHJRURG]DMXG\VIXQN
FMDPLXF]ąVLĊWHĪZVSyáG]LDáDQLDHPSDWLLL]UR]XPLHQLD
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=QDMGĨV]F]HJyáyZNWyU\PLUyĪQLąVLĊWHGZDREUD]NL1DU\VXQNXGUXJLP]D]QDF]NyáHF]NLHPPLHMVFD
ZNWyU\FK]QDOD]áHĞUyĪQLFHZ\WQLMJRQDNOHMQDNDUWNĊLSU]\QLHĞOXESU]\ĞOLMGRUHGDNFML1DUR]ZLą]DQLD
F]HNDP\GRPDMDEU=DGDQLHGODG]LHFLGRODW

GUREQHQDJURG\U]HF]RZHLVáRG\F]H1DJURG\ZUĊF]DOLEXUPLVWU]
0LNVWDWX+HQU\N=LHOLĔVNLSU]HZRGQLF]ąF\5DG\0LHMVNLHMàXNDV]
'\EXOSUH]HV/=6Z2VWU]HV]RZLH(GPXQG7HWODNLG\UHNWRU63
Z0LNVWDFLH%DUEDUD,OVND
']LĊNXMHP\ZV]\VWNLP]DZRGQLNRP]DZVSDQLDáą]DEDZĊ
VĊG]LRPRSLHFHPHG\F]QHMQDXF]\FLHORPRSLHNXQRPSRV]F]H
JyOQ\FKHNLSLGR]REDF]HQLD]DURN
Ze sportowym pozdrowieniem
nauczyciele w.f.
Jolanta Dembnicka, Rafaá KaáąĪny
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NZLHWQLDREFKRG]LP\']LHĔ&]H
NRODG\NUyORZHMVáRG\F]\1DVDP
GĨZLĊNW\FKVáyZURELVLĊSU]\MHPQLH
LWRQLHW\ONRáDVXFKRP&]\MHVWJRU]ND
POHF]QDELDáDQDG]LHZDQD«]DZV]H
GRVWDUF]DZLWDPLQĪHOD]DPDJQH]X
SRSUDZLDNRQFHQWUDFMĊLQDVWyM$SU]HGH
ZV]\VWNLPMHVWĨUyGáHPSU]\MHPQRĞFL
NWyUHMPDáRNWRPRĪHVLĊRSU]Hü
:QDV]HMV]NROHREFKRG\WHJRQDM
VáRGV]HJRGQLDZURNX]RUJDQL]RZDQH
]RVWDá\NZLHWQLD1DSRF]ąWNXG]LHFL

52=:,Ą=$1,(

SR]QDá\KLVWRULĊF]HNRODG\QDVWĊSQLH
XVá\V]Dá\RSRZLDGDQLHÄ:F]HNRODGRZHM
NUDLQLH´$SRWHPSRSU]H]UyĪQHJR
URG]DMXF]HNRODGRZHNRQNXUHQFMHPX
VLDá\RGF]DURZDüNVLĊĪQLF]NĊ3UDOLQNĊ
&RRF]\ZLĞFLHLPVLĊXGDáR
6áRGNLH NRQNXUV\ GHJXVWDFMH
LSUDZG]LZDF]HNRODGRZDIRQWDQQD
WDNXF]QLRZLHVSĊG]LOLWHQQLH]Z\Ná\
G]LHĔ'RGHJXVWDFMLF]HNRODG\QLNRJR
QLHWU]HEDE\áRQDPDZLDü
(ej)

=D]QDOH]LHQLHUyĪQLFQDGZyFKSR]RUQLHLGHQW\F]Q\FKREUD]NDFK]DPLHV]F]RQ\FKZQU
QDJURGĊRWU]\PXMH1LNRODĝOHG]LĔVND]0ąNRV]\F*UDWXOXMHP\L]DSUDV]DP\GRUHGDNFMLSR
RGELyUQDJURG\
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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.

CO SàYCHAû W SZKOàACH?
XVI MIĉDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS III „ZIEMIA - NASZA PLANETA”

26 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Kornela MakuszyĔskiego
w NiedĨwiedziu, po raz kolejny odbyá siĊ
MiĊdzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla uczniów klas trzecich,
z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.
Uczniowie przez 45 minut indywidualnie rozwiązywali test skáadający

siĊ z pytaĔ otwartych i zamkniĊtych.
Zadania nie sprawiáy uczestnikom wiĊkszych trudnoĞci. Mali specjaliĞci w tej
dziedzinie wykazali siĊ duĪą wiedzą
z zakresu przyrody i ekologii, byli Ğwietnie przygotowani. Ponadto podczas
rywalizacji panowaáa sympatyczna
i ciepáa atmosfera.

W tegorocznym
konkursie I miejsce
zajĊáa Kinga Calik ze
Szkoáy Podstawowej
nr 3 w Ostrzeszowie, II
miejsce - StaĞ Dera ze
Szkoáy Podstawowej nr
3 w Ostrzeszowie, a III
- Julia Mądra ze Szkoáy Podstawowej nr 1
w Ostrzeszowie. Gratulujemy zwyciĊzcom
i wszystkim uczestnikom
konkursu!
Bardzo dziĊkujemy sponsorom. DziĊki
ich hojnoĞci uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy, ksiąĪki, nagrody rzeczowe oraz
poczĊstunek.
W imieniu naszej szkoáy pragniemy
wyraziü wdziĊcznoĞü za o¿arowaną
pomoc i ĪyczliwoĞü.
SP NiedĨwiedĨ

