®

ROK XXIII NR
DATA:

20 (1154)

17.05.2017

CENA: 2zá
(w tym 8% VAT)

ISSN
1425 - 2562
Indeks 325163
OdwiedĨ nas w Internecie
www.czasostrzeszowski.pl

REGIONALNY TYGODNIK INFORMACYJNY

CZAJKÓW * DORUCHÓW * GRABÓW N. PROSNĄ * KOBYLA GÓRA * KRASZEWICE * MIKSTAT * OSTRZESZÓW
rocznicą powoáania PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej. (przedtem
- Zawodowa
StraĪ PoĪarna).
Po uroczystej mszy Ğw.
wszyscy udali
siĊ na pl. Wiosny
Ludów, aby tam

uczestniczyü w podniosáym apelu. Pochód prowadziáa orkiestra, która swoją
muzyką urozmaicaáa trasĊ i nadawaáa
uroczystego charakteru. Przemarszowi przyglądali siĊ zaciekawieni oraz
dumni ze straĪaków mieszkaĔcy.
Niezwykle waĪnym momentem
byáo wrĊczenie odznaczeĔ i wyróĪnieĔ. OdznakĊ „ZasáuĪony dla
Ochrony PrzeciwpoĪarowej” otrzy-

mali: Tomasz Mak (srebrną) oraz
Aleksander Szewczyk (brązową).
Medalem „Za Zasáugi dla PoĪarnictwa” odznaczeni zostali: Jarosáaw
Szala (srebrny) oraz Jarosáaw Koáodziejczak i Piotr Marciniszyn (brązowe).
Odznaką „Wzorowy StraĪak” wyróĪniono Narcyza Przybylskiego.
DokoĔczenie na str. 12.
nego na jezdniĊ wycieká
páyn, rozszczelnieniu
ulegá teĪ ukáad pneumatyczny. Te dwie usterki
unieruchomiáy ciĊĪarówkĊ - o „wáasnych siáach”
nie mogáa zjechaü z ruchliwej trasy, nawet na
znajdującą siĊ w pobliĪu
stacjĊ Orlen.
Z przymusowego
postoju zapewne nie byá
zadowolony kierowca
mana, Ğwinki moĪe nieco bardziej, bo droga do
ubojni jednak trochĊ siĊ
wydáuĪyáa.
Uszkodzony man
doĞü dáugo tarasowaá pas
w kierunku Ostrowa, powstawaáy znaczne utrudnienia w ruchu.
PlamĊ na jezdni zneutralizowali nasi
straĪacy, autem zaĞ musiaá zająü siĊ
specjalistyczny sprzĊt.
Rob.

Przymusowy postój Ğwinek na „11”

WIELKIE ĝWIĉTO
STRAĩAKÓW
13 maja byá waĪnym dniem dla
straĪaków z naszego powiatu. Zgromadzeni w Kobylej Górze druhowie

razem z zaproszonymi goĞümi ĞwiĊtowali Powiatowy DzieĔ StraĪaka,
który w tym roku powiązany byá z 25.

NIEPRAWDOPODOBNE?
A JEDNAK!
Przebadali 450 kierujących - wszyscy byli trzeĨwi!
To bardzo dobra wiadomoĞü, dlatego postanowiliĞmy zamieĞciü ją na
pierwszej stronie, z nadzieją...
W poniedziaáek (8 maja) od wczesnego rana policjanci z ostrzeszowskiej
drogówki przeprowadzili po raz kolejny
dziaáania mające na celu „wyeliminowanie” nietrzeĨwych uĪytkowników dróg.
Funkcjonariusze przebadali áącznie 450
kierujących i wszyscy byli trzeĨwi!



MoĪe wreszcie w ĞwiadomoĞci spoáecznej zaczyna siĊ coĞ zmieniaü, moĪe
„swoje robią” czĊste kontrole i dotkliwe
kary, a moĪe to tylko szczĊĞliwy zbieg
okolicznoĞci? NiezaleĪnie od motywów
i przyczyn, ta informacja jest bardzo
budująca. Na pewno z Polaków nie
uda siĊ zrobiü narodu abstynentów,
ale moĪe w koĔcu dociera do nas, Īe
pijany za kierownicą to Ğmiertelne niebezpieczeĔstwo.

ZAGRAJ O DWIE STÓWKI!
Zapraszamy po raz kolejny
do naszej zabawy, w której moĪna wygraü 200 záotych.
Zaczynając od tego numeru,
na str. 1. zamieszczaü bĊdziemy
jeden z czterech fragmentów pociĊtego banknotu 200-záotowego.
Aby wziąü udziaá w losowaniu dwustu
záotych, naleĪy wyciąü cztery róĪne fragmenty (co tydzieĔ jeden) i dopasowaü je
w taki sposób, by powstaá caáy banknot.
ZáoĪone czĊĞci naleĪy nakleiü na standardową kartkĊ pocztową lub widokówkĊ, napisaü swoje dane adresowe i tak wypeánioną
kartkĊ dostarczyü do redakcji - termin podamy
w numerze 23., w którym zamieĞcimy ostatnią
czĊĞü banknotowych puzzli.
W zabawie mogą braü udziaá osoby peánoletnie
(wykluczony jest udziaá pracowników redakcji oraz
ich najbliĪszej rodziny). Uczestnictwo w konkursie
jest równoznaczne z wyraĪeniem zgody na publikacjĊ
danych osób nagrodzonych.
red.

W czwartkowy ranek (11 maja) na
krajowej „11” w Ostrzeszowie kierowca
mana przewoĪącego trzodĊ chlewną
prawdopodobnie zagapiá siĊ i uderzyá
swoim autem w poprzedzającą go na-

czepĊ scanii. Na pierwszy rzut oka
uszkodzenia mana nie byáy groĨne,
jednak po chwili okazaáo siĊ, Īe na
skutek uderzenia ucierpiaáy doĞü waĪne
elementy pojazdu. Z ukáadu hydraulicz-

SPRZĄTALI PRZED SPRZĄTANIEM
Od poniedziaáku, 15 maja, ruszyáa
w Ostrzeszowie akcja wywozu „wielkich
gabarytów”. Powtarzana co roku, jest
doskonaáą okazją, by zrobiü remanent

w gospodarstwach domowych. WystawiliĞmy wiĊc wszystko, co niepotrzebne albo to, co przez lata, w myĞl
zasady - „moĪe siĊ jeszcze przyda”,
uznawaliĞmy za przydatne, ale nareszcie dojrzeliĞmy do tego, aby pozbyü siĊ
rzeczy od lat zagracających strychy,
piwnice, garaĪe…
Ciekawie wyglądaáy ulice Ostrzeszowa w niedzielne popoáudnie, „udekorowane” wiĊkszymi lub mniejszymi
„klamorami”, czekającymi na poniedziaákowy ranek, by samochody zabraáy
je na skáadowisko. Ale… nie wszystkie
siĊ doczekaáy, bowiem zorganizowane
grupy uwijaáy siĊ, sprzątając co „lepsze
kĊski” i swoimi samochodami, wózkami,
czym moĪliwe, wywoziáy niektóre rzeczy,

ZATRUDNIĉ

TAPICERA, PRACA
W OSTRZESZOWIE,
kontakt: Kinas Meble,
ul. Norweska 74, Ostrzeszów,
tel. 603 916 779

zwáaszcza metalowe, lub sprzĊt
elektryczny i elektroniczny. Ten,
pozbawiony „wnĊtrznoĞci”, czĊsto
lądowaá z powrotem na ulicy.

Akcja wywozu wielkich gabarytów
potrwa w Ostrzeszowie do piątku - 19
maja, a w gminie zacznie siĊ w poniedziaáek - 22 maja i skoĔczy w ĞrodĊ - 31 maja.