APLIKACJA MOBILNA ZS NR 2 W SKLEPIE GOOGLE PLAY
siĊ obijaü, robiąc minimum programowe
i wtedy bĊdzie z górki w technikum,
ale prawdziwe Īycie nauczy pokory -przekonuje Adam Fulara.
A Patryk i Mateusz dodają - Byáo
przy tym duĪo pracy, poĞwiĊcaliĞmy
teĪ czas pozaszkolny, ale byáo warto.
Dostarczyáo nam to duĪo satysfakcji,
zwáaszcza moment, kiedy projekt staje
siĊ realny, dziaáający i moĪna go pokazaü np. w czasie rozmowy o pracĊ.
NauczyliĞmy siĊ wielu nowych technik
programowania, które na pewno wykorzystamy w przyszáoĞci w pracy zawodowej.
Zespóá Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie
od niedawna posiada wáasną aplikacjĊ
mobilną, dostĊpną w sklepie Play.
MoĪna ją pobraü, wyszukując frazĊ
„Zespóá Szkóá nr 2 Ostrzeszów”
w Sklepie Google Play, lub skanując
telefonem kod QR, doáączony na
zdjĊciu obok. Na razie opublikowana
zostaáa wersja dla telefonów
z systemem Android.
Póki co jest to pierwsza wersja aplikacji zawierająca przegląd aktualnie
oferowanych kierunków ksztaácenia,
stanowisk prezentowanych w czasie
dni otwartych, a takĪe zegar odmierzający czas do dzwonka w czasie przerw
i lekcji, nowoĞci pobierane w czasie
rzeczywistym z kanaáów internetowych
szkoáy, stron FX-Team oraz zespoáu
szkolnego The Foomix. Aplikacja posiada teĪ oprawĊ dĨwiĊkową, zawierającą
autorski utwór zespoáu.
Program stworzyli dwaj uczniowie- Patryk Kofel i Mateusz DziewiĊcki
z Technikum Informatycznego w ZS
nr 2, w ramach pracy druĪyny programistów FX-Team pod opieką Adama
Fulary. Nad aplikacją pracowali takĪe
inni uczniowie.
Pomysá nie jest nowy. Inni uczniowie FX-Teamu juĪ 6 lat wczeĞniej pisali
aplikacjĊ na stare telefony (jeszcze
wtedy nie byáy to smartfony), która pokazywaáa zmiany planu. W tej chwili
jednak sytuacja na rynku TI bardzo siĊ
zmieniáa - wiĊkszoĞü uĪytkowników sieci
Internet korzysta dziĞ z telefonów, a nie
z komputerów, wielu ludzi bez telefonu komórkowego nie wyobraĪa sobie
Īycia. W tej chwili niewiele polskich
szkóá posiada wáasne aplikacje, jedna
z wrocáawskich szkóá zainteresowaáa
siĊ juĪ aplikacją i wg wstĊpnych ustaleĔ
uczniowie FX-Teamu przygotują teĪ
program dla tej szkoáy.
- Programowanie aplikacji mobilnych to przyszáoĞü. Program nauczania
nie zawsze nadąĪa za zmieniającymi siĊ technologiami, ale staram siĊ
w pracy wáączaü najnowsze technologie
tak, aby najzdolniejsi uczniowie poza
programem nauczania mieli do nich
dostĊp. W tej chwili gotowa jest juĪ
wersja aplikacji dla systemu iOS dla
telefonów iPhone.

Zawód programisty naleĪy do najlepiej opáacanych w Polsce, czĊsto
dwudziestolatkowie pracujący w tym
zawodzie zarabiają wiĊcej niĪ lekarze,
a o ile mniej muszą siĊ uczyü. Zawsze
powtarzam uczniom - warto siĊ wysiliü- cztery lata technikum potraktowaü
jako wyzwanie. Uczniowie mają po kilkanaĞcie godzin informatyki w tygodniu,
naprawdĊ moĪna siĊ wiele nauczyü.
Wtedy bĊdzie pod górkĊ w szkole, ale
reszta Īycia pójdzie z górki. MoĪna teĪ

Sukces uczniów I LO
w Olimpiadzie Wiedzy
Ekologicznej

22 kwietnia w Poznaniu odbyá siĊ
etap okrĊgowy XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
I LO reprezentowaáo dwóch
uczniów: Mikoáaj Grabarczyk i Karol Karbowski. Mikoáaj zostaá laureatem tego etapu i zakwali¿kowaá siĊ

do kolejnej czĊĞci olimpiady - etapu
centralnego, który odbĊdzie siĊ na
początku czerwca w Warszawie. Warto podkreĞliü, Īe Mikoáaj jest dopiero
w pierwszej klasie. Opiekunem uczniów
jest p. Przemysáaw Kiereta.

EGZAMINY ZAWODOWE
W ZS NR 1 PRAWIE NA 100%
Zespóá Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie
po raz kolejny udowodniá, Īe w powiecie, regionie, województwie i kraju
naleĪy do najlepszych! Wyniki sesji
zimowej (styczeĔ-luty) egzaminów potwierdzających kwali¿kacje zawodowe
w ostrzeszowskiej szkole zdecydowanie
przewyĪszają wyniki krajowe i wojewódzkie.
ZdawalnoĞü w Zespole Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie wyniosáa 97,5%, w kraju 67,2%, w Wielkopolsce 73,9!

•

Oto jak przedstawiają siĊ wyniki
w poszczególnych zawodach:
• w ostrzeszowskim Technikum Ekonomicznym zdaáo 100% uczniów (w
okrĊgu, w zaleĪnoĞci od kwali¿kacji:
85%, 73%)

•

•
•
•

w Technikum Technologii Drewna- 100% (w okrĊgu 59,9%)
w Technikum ĩywienia i Gospodarstwa Domowego - 100% (w okrĊgu
71,2%)
Technikum Obsáugi Turystycznej - 100% (w okrĊgu 83%)
w Technikum Budowlanym - kwali¿kacja B.16 - 100% uczniów, gorsze
wyniki uzyskali uczniowie zdający
kwali¿kacjĊ B.30 - 96,6% (w okrĊgu
74,6%) i B.33 (na czworo uczniów
zdaáa poáowa)
w Technikum Handlowym - kwali¿kacja A.22 - 100% uczniów (w
okrĊgu 88,9%), kwali¿kacja A.18- 92,8% (w okrĊgu 98,3).
(j)

STĄD JESTEĝMY
JedenaĞcie dwuosobowych zespoáów, reprezentujących wszystkie szkoáy ponadgimnazjalne
powiatu ostrzeszowskiego stanĊáo do konkursu „Stąd
jesteĞmy! Moja maáa ojczyzna w marzeniach máodych
Wielkopolan”. Konkurs zorganizowano 24 kwietnia
w Starostwie Powiatowym w ramach programu edukacyjnego i obywatelskiego „Sejmik máodzieĪy województwa wielkopolskiego”. ZwyciĊski zespóá weĨmie
udziaá w seminarium, mającym na celu praktyczne
zapoznanie uczniów z organizacją i funkcjonowaniem

organów województwa wielkopolskiego oraz „Strategią
Rozwoju województwa wielkopolskiego”, a nastĊpie
w sesji Sejmiku MáodzieĪy Województwa Wielkopolskiego. Temat tej sesji to: „Marzenia máodzieĪy
o Wielkopolsce 2020+”. Uczestnicy wypracują uchwaáĊ
Sejmiku MáodzieĪy przedstawiającą ocenĊ sytuacji
w województwie w aspekcie potrzeb máodzieĪy oraz
postulaty w zakresie kierunków rozwoju regionu.
Uchwaáa zostanie przekazana wáadzom samorządu
województwa wielkopolskiego.

Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem
wicestarosty Adama Mickiewicza, po wysáuchaniu
wszystkich prezentacji, do udziaáu w Sejmiku MáodzieĪy Województwa Wielkopolskiego jednogáoĞnie
zakwali¿kowaáa reprezentacjĊ Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie: HannĊ Pszeniczną i Mateusza Sztudera. Opiekunem zespoáu jest ElĪbieta Daszczyk - nauczycielka Zespoáu Szkóá nr 1 i egzaminatorka
z jĊzyka polskiego i WOS-u.
www.powiatostrzeszowski.pl
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Szczċğcie jest wówczas
wó
peâne, gdy ğwiatâo poranku budzi dwoje ludzi
do dnia peânego
wspólnych czynów i rozmów. J. Iwaszkiewicz
peân

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Nawet Baranom zdarza siĊ byü chorym z miáoĞci i tĊskniü za kimĞ, kto
niekoniecznie jest dostĊpny i wolny. UwaĪaj na wszelkie pokusy, bo
moĪesz popeániü najwiĊkszy báąd
swojego Īycia. PamiĊtaj, Īe jest czas
korzystania, a póĨniej jest czas páacenia rachunków. W tym tygodniu Ty
i Twój partner lub przyjaciel powinniĞcie rozwiązaü problemy nieuzasadnionej zazdroĞci i pogorszenia
wzajemnego zaufania. Finanse - chyba nie zawsze wydajesz racjonalnie.
MiáoĞü - konieczne zaufanie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
ChciaábyĞ utrzymaü w tajemnicy
sprawy swojego prywatnego Īycia,
szczególnie uczuü miáoĞci, wspóáczucia, dokonujących siĊ w Tobie
przemian wewnĊtrznych, ale niestety nie jest to moĪliwe, jeĞli ma
siĊ tak bystrych przyjacióá. W tym
tygodniu przekonasz siĊ, Īe Twój
obecny związek lub (dla niektórych
Byków) wybór partnera, jakiego
niedawno dokonaáeĞ, speánia Twoje
najĞmielsze oczekiwania. Finanse
- chyba caákiem dobre. MiáoĞü - ma
piĊkne oblicze.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Nie przedkáadaj jakichkolwiek spraw
nad swoje dobre samopoczucie. Te-

raz to Ty bĊdziesz najbardziej potrzebowaá wiarygodnych, ciepáych
sáów miáoĞci i wdziĊcznoĞci. Masz
tak wspaniaáych ludzi wokóá siebie,
Īe choü czasami wykorzystują Twoje
dobre serce, to jednak potrafią takĪe
bezbáĊdnie odczytywaü Twoje nastroje, potrzeby, pragnienia i natychmiast
je speániają. Finanse - jako tako.
MiáoĞü - duĪo jej wokóá.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Za sprawą Merkurego w tym tygodniu bĊdziesz czekaá na uáoĪenie
siĊ spraw, które ostatnio CiĊ zajmują. BĊdziesz czekaá na odpowiedĨ,
czy podjĊte przez Ciebie decyzje
zostaáy zaakceptowane. Niczego
nie przyĞpieszaj, niczego nie podpisuj, nie wyraĪaj zgody na Īadne
przedsiĊwziĊcia, które mogą wiązaü
siĊ z Twoimi przyszáymi finansami.
Poczekaj z tym do nastĊpnego tygodnia. Finanse - wydaje siĊ, Īe
bardzo dobrze. MiáoĞü - czeka na
peáen rozkwit.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Potrzebujesz prawdziwej miáoĞci
i peánego zrozumienia. Jak prawie
nigdy wczeĞniej, teraz zdajesz sobie
dokáadnie sprawĊ z tego, Īe zaleĪy
Ci na ogromnie silnej, bezwarunkowej miáoĞci, opartej na wzajemnym
zaufaniu. I, co zdarza siĊ rzadko
w przypadku Lwa, dochodzisz do

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
"EKO-REGION" spóáka z o.o. z/s w 97-400
Beáchatów, ul. Baweániana 18
uprzejmie informuje, Īe z dniem 02 maja 2017 r.
nastąpi zmiana dotychczasowej siedziby Oddziaáu
Usáug Komunalnych w Ostrzeszowie.

Nowa siedziba Oddziaáu bĊdzie
mieĞciáa siĊ w Ostrzeszowie
ul. Ceglarska 1 A
Zarząd
”EKO-REGION” spóáka z o.o. w Beáchatowie

wniosku, Īe seks to nie wszystko.
Unikaj wiĊc takich, którzy chĊtnie
stworzyliby związek bez zobowiązaĔ.
Finanse - na razie porzuü marzenia
o wygranej. MiáoĞü - tylko prawdziwa
jest piĊkna.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Okres, w którym dominują uczucia,
seks, celebrowanie róĪnych prywatnych rocznic trwa i potrwa jeszcze
dáuĪej, pod warunkiem Īe wykluczysz ze swojego otoczenia osoby
zazdrosne i zgorzkniaáe. Z waĪnymi
decyzjami poczekaj do przyszáego
tygodnia. A w tym tygodniu potrzebujesz wielkiej porcji miáoĞci, lojalnoĞci, uprzejmoĞci i serdecznoĞci.
Dostaniesz tego duĪo, a moĪe nawet
wiĊcej. Finanse - juĪ trochĊ lepiej,
ale nie przehulaj wszystkiego. MiáoĞü - garĞciami…

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Nareszcie bĊdzie czas na prawdziwy
odpoczynek i peániĊ szczĊĞcia. Nareszcie zauwaĪysz podziw w oczach
kogoĞ, kogo od dawna próbujesz
zafascynowaü ze zmiennym skutkiem. Nareszcie poczujesz, jak los
siĊ do Ciebie uĞmiecha. Ale to Twoja
zasáuga. Potrzebujesz teraz czuáoĞci, miáoĞci i kontaktu z ludĨmi,
z którymi czujesz siĊ komfortowo.
Finanse - chyba lekka poprawa. MiáoĞü - nareszcie…