RATY
RRSO
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STIHL
S
TI
FS 38
Moc 0,65 kW/0,9 KM
Moc:
M
CiĊĪar 4,2 kg2)
CiĊĪ

+

Silni 2-MIX
Silnik
Uchwyt obwiedniowy
Uchw
Gáow
Gáowica Īyákowa AC
C5-2
Pas noĞny
2) ciĊĪar bez paliwa, narzĊdzia tnącego i osáony

Przedborów 31,
tel. 62 730 60 54, 731 94 58

STIHL FS 55
ST

STIHL FS 87
STIH

Mo 0,75 kW/1,0 KM
Moc:
CiĊ
CiĊĪar 5,1 kg2)

Moc: 0,95 kW/1,3 KM
CiĊĪa
CiĊĪar 5,6 kg2)

Siln 2-MIX
Silnik
Uchwyt oburĊcznyy
Uc
Gáowica Īyákowa
Gá
AC 25-2
Pas noĞny

Silnik 4-MIX
Uchwyt oburĊczny
Uchw
Gáowica Īyákowa AC 25-2
Gáow
System antywibracyjny
Szelki

+

Ostrzeszów, ul. Brzozowa 2,
tel. 62 586 09 68

1) Dla kredytu na zakup towarów i usáug, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji RATY 0% zawartego na okres 10 miesiĊcy, wyliczenia dla przykáadu reprezentatywnego na
dzieĔ 14.03.2017r. są nastĊpujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena
towaru 1000,00 zá; staáa stopa oprocentowania kredytu 0%; caákowita kwota kredytu 100,00 zá; caákowita kwota do zapáaty 1000,00 zá; caákowity koszt kredytu 0zá; wysokoĞü 10 równych rat miesiĊcznych
100,00 zá. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 15.04.2017 r. do
dnia 30.06.2017 r.
Autoryzowany Dealer STIHL wystĊpujący w roli poĞrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy
o kredyt na zakup towarów i usáug w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we
Wrocáawiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oĞwiadczenia o
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaĞnieĔ dotyczących treĞci wymienionych dokumentów. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzglĊdnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta
zostanie podjĊta przez Santander Consumer Bank S.A.
O szczegóáy pytaj sprzedawcĊ lub sprawdĨ na www.santanderconsumer.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.

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

OdpowiedĨ burmistrza
Mariusza Witka na list
pana Roberta Marka
w sprawie ulicy Cedrowej
Szanowny Panie,
stan ulicy Cedrowej, podobnie
jak wielu innych gminnych dróg
gruntowych jest mi dobrze znany,
tak jak dobrze jest mi znana historia
powstawania tej drogi i zlokalizowanego przy niej osiedla domów jednorodzinnych. Zgadzam siĊ z Pana
twierdzeniem, Īe stan tej ulicy jest
záy, a jej gruntowa nawierzchnia nie
speánia oczekiwaĔ mieszkaĔców.
Niemniej jednak pragnĊ zwróciü
uwagĊ na nieco szerszy kontekst
remontów i budowy dróg gminnych
z uwagi na fakt, Īe argumenty przytaczane przez Pana w nadesáanym
i opublikowanym w mediach piĞmie
pojawiają siĊ takĪe w gáosach mieszkaĔców innych czĊĞci miasta i gminy Ostrzeszów.
Pierwszą kwestią są podatki od
nieruchomoĞci páacone przez mieszkaĔców. Trudno zaprzeczyü, Īe

UKŁADANIE
PŁYTEK
regipsy, gładzie, malowanie
SOLIDNE WYKONANIE

kwoty wynikające z udziaáu miasta
i gminy Ostrzeszów w podatku od
nieruchomoĞci, páaconym zarówno
przez osoby ¿zyczne, jak i prawne
są istotnym Ĩródáem dochodów budĪetu gminy, pozwalającym realizowaü jej ustawowe zadania, wĞród
których jednym, ale nie jedynym jest
budowa i utrzymanie dróg. W ustawowym katalogu zadaĔ wáasnych
samorządu gminnego jest wiele obowiązków, w tym takĪe ten, o którym
Pan wspomina, czyli budowa szkóá.
Na temat potrzeb w zakresie oĞwiaty, jej reformy, która obecnie jest
wdraĪana, i budowy nowego, choü
dawno juĪ planowanego zespoáu
szkolno-przedszkolnego w Rojowie,
nie chciaábym w tym momencie polemizowaü. Mając jednak na uwadze
koniecznoĞü zapewnienia dojazdu
do budowanego budynku zespoáu
szkolno-przedszkolnego w tego-

rocznym budĪecie, zabezpieczona
zostaáa czĊĞü kwoty potrzebnej do
budowy ul. Cichej, a pozostaáe Ğrodki mamy nadziejĊ uzyskaü z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016
- 2019 r.
Powracając do tematu ul. Cedrowej pragnĊ zwróciü uwagĊ na
uwarunkowania, w jakich droga ta
powstawaáa, a w szczególnoĞci na
fakt, Īe ze strony wáadz samorządowych miasta i gminy Ostrzeszów
jak dotąd nie padáa deklaracja wybudowania jej w standardzie oczekiwanym przez mieszkaĔców, jako
drogi utwardzonej z nawierzchnią
bitumiczną czy z kostki betonowej.
Nie oznacza to oczywiĞcie, Īe droga ta w ogóle nie zostanie w ten
sposób wykonana, natomiast w tegorocznym budĪecie miasta i gminy
Ostrzeszów Ğrodków na to zadanie
nie ma.
Dziaáania remontowe, o których
Pan wspomina, miaáy faktycznie
charakter doraĨny i z pewnoĞcią
nie satysfakcjonują w peáni nikogo
tj. zarówno zlecającego prace, jak
i samych mieszkaĔców. Obecnie jest
to jednak jeden z niewielu Ğrodków,

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

PEDAGOG,
TERAPEUTA

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

Teresa Kubera

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

tel. 536 739 038

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

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

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

który przy relatywnie niewielkim zaangaĪowaniu ¿nansowym, moĪe
czasowo poprawiü przejezdnoĞü
drogi. Z uwagi na wąski pas drogowy i brak moĪliwoĞci odwodnienia
nawierzchni, co dla jej trwaáoĞci ma
kluczowe znaczenie, uzupeánianie
ubytków táuczniem bĊdzie miaáo zawsze charakter krótkotrwaáy. Warto
tutaj zwróciü uwagĊ, Īe ulica Cedrowa, podobnie jak znajdujące siĊ przy
niej dziaáki budowlane, wydzielona
zostaáa w przeszáoĞci z gruntów bĊdących wáasnoĞcią prywatną. Niestety, doĞü powszechną praktyką
byáo, i nadal jest, wydzielanie dziaáek
budowlanych poáoĪonych przy drogach gruntowych, które najczĊĞciej
są bardzo wąskie, i w Īaden sposób
nieutwardzone. Kupujący takie dziaáki juĪ po wybudowaniu swoich domów czĊsto oczekują, Īe samorząd
miasta i gminy Ostrzeszów drogi te
przejmie na wáasnoĞü, by póĨniej je
wybudowaü jako drogi o nawierzchni
bitumicznej lub z kostki betonowej.
Podsumowując pragnĊ zaznaczyü, Īe dróg gruntowych
o nawierzchni takiej, jaką ma w tej
chwili ul. Cedrowa, jest wiele. Jako
przykáad podam ulice znajdujące

O
R
T
O
P
E
D
A

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

17.05.2017

siĊ w najbliĪszym otoczeniu ul.
Cedrowej takie jak ul. Sąsiedzka,
Jaworowa, Graniczna, czy teĪ ulice
poáoĪone nieco dalej takie jak choüby ulica Cicha, Bukowa, Miodowa,
Przeáajowa, Stara Droga, Stefana
Czarnieckiego i jeszcze wiele innych. Budowa kaĪdej drogi to z reguáy wydatek rzĊdu kilkuset tysiĊcy,
a niekiedy kilku milionów záotych.
Nakáadając na to budĪet, jakim
dysponuje obecnie miasto i gmina
Ostrzeszów, mogĊ zapewniü, Īe
kolejne drogi bĊdą sukcesywnie
powstawaáy, lecz z pewnoĞcią nie
w taki sposób, by zaspokoiü oczekiwania wszystkich mieszkaĔców
w tym samym czasie.
W bieĪącym roku mogĊ zadeklarowaü dotychczasowy sposób
napraw dróg gruntowych, mając
ĞwiadomoĞü nietrwaáoĞci tego typu
rozwiązania, które jednak zapewnia
podstawowy i niezbĊdny parametr
drogi, jakim jest jej przejezdnoĞü.
Z powaĪaniem
Burmistrz
Miasta i Gminy Ostrzeszów
mgr inĪ. Mariusz Witek

STUDNIE

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

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A
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

„Przyjazna” - od 15.05 do 21.05, tel. 594-17-10
„Pod Wagą” - od 22.05 do 28.05, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

17.05.2017
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POLICJA
„Deknąá” i odjechaá
W samo poáudnie, 13 maja w Doruchowie na parkingu przy ul. Ostrzeszowskiej zostaá uszkodzony samochód
marki Mazda. Sprawca oddaliá siĊ
z miejsca zdarzenia, ale szybko zostaá „namierzony” przez policjantów, bo
Ğwiadkowie zdarzenia zapisali numery
jego auta, a kamery monitoringu sklepowego zarejestrowaáy caáe zajĞcie.
Okazaáo siĊ, Īe sprawcą byá
53-letni mieszkaniec gminy Doruchów. MĊĪczyzna, cofając
volkswagenem passatem, uderzyá w zaparkowaną mazdĊ, a nastĊpnie odjechaá.
Byá pod wpáywem alkoholu - ponad póá
promila (pobrano od niego równieĪ krew
do badania).

Obywatelskie zgáoszenie
15 maja, po godzinie 15.00 dyĪurny
Policji otrzymaá anonimowe zgáoszenie, Īe oplem astrą, który jeĨdzi po ul.
Ostrzeszowskiej w Grabowie, moĪe kierowaü pijany mĊĪczyzna. Z treĞci zgáoszenia wynikaáo równieĪ, Īe samochód
zatrzymaá siĊ w rejonie przystanku PKS
w kierunku miejscowoĞci KsiąĪenice.
Skierowany na miejsce partol
stwierdziá, Īe samochodem kierowaá
45-letni obywatel Ukrainy (zameldowany
w gminie Grabów). MĊĪczyzna rzeczywiĞcie byá pijany - ponad dwa promile.
W związku z popeánionym przestĊpstwem, mundurowi zatrzymali go w policyjnym areszcie. Gdy tylko wytrzeĨwiaá,
w obecnoĞci táumacza usáyszaá zarzut
kierowania pojazdem w stanie nietrzeĨwoĞci, do czego siĊ przyznaá.

136 km/h w zabudowanym
W miniony piątek (12.05.) po
godzinie 14.00 w GiĪycach policjanci zatrzymali samochód marki Audi.
Powodem byáa nadmierna prĊdkoĞü.
Samochodem kierowaá 52-letni mieszkaniec gminy Grabów, który w obszarze
zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią aĪ
136 km/h. Za popeánione wykroczenie
mundurowi zatrzymali „piratowi” prawo jazdy. Ponadto ukarali go grzywną
w wysokoĞci 500 zá oraz dziesiĊcioma
punktami karnymi.

Nie dostosowaá prĊdkoĞci
Rano, 12 maja dyĪurny policji otrzymaá zgáoszenie o zdarzeniu drogowym,
do którego doszáo w Mąkoszycach.
Przybyli na miejsce policjanci ustalili,
Īe 46-letni mieszkaniec gminy Kobyla
Góra, kierujący oplem astrą, nie dostosowaá prĊdkoĞci jazdy do panujących
warunków drogowych, przez co straciá
panowanie nad autem i wjechaá do
przydroĪnego rowu.
MĊĪczyzna byá trzeĨwy. Za naruszenie przepisów ukarano go mandatem.

Nieprawidáowo cofaá
Do tego zdarzenia doszáo 9 maja,
o godz. 11.00 w Ostrzeszowie na ul.
Piastowskiej.
18-letni mieszkaniec Ostrzeszowa,
kierując ¿atem Punto, nieprawidáowo
wykonaá manewr cofania i uderzyá w zaparkowanego mercedesa. W chwili zderzenia w zaparkowanym samochodzie
nikogo nie byáo.
18-latek zostaá ukarany mandatem.

Bardzo szybko
w zabudowanym
We wtorek, 9 maja, po poáudniu
policjanci z ostrzeszowskiej drogówki
zatrzymali samochód marki Hyundai.
Kierowaáa nim 27-letnia mieszkanka
powiatu sieradzkiego, która w obsza-
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Nie ustąpiáa

rze zabudowanym (GiĪyce) jechaáa
z prĊdkoĞcią 121 km/h. Za popeánione
wykroczenie kobieta „straciáa” prawo
jazdy, ponadto do Sądu Rejonowego
w Ostrzeszowie zostanie skierowany
wniosek o ukaranie jej, poniewaĪ odmówiáa przyjĊcia mandatu.

Ukradá felgi - usáyszaá zarzut
10 maja ostrzeszowscy kryminalni zatrzymali w policyjnym areszcie
41-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa,
który ukradá cztery aluminiowe felgi od
volkswagena T4. WáaĞciciel (równieĪ
mieszkaniec Ostrzeszowa) wyceniá je
na 1000 zá.
Z ustaleĔ funkcjonariuszy wynika,
Īe 9 maja, wykorzystując nieobecnoĞü
wáaĞciciela, záodziej przeskoczyá przez
opáotowanie, wszedá na teren posesji
i zabraá oparte o mur felgi. PóĨniej pojedynczo sprzedawaá je w ostrzeszowskich punktach skupu záomu.
Policjanci odzyskali skradzione felgi. Sprawca usáyszaá juĪ zarzut kradzieĪy, przyznaá siĊ do winy. PrzestĊpstwo to
zagroĪone jest karą do 5 lat wiĊzienia.

Posiadaá i uprawiaá
W sobotĊ (6 maja) kryminalni
zatrzymali w policyjnym areszcie do
dyspozycji prokuratora 19-latka (mieszkaĔca powiatu oleĞnickiego), który byá
w posiadaniu marihuany. Ponadto
w miejscu zamieszkania podejrzanego funkcjonariusze znaleĨli równieĪ
doniczki, w których rosáy konopie indyjskie (marihuana).
19-latek zostaá zatrzymany w policyjnym areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie.
Za posiadanie Ğrodków odurzających
oraz ich uprawĊ, usáyszaá juĪ zarzuty.
W tej sprawie zatrzymane zostaáy jeszcze dwie osoby (mieszkaĔcy
powiatu oleĞnickiego), które równieĪ
za posiadanie Ğrodków odurzających
usáyszaáy zarzuty.
ĝledczy prowadzą dochodzenie
w tej sprawie, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Przyczyną kolizji, do której doszáo w piątek, 12 maja, po
godzinie 12.00 w KuĨnicy MyĞlniewskiej, byáo wymuszenie
pierwszeĔstwa przejazdu. Kierująca toyotą avensis 61-letnia
mieszkanka gminy Kobyla Góra, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
Do tej kolizji doszáo 11
maja, po godzinie 16.30
w TorzeĔcu, na drodze wojewódzkiej W-450. Sprawcą
zdarzenia okazaá siĊ 58-letni
mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierujący samochodem
ciĊĪarowym „Man”. MĊĪczyzna na áuku drogi, podczas
wymijania, nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci, przez co
doprowadziá do bocznego
zderzenia z osobowym volvo, którym kierowaá 64-letni
mieszkaniec Konina.Obaj kierowcy byli trzeĨwi. Przybyli na
miejsce ratownicy pogotowia,
udzielili mĊĪczyznom pomocy medycznej.
Kierowca ciĊĪarówki zostaá ukarany mandatem.

i uderzyáa w volkswagena golfa, którym kierowaá 24-letni
mieszkaniec tej samej gminy. Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi.
Mundurowi zatrzymali kobiecie uprawnienia do kierowania, a takĪe skierowali do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie
wniosek o jej ukaranie.

CiĊĪarówką
w volvo

PRACA W POLICJI
JeĞli chcesz w Īyciu robiü coĞ poĪytecznego, czuü wyjątkowoĞü swojej
profesji i mieü stabilną pracĊ, to znaczy,
Īe i Ty moĪesz zostaü policjantem. Ciekawa praca czeka na Ciebie.
Jeszcze dziĞ zadzwoĔ pod numer
19 997.
SpecjaliĞci udzielą Ci szczegóáowych informacji na temat zasad prowadzonego naboru do sáuĪby w Policji.
WiĊcej informacji na ten temat znajdziesz takĪe na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/
KWP/rekrutacja-do-sluzby-w

Na
skrzyĪowaniu
Do tej kolizji doszáo w sobotnie
poáudnie, 13 maja, w Olszynie. 64-letni
mieszkaniec gminy Kobyla Góra,
kierujący renault, na skrzyĪowaniu
nie ustąpiá pierwszeĔstwa i uderzyá
w samochód marki Kia, którym kierowaá
26-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów.

ZAGàOSUJ - NASZ DZIELNICOWY
JEST BLISKO WYGRANEJ!

Obaj mĊĪczyĨni byli trzeĨwi. Wobec sprawcy mundurowi przeprowadzili
postĊpowanie mandatowe.

Ostrzeszowska Komenda Policji
ma swojego faworyta w etapie wojewódzkim plebiscytu na Najlepszego
Dzielnicowego Roku „ASY BEZPIECZEēSTWA”, organizowanego przez
„Gáos Wielkopolski” przy wspóáudziale

Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Wielkopolskiego Związku Policjantów.
Wspólnymi siáami i spoáeczną „mobilizacją” moĪemy
sprawiü, by to wáaĞnie on
odniósá zwyciĊstwo w tym
plebiscycie. ZachĊcamy do
gáosowania na „naszego”
dzielnicowego - Przemysáawa PotyraáĊ.
Przemysáaw Potyraáa
jest na 2. miejscu plebiscytu. ZachĊcamy do
gáosowania, by pomóc
mu w wygraniu tej prestiĪowej nagrody. Gáosy
oddawaü moĪna do 19 maja br. Aby
zagáosowaü, wyĞlij SMS o treĞci:
POL.436 na numer 72355 (koszt
2,46 zá z VAT). Jeden wysáany SMS
to jeden gáos w plebiscycie.