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Trudny to dla Skorpiona okres, bo
stara siĊ (jak nakazują gwiazdy) milczeü, kiedy aĪ caáy rwie siĊ do wy-

powiadania swoich sądów i opinii.
W nadchodzące dni zaprzątaü CiĊ
bĊdą myĞli i wątpliwoĞci na temat
swojego obecnego związku. BĊdziesz siĊ zastanawiaá, czy jest to
miáoĞü o solidnych podstawach,
czy moĪe jest krucha, popĊkana
po wielkiej wojnie z czasem. BĊdą
mĊczyü CiĊ dylematy, czy pozostaü w tym związku, czy zrezygnowaü. Z decyzją zaczekaj, bo czy
Ty w ogóle ostatnio masz czas dla
partnera? Finanse - bardzo dobre.
MiáoĞü - peáno wątpliwoĞci.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Nie naleĪy oczekiwaü specjalnych
zmian w tym tygodniu. BĊdzie obfitowaá w miáe spotkania ze znajomymi (dáugi weekend temu sprzyja).
JakoĞ szczĊĞliwie rozproszą siĊ
obawy i troski o bliskich, o ich zdrowie i samopoczucie. BĊdziesz siĊ
czuá naprawdĊ zrelaksowany i moĪe
nawet bardziej wypoczĊty i bĊdziesz
miaá bardzo duĪo energii. Chwytaj kaĪdą chwilĊ swojego dobrego
nastroju. Finanse - optymistyczniej. MiáoĞü - wiosennie, kwitnąco,
majowo.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Na wszystko, co CiĊ trapi w jakiejkolwiek dziedzinie, trzeba sobie
daü wiĊcej czasu. Niektóre rzeczy
bĊdą mogáy zostaü zaáatwione juĪ
w przyszáym tygodniu, na rozwiązanie innych trzeba bĊdzie poczekaü moĪe nawet kilka miesiĊcy. Daj
wiĊc trochĊ wytchnienia swojemu
umysáowi, a wszystko poukáada
siĊ, jak naleĪy. Teraz najbardziej
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potrzebujesz prawdziwej miáoĞci.
Finanse - moĪna odetchnąü. MiáoĞü- czekasz na jeszcze.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Niektóre zadania, które, jak Ci siĊ
wydawaáo, miaáy byü juĪ zamkniĊte,
bĊdą wymagaáy sporego jeszcze
nakáadu pracy. Miej oczy i uszy szeroko otwarte na wszelkie sugestie
otoczenia, ale nie daj siĊ nakáoniü
do podpisywania czegokolwiek jeszcze w tym tygodniu. Pod koniec
tygodnia staniesz siĊ bardzo sentymentalny. BĊdziesz wracaá myĞlami
do przeszáoĞci i zastanawiaá siĊ, jak
wyglądaáoby teraz Twoje Īycie, gdybyĞ kiedyĞ dokonaá caákiem innych
wyborów. Finanse - duĪo wydatków.
MiáoĞü - zawsze są rozterki.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Oj, jaki jesteĞ tajemniczy, a moĪna
juĪ naprawdĊ swoją miáoĞü ujawniü, pokazaü caáemu Ğwiatu. Czasami warto siĊ pochwaliü swoim
szczĊĞciem. W najbliĪszym czasie
bĊdziesz miaá duĪą zdolnoĞü komunikowania siĊ z innymi ludĨmi.
BĊdą CiĊ odbieraü tak, jak chciaábyĞ, Īeby CiĊ odbierali. BĊdą CiĊ
podziwiali za to, Īe wiesz dokáadnie
co, jak i kiedy powiedzieü, aby nikomu nie sprawiü przykroĞci, aby
nikogo nie uraziü. Finanse - zanosi
siĊ na poprawĊ. MiáoĞü - chce wyjĞü
z ukrycia.
Udanych ostatnich dni dâugiego
weekendu
īyczy
Wasza wróīka

O klimacie na UTW
24 kwietnia br. studenci UTW po raz ostatni
w tym roku akademickim wysáuchali wykáadu tym
razem nt. „Klimat a dwutlenek wĊgla”, prowadzonego przez prof. Romana Zarzyckiego z PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej w Kaliszu.
Prelegent uĞwiadomiá sáuchaczom, Īe mówiąc
o klimacie nie mówimy o pogodzie. To skáadowa
wielu czynników - sáoĔca, wiatru czy topniejących
lodowców, a takĪe dziaáalnoĞü czáowieka.
Z kolei energia sáoneczna ma ogromny wpáyw
na klimat, co obserwowaliĞmy na wykresach.
Podobnie jest ze spalaniem paliw. Jednak nauka
dowodzi, Īe np. w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiá
wzrost ich spalania, a temperatura pozostaáa na
tym samym poziomie.
Dwutlenek wĊgla powstaje w wyniku caákowitego utleniania wĊgla, a jego wzrastające
stĊĪenie wpáywa na efekt cieplarniany, co sáuchacze zobaczyü mogli na Krzywej Keelinga. I tu
nasuwa siĊ pytanie - co robiü? OdpowiedĨ jest
prosta - oszczĊdzaü energiĊ, ocieplaü budynki
i mieszkania.
Uczestnicy wykáadu sáuchali o zmieniającym siĊ
klimacie począwszy od Wielkiego Wybuchu, poprzez

powstanie Ukáadu Sáonecznego, do pojawienia siĊ Īycia
i czáowieka.
Teresa Wojtasik

Kącik gadĪeciarza

MIECH DO ROZPALANIA GRILLA
Miejmy nadziejĊ, Īe po paskudnym pogodowo kwietniu caáy maj
bĊdzie ciepáy i pogodny i bĊdzie
sprzyjaá ogrodowemu ucztowaniu
w gronie rodziny i przyjacióá, czyli grillowaniu.
MiáoĞników tej formy spĊdzania
czasu z roku na rok w Polsce przybywa, a forma, przyrządy, akcesoria
pomocnicze, jak i same grille oraz
oczywiĞcie potrawy są coraz wymyĞlniejsze. Coraz wiĊcej osób udoskonala i rozwija grillowy asortyment,
dąĪąc do perfekcji w tej dziedzinie.
I nie ma siĊ co dziwiü, spotkania przy
grillu to czasami jedyna forma kontaktu z dawno
niewidzianymi znajomymi, sąsiadami, jest wiĊc to
teĪ okazja do zaimponowania im, zaskoczenia…
A poza tym, dąĪenie do estetycznej wygody jest
znakiem naszych czasów.
Jednym z akcesoriów, przydatnych przy rozpalaniu grilla, jest miech, Korzystając z niego, nie
trzeba juĪ nachylaü siĊ nad rusztem i caáą mocą