Olej „zasmarowaá” Grabowską

693 635 565; 606 718 442

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

Dbamy o Twój komfort !!!
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W ĞrodĊ na ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie, na odcinku 100 metrów, doszáo
do wycieku oleju hydraulicznego z uszkodzonej koparki. ZamkniĊty zostaá jeden
pas jezdni, z którego straĪacy usunĊli olej.
Ciąg dalszy na str. 4.
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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.

ĝMIECIOWE PEREàKI
Temat Ğmieci wraca jaka bumerang. Nikogo juĪ nie dziwią napotykane na
kaĪdym kroku butelki, puszki czy papierzyska ,ale...

Koáderka na powitanie
Stara koádra w przydroĪnym rowie to, delikatnie mówiąc, nietypowy Ğmieü.
Dodatkowo zdobi on wjazd do Ostrzeszowa od strony Mikstatu - ot, taka „cieplutka” wizytówka miasta.

Gruz w lesie
Na inne Ğmieciowe znalezisko za poĞrednictwem naszej czytelniczki natra¿liĞmy w lasku klasztornym. Kupa gruzu nie jest moĪe niczym nadzwyczajnym,
jednak sposób porzucenia pozostaáoĞci po remoncie zaskakuje - pryzma gruzu
usypana jest na Ğrodku drogi/duktu. A moĪna byáo poczyniü mniejsze záo i poáataü dziurska.

Zbyt wysokie drzewa przy linii wysokiego napiĊcia
W ĞrodĊ do redakcji zadzwoniá
czytelnik, mieszkaniec Ostrzeszowa-Pustkowia, by przekazaü nam informacjĊ o irytującej go sprawie. A sprawa
dotyczy linii wysokiego napiĊcia przebiegającej wzdáuĪ drogi i przecinającej
ją w jednym miejscu. MoĪna pomyĞleü,
Īe to normalna rzecz, Īe wzdáuĪ drogi
znajdują siĊ linie energetyczne - jednak
tutaj wygląda to nieco inaczej - drzewa
bowiem stykają siĊ z liniami, co moĪe
byü niebezpieczne. Niektóre z gaáĊzi
juĪ są spalone, innym niewiele do tego
brakuje. Pozostawienie drzew na takiej
wysokoĞci grozi poĪarem lub zerwaniem linii.
MĊĪczyzna jest oburzony i zaniepokojony, zwáaszcza Īe jest to droga, którą
dzieci codziennie chodzą do szkoáy.
MĊĪczyzna zgáaszaá problem do
burmistrza, na miejsce przyjechali równieĪ straĪacy. Wedáug niego burmistrz przekazaá sprawĊ do
zarządu kolei, poniewaĪ linie te naleĪą do trakcji kolejowych.
Niestety, od zeszáego roku nic siĊ w tej kwestii nie ruszyáo drzewa jak zahaczaáy o przewody, tak zahaczają.

PoprosiliĞmy burmistrza Ostrzeszowa,
by ustosunkowaá siĊ do tej sprawy.
Kolej, jak i zarządy dróg okresowo przeglądają stan linii
oraz drzew je otaczających. Energetyka równieĪ powinna

to robiü. Tam, gdzie gaáĊzie dotykają lub zagraĪają liniom
wysokiego napiĊcia, powinny zostaü obciĊte.
Dodatkowo M. Witek zobowiązaá siĊ zgáosiü problem do
odpowiedniego wydziaáu, by zostaáo to ponownie sprawdzone
i skutecznie rozwiązane.
Miejmy nadziejĊ, Īe tym razem interwencja przyniesie
skutek i w najbliĪszym czasie drzewa zostaną przyciĊte,
a znajdujące siĊ tam linie wysokiego przestaną byü zagroĪeniem.
K. Przybysz

SPÓR O DZIAàKĉ
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PoĪar
przyáącza elektrycznego...
10 maja w KuĨnicy Bobrowskiej
doszáo do poĪaru przyáącza elektrycznego, znajdującego siĊ na elewacji

budynku mieszkalnego. StraĪacy na
miejscu ustalili, Īe stopiáo siĊ zabezpieczenie przedlicznikowe w skrzynce
energetycznej.
Przy uĪyciu kamery termowizyjnej
sprawdzili temperaturĊ w skrzynce. Po
zabezpieczeniu miejsca przed osobami
postronnymi (w skrzynce wystĊpowaáo
napiĊcie elektryczne) wezwano pogotowie energetyczne, które odáączyáo zasilanie i przystąpiáo do naprawy usterki.

Przed przybyciem
pogotowia
15 maja, ze wzglĊdu na brak
wolnego zespoáu ratunkowego,
straĪacy zostali wezwani do udzie-

17.05.2017
17.11.2010

W Kobylej Górze przy placu Wiosny Ludów moĪemy zauwaĪyü plac
budowy. W wykazie planowanych
przez gminĊ inwestycji na rok 2017
widnieje pozycja dotycząca rozbudowy oraz przebudowy istniejącego
budynku przedszkola. W związku z tą
inwestycją, a wáaĞciwie z placem
budowy, dostaliĞmy niepokojącą
wiadomoĞü od naszego czytelnika,
twierdzącego, Īe rozbudowa przedlenia wstĊpnej pomocy medycznej. Na
miejscu (ul. Sikorskiego w Ostrzeszowie) zastali osobĊ uskarĪającą siĊ na
nudnoĞci. StraĪacy udzielili jej niezbĊdnego wsparcia psychicznego i prowadzili obserwacjĊ do czasu przybycia
sáuĪb medycznych.

PoĪar w Kozáach
Tego samego dnia doszáo do poĪaru poszycia leĞnego w Kozáach.
StraĪacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili poĪar. Spaleniu ulegáo
ok. 400m2.

Nowa droga, a juĪ áatają

szkola odbywa siĊ na prywatnej
dziaáce, nienaleĪącej do gminy ani
do Skarbu PaĔstwa.
Nasz czytelnik twierdzi, Īe dziaáka,
na której trwa budowa, naleĪy do trzech
prywatnych osób, które odziedziczyáy
ją kilka lat wczeĞniej. Niestety, osoby
te nie byáy w stanie porozumieü siĊ,
w jaki sposób zagospodarowaü plac,
w związku z czym staá on pusty. Wedáug
mĊĪczyzny gmina „przywáaszczyáa”
sobie tĊ dziaákĊ, twierdząc, Īe nie ma
dokumentów stwierdzających przyjĊcie
spadku przez kogokolwiek. Jednak on
uwaĪa, Īe w o¿cjalnych dokumentach
¿gurują nazwiska wáaĞcicieli.
Udaáam siĊ do zastĊpcy wójta gminy Kobyla Góra, Grzegorza Kryjoma,
by odniósá siĊ do uzyskanych przez
redakcjĊ informacji.
- Gdyby byáy jakieĞ wątpliwoĞci,
organ nadzoru budowlanego, starostwo,
nie wydaáoby nam pozwolenia, a takowe
posiadamy - powiedziaá zastĊpca wójta.
Przedstawiono mi równieĪ wpisy
z ksiąg wieczystych, na których widnieje
informacja, Īe jedna z dwóch dziaáek,
na których budowane jest przedszkole,
jest w caáoĞci wáasnoĞcią gminy Kobyla
Góra, natomiast druga jest w caáoĞci
wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa. G. Kryjom

poinformowaá mnie równieĪ, Īe sprawdziá pomiary geodezyjne oraz dziennik
budowy, z których wyraĨnie wynika, Īe
są to dziaáki naleĪące do gminy. Wezwaá równieĪ inspektora budowy, który
podpisywaá oĞwiadczenie, Īe zostaáo to
dwukrotnie sprawdzone (oĞwiadczenie to równieĪ dostaáam do wglądu).
Wszystkie pozwolenia dotyczące budowy przedszkola są jawne i dostĊpne
w UrzĊdzie Gminy Kobyla Góra. Gdy
gmina stara siĊ o zgodĊ na budowĊ jakiegokolwiek obiektu, starostwo podaje
to do wiadomoĞci publicznej.
Przedszkole budowane jest z do¿nansowania, co oznacza, Īe wszelkie dokumenty są jeszcze dokáadniej
sprawdzane i analizowane pod kątem
ewentualnych nieprawidáowoĞci - powiedziaá G. Kryjom.
Na koniec spotkania podkreĞliá,
Īe gmina stara siĊ, by to przedszkole
byáo jej chlubą, oraz poprosiá, by nasz
czytelnik zgáosiá siĊ do UrzĊdu w celu
wyjaĞnienia caáej sytuacji. Wyraziá teĪ
nadziejĊ, Īe jest to tylko zwykáe nieporozumienie.
Rozmowa z zastĊpcą wójta oraz
pobieĪne sprawdzenie dokumentów
wskazują na to, Īe gmina buduje „na
swoim”. Skąd wiĊc wziĊáy siĊ wątpliwoĞci naszego czytelnika? A moĪe trzeba tej sprawie przyjrzeü siĊ z wiĊkszą
wnikliwoĞcią?
K. Przybysz

Sukces powiatu ostrzeszowskiego
w rankingu ZPP

W miniony piątek mieszkaĔcy Przedborowa zwrócili naszą
uwagĊ na prace, które prowadzono na drodze w ich miejscowoĞci.

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

TYLKO U NAS:

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

- PrzecieĪ na tym odcinku w zeszáym roku káadziony byá nowy asfalt,
a teraz juĪ áatają - mówili zdenerwowani i zaskoczeni.
RzeczywiĞcie, na miejscu zastaliĞmy ekipĊ drogowców, którzy káadli
áatki i to raczej w niezbyt profesjonalny
sposób. Nie dziwi nas zdenerwowanie
mieszkaĔców Przedborowa, bo skoro
po okoáo roku drogĊ trzeba juĪ áataü,
to znaczy, Īe jest to bubel.

11 maja, podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów
Polskich, odbyáa siĊ uroczystoĞü wrĊczania nagród zwyciĊzcom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów oraz
Rankingu Energii Odnawialnej za rok
2016. W obu tych rankingach Powiat
Ostrzeszowski uplasowaá siĊ na wysokich miejscach, tzn. zająá 6. miejsce
w Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkaĔców
oraz 7. w Ogólnopolskim Rankingu
Energii Odnawialnej, powtarzając tym
samym ubiegáoroczny sukces.
Pamiątkowy puchar odebraá reprezentujący nasz powiat wicestarosta
Adam Mickiewicz.
www.powiatostrzeszowski.pl
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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

Czynne od 9.00 do 19.00

www.modena-rowery.pl
Ostrzeszów, ul. Daszyŷskiego 5

62 730-12-00

Godziny otwarcia
pn.- pt. 9.00 - 17.00,
sob. 9.00 - 13.00

LIKWIDACJA
KOLEKCJI

17.05.2017
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Zlot miáoĞników motoryzacji w Antoninie
NASI TEĩ TAM BYLI
z synem àukaszem. Ich duma to SHL-ka
z 1963r. i WSK-a z 1973r.
Z daleka rzucający siĊ w oczy
krwistoczerwony, straĪacki Īuk z OSP
w NiedĨwiedziu byá na pewno bardzo
ciekawym „eksponatem”. Auto wchodzi
w skáad wyposaĪenia tamtejszej jednostki

W sobotĊ (6 maja) na terenie oĞrodka „Lido” w Antoninie odbyá siĊ zlot miáoĞników motoryzacji. Organizatorem
imprezy byá Konrad Jarych oraz grono
jego znajomych. Pomimo niezbyt sprzyjającej pogody, na miejscu pojawiáo siĊ
kilkadziesiąt pojazdów. PrzewaĪaáy auta
z lat 70. i 80., a jeĞli chodzi o marki, to
dominowaáy te, które wtedy „zmotoryzowaáy” nasz kraj - ¿aty 126p i 125p,
syreny, enerdowskie trabanty, motocykle

SONDA

Anna Filipiak-Jaszczyĕska
sprzedawca

Gdybym miaâa wybraý sobie samochód, to w pierwszej kolejnoğci
zwróciâabym uwagċ na jego kolor
i ogólny wyglĆd. Najbardziej podobajĆ
mi siċ samochody czarne oraz biaâe.
Moim marzeniem jest czarne audi Q7,
chociaī nie narzekam na samochód,
który teraz posiadam. Jest to ğrednie
auto, o pojemnoğci 1.9.
PodobajĆ mi siċ równieī stare samochody, w tym równieī polski polonez, jednak w dzisiejszych czasach
sĆ one po prostu nieekonomiczne
i niepraktyczne.
Byâoby bardzo dobrze, gdyby do
masowej sprzedaīy weszây samochody elektryczne, ale wedâug mnie
bċdzie to bardzo trudne do zrealizowania. Ogromnym plusem takich aut jest
to, īe sĆ one caâkowicie przyjazne dla
ğrodowiska. Jednak juī na poczĆtku
nasuwajĆ siċ dwie gâówne wady - majĆ
o wiele mniejszĆ moc oraz bardzo
dâugo siċ âadujĆ.
Jeğli chodzi o paliwa uwaīam,
īe najlepsza jest po prostu benzyna
- jest dla samochodu lepsza niī gaz.
Samochody na benzynċ sĆ równieī
bardziej zrywne, majĆ wiċkszĆ moc.
Ja mam diesla i wiem, īe nigdy wiċcej
takiego nie kupiċ. Zdecydowanie nie
nadaje siċ do przemieszczania siċ
po mieğcie, jest dobry tylko na dâugie
trasy. Kolejnym minusem diesla jest to,
īe bardzo zanieczyszcza ğrodowisko.

WSK i SHL. WĞród aut zachodnich byáy
m.in. mercedesy, vw, bmw. Pojawiáy siĊ
równieĪ auta amerykaĔskie i angielskie.
W powiecie ostrzeszowskim równieĪ nie brakuje pasjonatów motoryzacji,
toteĪ nasz teren reprezentowaáa silna
grupa, ponad 10 zaáóg. Kamil àuszczek
z KuĨnicy Grab. oraz jego koledzy - Damian Bursztynowicz i Mateusz Buchner
przyjechali na zlot biaáym, „wypieszczonym maluchem” z 1989 r. Jak mówią,
czĊsto jeĪdĪą na róĪnego rodzaju zloty, m.in. do
Oáawy czy Kalisza. Bracia
àukasz i Paweá Sitkowie
z Grabowa prezentowali
w Antoninie dwa bardzo
interesujące pojazdy - ¿ata
125p z 1982 r. i zmody¿kowanego jeepa cherokee
z 4-litrowym, 6-rzĊdowym
silnikiem. Pan Paweá
w zlocie uczestniczyá
z rodziną - Īoną Eweliną
i synkiem Mateuszem.
RównieĪ rodzinnie,
ale na jednoĞladach, przybyli z Jesiony - Jan Mielnik

straĪy „od nowoĞci”, czyli
od 1969 r. Od tamtego
czasu przejechaá zaledwie 32.000 kilometrów.
ĩuk przez caáy czas
jest garaĪowany i nadal
jest w Ğwietnej kondycji, obecnie jednak nie
uczestniczy juĪ w Īadnych akcjach, uĪywany
jest jedynie okazjonalnie.
Na zlot przyjechali nim

straĪacy - Czesáaw WiĞniewski i Karol KĊdzia.
Impreza, zorganizowana w Antoninie po raz czwarty, ma juĪ sporą grupĊ
sympatyków. Organizatorzy postarali
siĊ, aby uczestnicy siĊ nie nudzili. Byáo
moĪna wziąü udziaá w róĪnego rodzaju
konkursach, zabawach, np. rzucie oponą na táoki, przeciąganiu samochodu
przy uĪyciu liny. Wielu odwiedzających
z nostalgią przyglądaáo siĊ piĊknie utrzymanym, odrestaurowanym pojazdom.
W tamtych czasach na pierwszym miejscu
byáy typowe rozwiązania mechaniczne
i chrom, dziĞ rządzi elektronika i plastik.
Rob.
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O samochodach - maây, duīy, czarny, biaây, na gaz czy benzynċ?

Filip Betka

uczeĕ technikum budowlanego
Posiadam audi A3 i jest to mój wymarzony samochód, jednak chciaâbym
do niego dodaý kilka rzeczy, bo teraz
mam wersjċ podstawowĆ.
Przy wyborze samochodu zwracam uwagċ przede wszystkim na
wyposaīenie. Auto powinno mieý
ABS i kontrolċ trakcji, czyli rzeczy
najwaīniejsze dla bezpieczeĕstwa.
Jeğli chodzi o dodatkowe udogodnienia, to klimatyzacja jest dla mnie obowiĆzkowa. Nie ma dla mnie znaczenia
kolor samochodu. Moīe troszeczkċ
bardziej podobajĆ mi siċ auta czarne
lub niebieskie.
Najlepiej prowadzi mi siċ samochody w dieslu, jednak te na benzynċ
majĆ dodatkowy plus - wiċkszĆ moc.
Samochody elektryczne majĆ
szanse zaistnieý, byâyby o wiele taĕsze w utrzymaniu, co jest na pewno
ogromnym plusem. Jednak bojċ siċ,
īe mogâyby siċ dâugo âadowaý lub po
prostu, īe w Polsce mielibyğmy zbyt
maâo stacji âadujĆcych. Dodatkowym
minusem dla wielu osób byâby fakt, īe
takie samochody majĆ mniej mocy.
Sâyszaâem, īe w Polsce wyprodukowaliğmy autobus elektryczny, który
na jednym âadowaniu moīe przejechaý
do 450km, a samo âadowanie trwa 9
minut. Wydaje siċ to aī niemoīliwe,
wrċcz niesamowite. Zdecydowanie
jest to bardzo dobre dla ğrodowiska.
Powinniğmy w Polsce zajĆý siċ
produkcjĆ naszych samochodów, bċdzie to raczej trudne do zrealizowania.