páuc dmuchaü w tlący siĊ ogieĔ, naraĪając siĊ przy
tym na oparzenia i wdychanie szkodliwych substancji. Wprawdzie wielu máodych mĊĪczyzna ma páuca
jak miechy, ale i tak szkoda ich (páuc oczywiĞcie) na
robienie czegoĞ, co moĪna z powodzeniem zastąpiü
specjalnie do tego skonstruowanym urządzeniem,
które kosztuje niecaáe 30 zá.
Udanego i bezpiecznego grillowania.
M.S.
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W imieniu Komitetu Organizacyjnego
serdecznie wszystkich zapraszamy
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„Rodzic w Ğwiecie nastolatka”
Celem warsztatów jest pomoc w nawiązywaniu dobrych relacji
z nastoletnimi dzieümi i wsparcie rodziców w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania.
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Wyniki 23. kolejki (29.04.)
Victoria Wrzeğnia - Victoria Ostrzeszów
SKP Sáupca - Wicher Dobra
Kania GostyĔ - PKS Racot
LKS ĝlesin - PogoĔ N. Skalmierzyce
Obra 1912 KoĞcian - Biaáy Orzeá KoĨmin
Rawia Rawag Rawicz - Centra Ostrów
Ostrovia 1909 Ostrów - Polonia 1912 Leszno

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

10. Biaáy Orzeá KoĨmin
22
24
33
40
11. Polonia KĊpno
21
17
15
41
12. Wicher Dobra
22
17
24
55
13. Kania GostyĔ
21
14
16
36
14. PKS Racot
21
13
16
56
15. LKS ĝlesin
21
0
19
38
Kolejne mecze:
• Ğroda, 3.05., godz. 15.00 - Victoria Ostrzeszów - Polonia KĊpno;
• sobota, 6.05., godz. 16.00 - Ostrovia 1909 Ostrów Victoria Ostrzeszów.

Klasa okrĊgowa

Bramka dla Victorii: àukasz Duczmal (60).

Wyniki 22. kolejki (30.04.)

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

DruĪyna
PogoĔ Skalmierzyce
Centra Ostrów
Obra 1912 KoĞcian
Ostrovia 1909 Ostrów
Victoria WrzeĞnia
Victoria Ostrzeszów
Polonia 1912 Leszno
Rawia Rawag Rawicz
SKP Sáupca

M.
22
21
22
22
21
22
22
21
21

Pkt
43
43
42
40
40
38
37
31
29

Bz.
36
45
33
51
43
44
46
43
34

Bs.
15
22
19
21
21
31
34
42
27

KS Opatówek - Zefka Kobyla Góra
LKS Goáuchów - Orzeá MroczeĔ
Szczyt Szczytniki - Korona PogoĔ Stawiszyn
Olimpia Brzeziny - Raszkowianka Raszków
Victoria Skarszew - PogoĔ TrĊbaczów
Astra Krotoszyn - Piast Kobylin
Odolanovia Odolanów - Barycz Janków Przyg.
Stal Pleszew - GKS ĩerków

1-0
0-0
5-1
2-0
2-1
2-1
6-0
4-0

Aktualna tabela
M.
1.

DruĪyna
LKS Goáuchów

M.
22

2.
3.

Odolanovia Odolanów
Stal Pleszew

22
22

48
48

52
52

19
17

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Victoria Skarszew
Astra Krotoszyn
KS Opatówek
Orzeá MroczeĔ
Piast Kobylin
Zefka Kobyla Góra

22
22
22
22
22
22

45
41
39
37
35
33

53
39
33
43
50
44

19
30
25
33
38
26

10. Olimpia Brzeziny
22 28 34 44
11. PogoĔ TrĊbaczów
22 26 42 42
12. Barycz Janków Przyg.
22 21 24 57
13. GKS ĩerków
22 19 20 50
14. Korona PogoĔ Stawiszyn 22 15 18 46
15. Raszkowianka Raszków
22 11 22 69
16. Szczyt Szczytniki
22 8
19 76
Kolejne mecze:
• Ğroda, 3 maja, godz. 16.00 - Zefka Kobyla Góra Stal Pleszew;
• niedziela - 7 maja, godz. 16.00 - Odolanovia Odolanów
- Zefka Kobyla Góra.

A-klasa

Wyniki 18. kolejki (30.04.)
Pkt. Bz. Bs.
52 64 18

Straīak Sâupia - LZS Czajków
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LKS Jankowy 1968 - Pelikan Grabów
Victoria Laski - LZS Doruchów
LKS Czarnylas - GKS GrĊbanin
LZS Olszowa - LZS Chynowa
Wielkop. Siemianice - Sokóá Bralin

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

Aktualna tabela
M. DruĪyna
M. Pkt. Bz. Bs.
1. Wielkopolanin Siemianice
16 41 60 16
2. Victoria Laski
17 41 52 20
3. StraĪak Sáupia
17 28 40 29
4. LKS Czarnylas
17 28 33 23
5. LKS Jankowy 1968
17 27 37 32
6. LZS Chynowa
16 24 38 31
7. LZS Czajków
17 24 39 33
8. LZS Doruchów
17 23 35 28
9. Sokóá Bralin
16 19 27 30
10. Pelikan Grabów
16 16 22 33
11. GKS GrĊbanin
17 16 25 38
12. LZS Trzcinica
16 12 36 67
13. LZS Olszowa
17 6
15 79
Kolejne mecze - ğroda, 3 maja:
• godz. 14.00 - LZS Doruchów - LKS Czarnylas;
• godz. 16:00 - LZS Czajków - Victoria Laski;
• godz. 16.00 - Pelikan Grabów - Wielkop. Siemianice.
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53. Cross Ostrzeszowski - WYNIKI