Roksana Drabent
uczennica ZS nr 2

Nie mam jeszcze prawa jazdy ani
samochodu, jednak juī upatrzyâam
sobie samochód, który chciaâabym
mieý. Jest to mini cooper - podoba
mi siċ wizualnie. Przemawia za nim
równieī maây rozmiar, dziċki czemu
zmieğci siċ nawet w najciağniejsze
miejsca parkingowe. Jednak, jak wiċkszoğý kobiet, zwracam uwagċ przede
wszystkim na ksztaât i kolor. Mój wymarzony samochód bċdzie czarny.
PodobajĆ mi siċ równieī mercedesy,
jednak gdybym miaâa wybieraý pomiċdzy cooperem a mercedesem, to
wybraâabym ten pierwszy.
W Polsce powinniğmy mieý fabrykċ
samochodów, która produkowaâaby
nasze, rodzime samochody, w caâkowicie polskie. Skoro caây ğwiat siċ
rozwija, dlaczego my nie mielibyğmy
tego robiý? NowoğciĆ w tej branīy sĆ
samochody na prĆd. Jednak w moim
odczuciu nie majĆ one szansy na zdobycie popularnoğci. Przede wszystkim
dlatego, īe ludzie chcĆ, by wszystko byâo tanie, a takie samochody na
pewno bċdĆ bardzo drogie. Jednak
zawsze moīna znaleĩý zarówno plusy,
jak i minusy takich aut. Oczywistym
plusem jest dobro dla ğrodowiska, tak
bardzo teraz zanieczyszczonego. Drugi
plus to to, īe mimo wysokiej ceny, auta
te sĆ stosunkowo tanie w utrzymaniu.

Grzegorz Wieczorek

zajmuje siċ automatykĆ przemysâowĆ
Mój wymarzony samochód to
taki, który jest sprawny i siċ nie psuje.
A tak powaīnie - gdybym miaâ wybraý
konkretne auto, to skâaniaâbym siċ ku
bmw, którego, mówiĆc wprost, jestem
fanem. W tej marce najlepsze jest to,
īe bardzo dobrze przyspiesza, posiada dobrĆ trakcjċ, i, co najwaīniejsze,
jest stosunkowo bardzo maâo awaryjny. WybierajĆc jakikolwiek samochód,
najpierw rozeznajċ siċ, czy czċsto siċ
psuje, dopiero w drugiej kolejnoğci wybieram wyposaīenie. Na szarym koĕcu
znajduje siċ wyglĆd auta.
Mam samochód na gaz. Uwaīam,
īe jest to lepsze rozwiĆzanie niī benzyna czy diesel. Zdecydowanie na plus
przemawia tutaj ekonomia.
Jestem Polakiem z krwi i koğci i popieram polski przemysâ, a co za tym
idzie, uwaīam, īe powinniğmy mieý
fabrykċ polskich samochodów, takĆ
z prawdziwego zdarzenia. Przecieī
kiedyğ juī nam siċ to udaâo - produkowaliğmy „Polonezy”, które byây rewelacyjnymi samochodami.
Ze wzglċdu na to, īe interesujċ siċ
motoryzacjĆ, wiem, īe Polska ma swój
udziaâ na rynku samochodów elektrycznych - produkujemy autobusy na prĆd,
które sĆ doceniane na caâym ğwiecie.
Samochody elektryczne majĆ
ogromnĆ szansċ zawojowaý rynek
motoryzacyjny. SĆ to auta ciche, ekologiczne, praktyczne i idealnie nadajĆ
siċ do miasta.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Zbigniew Rychlak
bezrobotny

Mój wymarzony samochód nie
moīe byý zbyt duīy. Jeğli chodzi
o markċ, to skâaniam siċ ku fordom.
Nie potrzebujċ īadnych luksusów, nawet
klimatyzacji - zawsze moīna pootwieraý
okna. Jedyna dodatkowa opcja, na jakiej
by mi zaleīaâo, to szyberdach. Gdybym
stanĆâ przed moīliwoğciĆ wyboru auta,
to kierowaâbym siċ najpierw kolorem,
wyglĆdem, a dopiero póĩniej markĆ
czy wyposaīeniem.
Kiedyğ chciaâem mieý auto na gaz.
Jednak na ten moment ciċīko mi okreğliý, które paliwo jest lepsze. Mówi siċ,
īe gaz jest najtaĕszy. Jednak jego cena
wzrasta, wiċc moīe wkrótce nie bċdzie
to juī tak opâacalne.
Wedâug mnie, powinno siċ jak najszybciej wprowadziý do masowej produkcji samochody elektryczne. Jednak
nie ze wzglċdu na ekonomiċ, a na ekologiċ. Takie auta zlikwidowaâyby na dobre
problem zanieczyszczenia powietrza.
W Polsce, a dokâadniej w Tychach,
istniaâa kiedyğ fabryka polskich samochodów, jednak zostaâa ona przeniesiona lub upadâa. Powinniğmy do niej
wróciý i pracowaý ze zdwojonĆ siâĆ,
by udaâo siċ jĆ utrzymaý. Wszystko, co
zostaâo wyprodukowane lub stworzone w Polsce, jest dobre, wiċc i nasze
samochody takie byây. Syrenki, Àaty,
polonezy… mam do nich sentyment.
Uwaīam, īe jeīeli znów rozpoczċlibyğmy produkcjċ samochodów, byâyby
one równie dobre, a nawet lepsze od
tych wczeğniejszych.
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nie wszystkiego, począwszy od ubraĔ,
poprzez przybory szkolne, sprzĊt sportowy i zabawki, aĪ do Ğrodków higieny
osobistej, leków, a nawet sprzĊtu AGD.
Uczniowie i nauczyciele podzielili siĊ
tym, czym mogli: przyborami szkolnymi,
zabawkami... Dary zostaáy zapakowane
w paczki, które 10 maja dwoma busami
zostaáy przewiezione do siedziby misji
w Kątach Wrocáawskich, stamtąd zostaną wysáane do Kamerunu i rozdysponowane wĞród potrzebujących rodzin.

Pomagają dzieciom w Kamerunie
MáodzieĪ z Zespoáu Szkóá nr 2
w Ostrzeszowie wraz z uczniami SP
w NiedĨwiedziu, SP nr 3 oraz Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie, zebraáa dary
dla dzieci w Kamerunie. Akcja byáa pokáosiem spotkania z misjonarzem z Kamerunu ks. Cezarym Mireckim, które
27 marca odbyáo siĊ w Zespole Szkóá nr 2.
Niezwykle ciekawe opowieĞci ksiĊdza, a takĪe ¿lmy i zdjĊcia ukazujące proste i skromne Īycie tamtejszej
ludnoĞci, wzbudziáy w uczniach duĪą
ciekawoĞü, a w sercach gotowoĞü wyj-

Ğcia naprzeciw potrzebom
najuboĪszym w Afryce. Po
rozmowie z dyrektorem
szkoáy podjĊto inicjatywĊ
zbiórki najpotrzebniejszych
rzeczy dla dzieci z Kamerunu - wyjaĞnia koordynatorka akcji, katechetka
Halina Kurzawa. Inicjatorką
przedsiĊwziĊcia byáa Maria
Mądra z Rady Rodziców ZS nr 2.
Jak podkreĞla H. Kurzawa, mieszkaĔcy Kamerunu potrzebują praktycz-

Dary tra¿ą do dzieci za poĞrednictwem
Fundacji im. Stefana Szolc-RogoziĔskiego „Serce dla Afryki”.

Narodowe ĝwiĊto 3 Maja
w Ostrzeszowie

Kombatanci, harcerze, przedstawiciele wáadz samorządowych powiatu ostrzeszowskiego, miasta i gminy
Ostrzeszów oraz sáuĪb mundurowych i duchowieĔstwa,
a takĪe mieszkaĔcy Ostrzeszowa uczestniczyli w mszy
Ğw. pod ¿gurą Matki BoĪej, która stanowiáa gáówny element obchodów Narodowego ĝwiĊta 3 Maja. MszĊ Ğw.
koncelebrowaną, w intencji ojczyzny, poprowadziá ks.
Marcin Humeniuk z para¿i pw. NajĞwiĊtszej Maryi Panny
WniebowziĊtej w Ostrzeszowie.
Na zakoĔczenie uroczystoĞci ostrzeszowski wicestarosta Adam Mickiewicz wraz z burmistrzem Ostrzeszowa
Mariuszem Witkiem i komendantem powiatowym policji
Andrzejem Harasiem záoĪyli pod ¿gurą Matki BoĪej wiązankĊ kwiatów.

ĝwiĊto 3 Maja w Mikstacie

Starosta ostrzeszowski Lech Janicki z maáĪonką oraz
radny Rady Powiatu Wojciech Bąk reprezentowali samorząd powiatowy podczas obchodów ĝwiĊta Narodowego
3 Maja w Mikstacie. UroczystoĞci rozpoczĊáy siĊ mszą Ğw.

17.05.2017
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Serdecznie
dziĊkujĊ wszystkim o¿arodawcom,
którzy otworzyli
swoje serca na
potrzeby innych,
a szczególnie
dwóm uczennicom
z klasy III TI - Liliannie Báaszczak
i Kai Krawczewskiej, które jako
pierwsze podjĊáy
wyzwanie, ogáaszając zbiórkĊ
wĞród rówieĞników, a takĪe pomagaáy podczas
pakowania darów.
PoĞwiĊciáy swój
czas i wáoĪyáy w tĊ
akcjĊ duĪo serca podkreĞla Halina
Kurzawa. Organizatorzy akcji dziĊkują takĪe Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury
oraz Zbigniewowi Jarczakowi za udostĊpnienie
busów do przewozu darów.
Nie byáa to jednorazowa zbiórka darów dla
dzieci w Kamerunie, pomoc dla misji bĊdzie kontynuowana najprawdopodobniej juĪ po wakacjach.
www.powiatostrzeszowski.pl

XXXII sesja Rady Powiatu

koncelebrowaną w koĞciele pw. Ğw. Trójcy, którą poprowadziá ks. kanonik Krzysztof Ordziniak. Po naboĪeĔstwie
uczestnicy uroczystoĞci przeszli na Rynek, gdzie záoĪono
kwiaty pod Pomnikiem Serca Jezusowego. W drugiej czĊĞci
uroczystoĞci odbyáo siĊ Ğlubowanie máodych straĪaków
oraz wrĊczenie straĪackich odznaczeĔ i medali.
Po poáudniu w parku Ğw. Rocha odbyá siĊ festyn majowy z wystĊpami artystycznymi i pokazami, koncertami
i zabawą taneczną.

Nowy stary dyrektor
RozstrzygniĊto konkurs na stanowisko dyrektora Zespoáu Szkóá nr 2
w Ostrzeszowie. Ubiegaáa siĊ o nie tylko
jedna osoba - dotychczasowy dyrektor
Witold Jakubczyk. Jego kandydatura zyskaáa pozytywną opiniĊ Komisji
Konkursowej pod przewodnictwem
Marianny Powązki - przewodniczącej
Rady Powiatu w Ostrzeszowie. W dwunastoosobowej komisji pracowali takĪe:
• przedstawiciele organu prowadzącego placówkĊ: sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny oraz radny
Rady Powiatu, przewodniczący
Komisji OĞwiaty, Kultury i Sportu
Wojciech Bąk,
• przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Vio-

letta Sáupianek, Zbigniew Taranek
i Anna Piotrowska,
• przedstawiciele Rady Pedagogicznej Zespoáu Szkóá nr 2: Dorota Kusiak i Renata Kubiaczyk,
• przedstawiciele Rady Rodziców
ZS nr 2: Agnieszka Pawlik i Magdalena Mazurkiewicz,
• przedstawiciel Zarządu Oddziaáu
ZNP w Ostrzeszowie: Maria Adamska,
• przedstawiciel KMNSZZ SolidarnoĞü Pracowników OĞwiaty
i Wychowania w Ostrzeszowie Anna Szewczyk.
KandydaturĊ Komisji Konkursowej
zatwierdziá Zarząd Powiatu w Ostrzeszowie.
Przeprowadzenie konkursu byáo konieczne, poniewaĪ 31 sierpnia upáywa
kadencja obecnego dyrektora.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáki nr 45 o pow. 0,2600 ha, poáoĪonej w obrĊbie
ewidencyjnym Mączniki, gmina Kraszewice, zapisanej w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00006809/5,
bĊdącej wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierĪawcy. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu
zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 5q/ha za rolĊ klasy VI oraz 6q/ha za uĪytki zielone
klasy V jak dla celów podatkowych.

26 maja o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbĊdzie
siĊ XXXII sesja Rady Powiatu w Ostrzeszowie. BĊdzie to sesja absolutoryjna.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXII sesji i stwierdzenie prawomocnoĞci obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu.
3. Wybór sekretarza XXXII sesji Rady Powiatu.
4. PrzyjĊcie protokoáów XXX i XXXI sesji Rady Powiatu.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania budĪetu powiatu ostrzeszowskiego
za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budĪetu powiatu ostrzeszowskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaĞnieniami.
7. Zapoznanie siĊ ze sprawozdaniem ¿nansowym.
8. Przedstawienie Uchwaáy Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie za 2016 rok.
9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o uchwale Komisji Rewizyjnej.
10. Zapoznanie siĊ z opiniami innych Komisji Rady Powiatu w odniesieniu
do wykonania budĪetu za 2016 rok.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budĪetu i sprawozdaniem
¿nansowym oraz absolutorium.
12. PodjĊcie uchwaáy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ¿nansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budĪetu za 2016 rok.
13. Gáosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie
za 2016 rok - projekt uchwaáy w sprawie udzielenia absolutorium dla
Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie.
14. PodjĊcie uchwaá w sprawie:
• zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do
dnia 30 czerwca 2018 r. projektu wspóá¿nansowanego ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Spoáecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020,
• zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do
dnia 31 grudnia 2017 r. projektu wspóá¿nansowanego ze Ğrodków
Europejskiego Funduszu Spoáecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020,
• przyjĊcia Oceny Zasobów Pomocy Spoáecznej w powiecie ostrzeszowskim,
• zmian w budĪecie powiatu ostrzeszowskiego na 2017 rok.
15. PrzyjĊcie stanowiska Rady Powiatu w Ostrzeszowie w sprawie przyjĊcia
Karty SamorządnoĞci.
16. Sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu miĊdzy sesjami.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wolne gáosy i wnioski.
20. ZakoĔczenie obrad.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáek nr 97 i 98 o pow. 0,4200 ha, poáoĪonych w obrĊbie ewidencyjnym GiĪyce, gmina Grabów nad Prosną, zapisanych w ksiĊdze wieczystej
KZ1O/00033919/7, bĊdących wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowego dzierĪawcy. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 7q/ha za rolĊ klasy IVa, 7q/ha za rolĊ klasy IVb, 6q/
ha za rolĊ klasy V oraz 7q/ha za uĪytki zielone klasy IV oraz 6q/ha za uĪytki zielone klasy V jak
dla celów podatkowych.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáek nr 16, 17, 18, 21 i 30/4 o pow. 5,4233 ha,
poáoĪonych w obrĊbie ewidencyjnym GiĪyce, gmina Grabów nad Prosną, zapisanych
w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00050065/0, bĊdących wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego uĪytkownika. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody
w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 7q/ha za rolĊ klasy IVb, 6q/ha za rolĊ klasy V oraz
7q/ha za uĪytki zielone klasy IV i 6q/ha za uĪytki zielone klasy V jak dla celów podatkowych.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáki nr 7 o pow. 1,5000 ha, poáoĪonej w obrĊbie ewidencyjnym
GiĪyce, gmina Grabów nad Prosną, zapisanych w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00033919/7,
bĊdącej wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierĪawcy. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu
zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 7q/ha za rolĊ klasy IVb, 6q/ha za rolĊ klasy V oraz
7q/ha za uĪytki zielone klasy IV jak dla celów podatkowych.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáek nr 44, 91 i 117 o pow. 0,9200 ha, poáoĪonych
w obrĊbiĊ ewidencyjnym GiĪyce, gmina Grabów nad Prosną, zapisanych w ksiĊdze wieczystej KZ1O/00033919/7, bĊdących wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego dzierĪawcy. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie
Wielkopolskiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 7q/ha za rolĊ klasy IV, 6q/ha za rolĊ klasy V oraz 7q/
ha za uĪytki zielone klasy IV jak dla celów podatkowych.

Starosta Ostrzeszowski
informuje, Īe na tablicy ogáoszeĔ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie (www.powiatostrzeszowski.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej zostaáo wywieszone ogáoszenie o wydzierĪawieniu dziaáki nr 30/5 o pow. 0,4471 ha, poáoĪonej w obrĊbie ewidencyjnym GiĪyce, gmina Grabów nad Prosną, zapisanej w ksiĊdze wieczystej
KZ1O/00050065/0, bĊdącej wáasnoĞcią Skarbu PaĔstwa, w drodze bezprzetargowej na
rzecz nastĊpcy prawnego dotychczasowego uĪytkownika, na której znajduje siĊ budynek
mieszkalny o pow. ok.100 m2. Wykaz ten zostaá równieĪ przekazany Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej.
WartoĞü czynszu dzierĪawnego wynosi 400 zá miesiĊcznie.