zwyciĊzcy oraz najlepsi z powiatu ostrzeszowskiego

21000m - PÓàMARATON (sklasy¿kowano 273 biegaczy)
1. RAFAà CZARNECKI (STS SkarĪysko Kamienna), 13. Robert Zborowski
(Ostrzeszów), 46. Mateusz Sternal,
49. Sáawomir Dąbrowski, 66. Bartosz
Karkoszka, 71. Marcin Grzesiak, 77.
Emilia WoliĔska (stowarzyszenie „Kolejarz”), 85. Dominik ĝwitoĔ, 102. Anna
Soáyga, 104. Marcin Báaszczyk, 108.
Andrzej Lamek, 119. Krzysztof Machaj, 124. Andrzej CieĞla, 126. Maciej
Guzenda, 128. Józef Przybyáek, 131.
àukasz Bacik, 132. Bartosz Borowicz,
138. Marek Palat.
5000m - BIEG OPEN (sklasy¿kowano
38 biegaczy)
1. PAWEà RAK (KB „Lupus” OleĞnica), 10. Marian ĝwitoĔ (Bukownica),
21. Natalia Daszczyk (Ostrzeszów).
BIEGI PRZEDSZKOLAKÓW
400m - dziewczynki (skl. 105)
1. GABRIELA OCHĉDZAN (Prz. Sióstr
Nazaretanek - Ostrzeszów), 2. Maja
Puchaáa (Prz. Sióstr Salezjanek - Grabów), 4. Zuzanna Lesiewicz (Prz. nr
6 - Ostrzeszów), 5. Marcelina àuczak
(Prz. nr 5 - Ostrzeszów), 6. Wiktoria
Gilar (SP nr 2 - Ostrzeszów), 7. Julia
ZakrĊta (SP Czajków), 9. Nadia ZieliĔska (Prz. nr 5 - Ostrzeszów), 10. Lena
SipurzyĔska (Prz. Mąkoszyce).

nr 2), 11. Antoni Jurga (Grabów), 13.
Oskar Gretkiewicz (SP nr 2).

per Nowak (Doruchów), 15. Mikoáaj
Gretkiewicz (Gim. nr 2).

800m - dziewczĊta kl. III-IV (skl. 71)
1. MARCELINA SIKORSKA (SKS
„Champion” Lasowice), 4. Hanna
SipurzyĔska (Mąkoszyce), 6. Sabina Piotrowiak (SP nr 1), 8. Wiktoria
Grzesiek (Szklarka Przyg.). 11. Katarzyna Baraniak (Mikstat), 13. Alicja
Stanisáawska (SP nr 3), 14. Weronika
Matysiak (Rogaszyce), 15. Oliwia Grzesiek (Szklarka Przyg.).

BIEGI SZKÓà PONADGIMNAZJALNYCH
2000m - dziewczĊta kl. I-II-III (skl. 30)
1. KINGA GRABOWSKA (UKS „Dziewiątka” Kalisz), 3. Martyna LubojaĔska (ZS nr 1), 5. Marta Wieczorek (I
LO), 7. Marcelina Sztuder (ZS nr 1),
10. Paulina RybczyĔska (I LO), 11.
Martyna Wróbel (ZS nr 1), 12. Daria
Ramirez Paszek (ZS nr 1), 13. Patrycja Maciejewska (I LO), 15. Paulina
Baranowska (ZS nr 1).

800m - cháopcy kl. III-IV (skl. 84)
1. ADRIAN KRAJEWSKI (UKS MiĊdzybórz), 3. Maciej CiepliĔski (Grabów), 5. Bartosz Rusak (Czajków),
6. Aleksander Wojtasik (Doruchów),
8. Filip Wyryma (Doruchów), 10. Paweá
Gaáka (Czajków), 11. Jarosáaw Tomczyk
(Kraszewice), 12. Paweá Roróg (Doruchów), 13. Dominik Pawlak (SP nr 3),
14. Tomasz Olejniczak, 15. Wojciech
Parzybok (obaj Szklarka Przyg.).
1000m - dziewczĊta kl. V-VI (skl. 68)
1. ANNA BODURA (Mikstat), 12. Samanta Zborowska (SP nr 3), 14. Marta
Kobza (Kraszewice). 19. Beata Jesion
(Doruchów).

400m - cháopcy (skl. 124)
1. FRANCISZEK GRZEGOROWSKI
(SP nr 6 - Ostrów Wlkp.), 3. Mateusz
Pilarczyk (SP Czajków), 5. Stanisáaw
Nieruchalski (Prz. nr 1 - Ostrzeszów), 6.
Jan Rusak (SP Czajków), Antoni HeliĔski (SP Czajków), 8. Dominik Janasek
(SP Szklarka Przyg.), 9. Jan SáowiĔski
(Prz. Sióstr Nazaretanek), 10. Mikoáaj
Malak (SP nr 3 - Ostrzeszów).

1000m - cháopcy kl. V-VI (skl. 70)
1. JAKUB JASZCZYēSKI (SP nr 2),
3. Jakub Binkowski (Mikstat), 4. Kamil Kauka (Mąkoszyce), 6. Gustaw
Dembski (SP nr 3), 7. Robert SroczyĔski (NiedĨwiedĨ), 8. Norbert Janicki
(SP nr 3), 10. Maksymilian Behrens
(Kaliszkowice Oáobockie), 11. Kamil
Michniewski (Doruchów), 13. Oliwier
Doktór (Mąkoszyce), 14. Artur Pawlak
(Mikstat), 15. Oliwier WiĞniewski (SP
nr 2), 16. Maciej Falak (Doruchów), 17.
Oskar BukczyĔski (SP nr 2).

BIEGI SZKÓà PODSTAWOWYCH
700m - dziewczĊta kl. I-II (skl. 73)
1. ZUZANNA HOC („Juvenia” Gáuchoáazy), 6. Weronika Stasierska
(Mikstat), 7. Iga Godek (Doruchów),
Gabriela Stradomska (Olszyna), 9.
Laura Janicka (SP nr 2), 10. Hanna
Lamek (SP nr 3), 11. Agata Nolber (Mąkoszyce), 12. Tatiana Matuszewska, 13.
Aurelia Matuszewska (obie Grabów),
14. Maja Ciupek (Siedlików).

BIEGI SZKÓà GIMNAZJALNYCH
1500m - dziewczĊta kl. I-II-III (skl. 44)
1. WIKTORIA RYNG (WKS „OleĞniczanka” OleĞnica), 4. Nikola Kozáowska (Siedlików), 6. Katarzyna
Panek (Siedlików), 8. Nicola PietroĔ
(Kobyla Góra), 9. Klaudia PrĊgiel (LKS
„Orkan” Ostrzeszów), 10. Magdalena
Lewek (Kobyla Góra), 12. Julia Rachuta
(Mikstat), 13. Weronika Kubasik (Kraszewice), 15. Anna Gaáka (Czajków).

700m - cháopcy kl. I-II (skl. 125)
1. FILIP WOLAK („Juvenia” Gáuchoáazy), 2. Marcin Zaremski (Szklarka
Przyg.), 4. àukasz Janas (Czajków), 5.
Dawid Nowak (Doruchów), 7. Dominik
Mazur (SP nr 3), 8. Michaá Marszaáek
(SP nr 2), 10. Bartáomiej Czaska (SP

2000m - cháopcy kl. I-II-III (skl. 68) - 88
1. MICHAà PYTEL (WKS „OleĞniczanka” OleĞnica), 4. Szymon Bodura
(Mikstat), 5. Kamil GaáĊcki (Kobyla
Góra), 9. Jan LipiĔski (Gim. nr 1), 11.
Leon Wawrzynowicz (Gim. nr 2), 12.
Bartáomiej ûwikáa (Doruchów), 14. Kac-

3000m - cháopcy kl. I-II-III (skl. 28)
1. KAMIL ORZESZYNA (ZS nr 1), 5.
Maciej Marczak (ZS nr 1), 7. Kamil
KaĨmierczak (ZS nr 1), 9. Tomasz
Olejnik (ZS nr 2), 10. Mateusz Bacik
(I LO), 11. Mikoáaj Parzybok (ZS nr
1), 12. Adam Mikoáajczyk (I LO), 13.
Patryk Adamski (I LO), 15. Artur Maury
(ZS nr 1).

BIEGI STOWARZYSZENIA „SPRAWNI
- RAZEM”
1000m - kobiety - rocznik 2001 i máodsze (skl. 22)
1. AGATA PITURA (Pyrzyce).
2000m - mĊĪczyĨni - rocznik 2001
i máodsi (skl. 28)
1. CZESàAW GAWRON (Stargard).
1500m - kobiety - rocznik 2000 i starsze (skl. 14)
1. ANNA BODZIONY (Nowy Sącz).
3000m - mĊĪczyĨni - rocznik 2000
i starsi (skl. 31)
1. TOMASZ KLUZIAK (Puáawy Lubelskie)
NORDIC WALKING
5000m - kobiety i mĊĪczyĨni (skl. 11)
1. KRZYSZTOF GUZENDA, 2. Danuta
Czwordon, 3. Maria Pilarek, 4. Maria
Woryma, 5. GraĪyna Guzenda (wszy-

W ofercie naleĪy podaü caákowity koszt 1m2
brutto z podatkiem VAT.
Zakres prac do wglądu i odbioru w biurze spóádzielni.
Termin skáadania ofert do dnia 18 maja do godz. 15.00 w biurze
Spóádzielni w Mikstacie os. Bielany 1D.
Informacji o przetargu udzielamy pod nr tel. 62 731-05-21.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany zakresu prac bez podania przyczyny.

***

Biegi ukoĔczyáo (zostaáo sklasy¿kowanych) - 1307 zawodników, czyli
o 120 mniej niĪ przed rokiem, kiedy to
ukoĔczyáo zawody 1427 biegaczy. Jest
juĪ tradycją, Īe najwiĊcej startujących
gromadzi póámaraton (273 osoby). To,
rzecz jasna, mniej niĪ zapowiadali organizatorzy i mniej niĪ w roku ubiegáym
(356), ale w tym przypadku - nie jest Ĩle.
Szkoda tylko, Īe nasi dáugodystansowcy
zajĊli w tym biegu dalsze pozycje. Ponad
stuosobową frekwencją cieszyáy siĊ takĪe
zmagania przedszkolaków. CzĊsto są
to niestety równieĪ zmagania z ambicją
rodziców, ciągnących do mety za rĊkĊ zapáakane maluchy. OczywiĞcie czĊĞü dzieci biegáa samodzielnie i to z uĞmiechem,
jak choüby pierwsza wĞród dziewczynek
Gabrysia OchĊdzan. UwaĪam jednak,
Īe rywalizacjĊ najmáodszych powinno
siĊ potraktowaü jako zabawĊ - skróciü
dystans i w ogóle nie klasy¿kowaü. MoĪe
wtedy rodzice teĪ nabraliby dystansu...
Cieszy niezáa frekwencja uczniów szkóá
podstawowych. Jednak w máodszych
klasach dzieci z powiatu ostrzeszowskiego nie stawaáy na najwyĪszym stopniu
podium. NajbliĪej byá Marcin Zaremski
- zajmując 2. miejsce wĞród cháopców
z klas I-II. W klasach V-VI zwyciĊĪali
juĪ uczniowie z naszych szkóá: Anna
Bodura i Jakub JaszczyĔski. Na uznanie zasáuguje takĪe zwyciĊzca w biegu
uczniów ze szkóá ponadgimnazjalnych
- Kamil Orzeszyna, któremu dzielnie
sekundowaáa wĞród dziewczyn Martyna LubojaĔska, zajmując 3. miejsce.
Caákowicie zawiodáy gimnazja. Wygląda
na to, Īe rozpoczĊte wygaszanie tych
szkóá „wygasiáo” teĪ ambicje nauczycieli
i uczniów. Dziewcząt i cháopców startujących w tych biegach byáo áącznie 112
(przed rokiem 171). Na dodatek Īaden
z naszych gimnazjalistów nie zdoáaá uplasowaü siĊ w pierwszej trójce.
Ogóáem, uwzglĊdniając takĪe biegi przedszkolaków, reprezentanci
powiatu ostrzeszowskiego zajĊli
w tegorocznym crossie 4 pierwsze
miejsca, 2 drugie i 4 trzecie.
K.J.

Pismo nawiązujące do ostatnich irytacji w gazecie w sprawie Crossu.

TrochĊ pusto, ale dlaczego?
Napisane po
licznych konsultacjach z oburzonymi rodzicami
i trenerami.
Bardzo siĊ
cieszĊ, Īe ktoĞ
rozsądny spoza organizatorów miaá
na tyle zapaáu lub na tyle wyczerpaną cierpliwoĞü, by zwróciü uwagĊ na
niedociągniĊcia przy odbywających siĊ
od 53 lat biegach przeáajowych - Cross
Ostrzeszowski. Jest to zawsze zauwaĪane i wytykane przez mieszkaĔców,
jak i przyjezdnych uczestników, i co?!
I jak to siĊ zwykáo mówiü Īargonem

crossowym - „karuzela siĊ krĊci” od lat,
ale bez poprawy dla startujących, a to
przede wszystkim o nich chodzi. Czy
tak? Czy tylko o to, by „odhaczyü” nastĊpną rocznicĊ organizowania? Jako
mieszkaĔcom jest nam wstyd, Īe tyle
osób zaangaĪowanych w organizacjĊ
nie moĪe wyeliminowaü tych báĊdów.
MoĪe niech sami wystartują i doĞwiadczą, o czym mowa? Czy zapomnieli
juĪ, co im kiedyĞ, jako biegaczom,
przeszkadzaáo? Ale jeszcze bardziej
jesteĞmy zbulwersowani áączeniem
biegów róĪnych roczników jedną dekoracją. To nas boli najbardziej. To
tak jak startowaü „Syrenką” z ferrari

„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

Spóádzielnia Mieszkaniowa LokatorskoWáasnoĞciowa w Mikstacie
ogáasza przetarg nieograniczony
na wykonanie poáoĪenia chodnika przy bl. I.

scy Ostrzeszów), 6. Bronisáawa àagoda
(Rogaszyce).

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

w jednym wyĞcigu! Wygrana jest przesądzona. I w taki sposób zachĊcamy
i próbujemy zaszczepiü sport, bieganie
u najmáodszych? W tak nierównej rywalizacji, juĪ na starcie są przeraĪeni
wielkoĞcią i tĊĪyzną ¿zyczną swoich
starszych rywali. W Waszym artykule
czytamy piĊkne zdanie, które organizujący odtrącili gdzieĞ poza ĞwiadomoĞü
i zrezygnowali z dbaáoĞci o szczegóáy
wychowawcze nie tylko w sporcie: „Prosimy takĪe organizatorów imprezy dla
dzieci, by zawsze mieli na uwadze
ich dobro i by tak organizowali zabawy, zawody, by dzieci biorące w nich
udziaá miaáy poczucie sprawiedliwoĞci.
To bardzo waĪne!”. I jak to siĊ ma do
startów áączonych wiekowo - starsi
i máodsi, gdzie máodszy zawodnik koĔczący bieg w pierwszej dziesiątce nie
jest doceniony - nagrodzony za bieg
w swojej kategorii jako pierwszy? Co
jest z Wami organizatorami? KiedyĞ
byáo okej, biegi áączono i zbieraáo siĊ
róĪne karteczki klasy¿kujące wiekowo
i dzieci byáy odpowiednio doceniane
i nagradzane. A teraz moje dziecko
mówi: „Po co mam biegaü, mĊczyü
siĊ bez sensu? Te biegi są beznadziejne!” I teraz proszĊ przekonaü dzieci
w podstawówkach i obecnych jeszcze gimnazjach, Īeby sobie biegaáy,
skoro organizatorzy nie zapewniają
uczciwej, sportowej rywalizacji. To jest
antypromocja sportu w Ostrzeszowie.
JuĪ w tamtym roku miaáem problem
przekonaü swoje dziecko do startu
w Crossie, w tym roku - to samo. WáaĞciwie lepiej posyáaü dziecko na inne
zawody, gdzieĞ w Polsce, gdzie mają
swoją kategoriĊ wiekową, niĪ na Cross.
I tym sposobem sami sobie podkopujemy zapaá i talenty sportowe w swoim
mieĞcie. Jak to siĊ nie zmieni, to dzieci
nie bĊdą chciaáy startowaü, a i my,
rodzice nie bĊdziemy namawiaü ich do
startów. WrĊcz przeciwnie - nie pozwolimy stratowaü dla ich dobra, jeĞli nie
zmieni siĊ ta forma uczestnictwa i nie
chodzi o nagrody. tylko o równe szanse!
Rodzice startujących
w biegach dzieci
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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.

Bach, Beethoven i Brahms
w ostrzeszowskim klasztorku

3.05.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!
fot. MAREK JASTRZĉBSKI

W niedzielĊ, 19 kwietnia, ostatni raz w tym sezonie odbyá siĊ koncercie z cyklu „Peráy w Koronie”.
PublicznoĞü zgromadzona w ostrzeszowskim klasztorku wysáuchaáa interpretacji trzech znanych
muzyków klasycznych: Bacha, Beethovena i Brahmsa. ChociaĪ byá to juĪ 59. koncert z tego cyklu,
to moĪna Ğmiaáo nazwaü go niepowtarzalnym i wyjątkowym. Po raz pierwszy wystąpiáa ostrzeszowianka - Weronika Nawrot, a akompaniowaá jej Maciej Bąk. Dla dziewczyny byáa to prapremiera
przed „dyplomem”.
Máodzi muzycy wykonali najbardziej znane i jedne z najwaĪniejszych utworów takich, jak fugi
c-moll i gis-moll Bacha, „SonatĊ ksiĊĪycową” Beethovena czy walce Brahmsa. To takĪe pierwszy
raz, kiedy ostrzeszowska publicznoĞü miaáa okazjĊ wysáuchaü koncertu na dwa fortepiany.
Na nastĊpne muzyczne spotkanie bĊdziemy musieli poczekaü do jesieni, kiedy to zacznie siĊ
jubileuszowy 10. juĪ sezon „Pereá w Koronie”.
Paulina Trzeciak

Joanna i Grzegorz
Miáo nam poinformowaü, Īe 22 kwietnia 2017 roku w koĞciele para¿alnym
w Czajkowie na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Joanna KĊdzia i Grzegorz Cegieáka
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości
oraz pomyślnej realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na áamach „CzO”, przynieĞ
lub przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie
kosztuje. Zapraszamy!

Kochanej
Jubilatce

Aleksandrze
Jarych
z okazji 50. urodzin

samych szczęśliwych
i pogodnych dni, dużo
radości, zdrowia i uśmiechu
na co dzień
życzy
mąż z córkami

Kochanej Mamie, Teściowej i Babci

Genowefie Brylak
z okazji 65. urodzin

dużo radości, siły i uśmiechu na co dzień
oraz doczekania w zdrowiu kolejnych,
pięknych jubileuszy
życzą
dzieci z rodzinami i wnuki

Kochanej Jubilatce Mamie, Babci i Prababci -

Natalii Gonera
z okazji 90. urodzin

z serca płynące życzenia błogosławieństwa Bożego,
zdrowia i kolejnych pięknych jubileuszy
składają
dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki

Kaja - córeczka paĕstwa Bogumiây
K
i Tomasza Dziekanów z Ostrzeszowa,
ur. 24.04.2017r., 2910g
u
Natan - synek paĕstwa Anny Antoniewicz
N
i Artura Rychlaka z Ostrzeszowa,
ur. 24.04.2017r., 4170g
u
IIgor - synek paĕstwa Anety i Kacpra
Koâków z Kċpna, ur. 25.04.2017r., 2920g
K

Osoby urodzone między
21 kwietnia a 20 maja to
zodiakalne Byki.
Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym dzieciątkom życzymy
zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