10

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

KRZESIMIR DĉBSKI
O UKRAINIE I MUZYCE
Krzesimir DĊbski - uznany
kompozytor muzyki rozrywkowej, ¿lmowej i jazzowej, Ğwietny
skrzypek i dyrygent - byá goĞciem
Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie. Tym razem jednak autor
popularnych przebojów przyjechaá
tu przede wszystkim jako pisarz,
a dokáadnie autor ksiąĪki „Nic nie
jest w porządku” - mówiącej o rzezi
woáyĔskiej, która dotknĊáa takĪe
jego rodzinĊ.
- W dalszym ciągu nic nie jest w porządku - stwierdziá juĪ
na początku, mówiąc
o relacjach ukraiĔsko-polskich.
- Niedawno ukazaá siĊ list otwarty
ukraiĔskich pisarzy.
Oni nawet nie chcą
sáyszeü o prawdzie
woáyĔskiej - uwaĪają,
Īe ¿lm „WoáyĔ” to nóĪ
w plecy wymierzony

wspaniaáemu narodowi ukraiĔskiemu. Nie
dopuszczają prawdy
o udziale banderowców
w rzezi woáyĔskiej.
Ta niewiedza i niechĊü do poznania prawdy dotyczy - zdaniem
kompozytora - równieĪ
máodych UkraiĔców. Tysiące máodzieĪy ukraiĔskiej, która studiuje na
naszych uczelniach za
stypendia ufundowane przez Polaków, np.
z KUL-u, to zatwardziali
nacjonaliĞci. Dominuje
w tym tzw. „Prawy Sek-

MAJÓWKA W MIKSTACIE

Po uroczystych
obchodach ĝwiĊta
Konstytucji 3 Maja
mieszkaĔcy Mikstatu
mieli okazjĊ uczestniczyü w festynie, zorganizowanym przez
para¿Ċ oraz miejsko-gminny oĞrodek kultury. WystĊpy artystyczne
dzieci i máodzieĪy czy
malowanie twarzy to
jedynie niektóre atrakcje. Subtelną rozrywkĊ
stanowiá pokaz umiejĊtnoĞci rzeĨbienia w drewnie - pan Zdzisáaw
Gotfryd po raz kolejny pojawiá
siĊ w Mikstacie, by na oczach
mieszkaĔców stworzyü piĊkną
rzeĨbĊ, która ozdobi park Ğw.
Rocha.
Szczególnym punktem programu byá takĪe pokaz akrobacji rowerowych. Niebezpieczne
sztuczki nagrodzone zostaáy
gromkimi brawami nie tylko dzieci, ale i ich rodziców, którzy mogli
braü czynny udziaá jako asystenci
pana Jonasza z Rowerowego
Show. Najmáodsi mogli uczestniczyü w Akademii Rowerowej,
gdzie pod czujnym okiem instruktorów poznawali znaki drogowe.
KapryĞna aura zapewne
miaáa wpáyw na frekwencjĊ, ale

„ZIELONY OGRÓD”
Nowe Centrum Ogrodnicze
Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego
(przy dawnym Autopro¿)

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty
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tym, którzy przyszli na majówkĊ, nie
przeszkodziáa w dobrej zabawie.
Paulina Trzeciak

tor”, a u nas nie ma
konkretnej odpowiedzi na ich zaczepki.
Niedawno w àucku
strzelano z granatnika
do polskiego konsulatu. UkraiĔcy od razu
zrzucili winĊ na Rosjan. Nasi, nawet jeĞli
nie wierzyli, chĊtnie
przyjĊli tĊ wersjĊ.
- BĊdąc niedawno na Ukrainie, natknąáem siĊ na taką
banderowską bojówkĊ, wyposaĪoną
w granatniki, a byáo to 20km od àucka.
„Prawy Sektor” to na razie marginalna
partia, nielubiana przez wielu UkraiĔców, niemniej mają tam coraz wiĊcej
do powiedzenia.
Film „WoáyĔ” jest na Ukrainie zakazany. JakĪe by inaczej, skoro powstają
tam tysiące pomników Bandery, a jednoczeĞnie parlament ukraiĔski uchwaliá
niedawno, Īe pomniki powstaáe ku
pamiĊci zamordowanych Polaków
są nielegalne. ZbliĪenia stanowisk
nie widaü. My mamy swoje, oparte
na prawdzie historycznej, o której oni
nawet nie chcą sáyszeü.
UkraiĔski nacjonalizm bierze siĊ
z braku toĪsamoĞci paĔstwowej. PrawdziwoĞü tego twierdzenia K. DĊbski
udawadniaá, przypominając zawiáoĞci
historyczne, które na przestrzeni wieków nie pozwalaáy UkraiĔcom stworzyü
wáasnego paĔstwa. Szansa zrodziáa
siĊ po zakoĔczeniu I wojny Ğwiatowej,
ale nie potra¿li jej wykorzystaü tak jak
choüby Polacy.
DĊbski przytaczaá teĪ przykáady
zgodnej koegzystencji mieszkających
na kresach zachodnich narodowoĞci:
Polaków, ĩydów, UkraiĔców, Rosjan,

ZLECĉ REMONT
BUDYNKU BIUROWEGO
(malowanie,
szpachlowanie, páytki).
W terminie 1.07 - 20.08.br.
Tel. 601 099 698

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 zespoáu poszukujemy:

INĩYNIERA PROCESU
Twoja praca polegaü bĊdzie na:
• optymalizacji procesów montaĪowych (záoĪenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne),
• zarządzaniu dokumentacją i specy¿cznymi wymaganiami Klienta,
• przeprowadzaniu auditów procesu,
• analizie báĊdów i przeprowadzaniu dziaáaĔ korygujących,
• zapewnieniu maszyn o odpowiedniej zdolnoĞci i wydajnoĞci procesu.
Wymagania:
• znajomoĞü rysunku technicznego,
• min. roczne doĞwiadczenie w obszarze produkcji,
• umiejĊtnoĞü tworzenia dokumentacji procesowych i stanowiskowych
(PFLOW, FMEA, Control Plan, Instrukcje MontaĪu),
• biegáa znajomoĞü pakietu MS Of¿ce,
• dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego w mowie w piĞmie,
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü,
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole,
• odpornoĞü na stres.
Mile widziana:
• znajomoĞü jĊzyka niemieckiego bĊdzie dodatkowym atutem,
• praktyczna znajomoĞü narzĊdzi Lean,
• znajomoĞü wymagaĔ ISO TS 16949.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij swoje
CV i list motywacyjny na: info@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ
stanowiska, na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.

Niemców… JednakĪe podczas wojen,
które siĊ tam przetaczaáy, ta zgoda
gdzieĞ siĊ ulatniaáa, a w jej miejsce
pojawiaáy siĊ najgorsze instynkty.
Na spotkaniu w Ostrzeszowie autor poruszyá wiele ciekawych i tragicznych wątków naszej wspólnej historii.
Ale kompozytor nie byáby sobą,
gdyby nie mówiá takĪe o muzyce.
ĩartobliwie wspominaá pracĊ przy
„Ogniem i mieczem”, przytaczając
róĪne anegdotki. Z pomocą instrumentu zdradzaá sáuchaczom metodĊ
powstawania przebojów, gáównie tych
serialowych. Pewnie nie wszyscy wiedzą, Īe to wáaĞnie DĊbski jest twórcą
tak popularnych hitów serialowych, jak
„ĩycie jest nowelą” - do „Klanu”, czy
piosenki z serialu „Na dobre i na záe”.
Dyrektor Dorota Owczarczak
wykorzystaáa obecnoĞü twórcy do
wrĊczenia upominków dla czytelników- rekordzistów w iloĞci wypoĪyczonych
ksiąĪek. Z rąk mistrza nagrody otrzymali: Michaá ParusiĔski, Mieczysáaw
Chrzan i Maria Hoja.
Spotkanie z K. DĊbskim to kolejny
przykáad, Īe nawet o trudnych i niepoprawnych politycznie sprawach naleĪy
mówiü tylko prawdĊ.
K. Juszczak

ĝwiĊto Chleba
w Bierzowie - podziĊkowanie
Prezes Stowarzyszenia Koáo GospodyĔ Wiejskich w Bierzowie Maágorzata Wawrzyniak dziĊkuje instytucjom,
¿rmom, organizacjom i osobom prywatnym, dziĊki którym mogáo odbyü siĊ IV
ĝwiĊto Chleba w Bierzowie:
Beacie i Zdzisáawowi Poprawom;
KsiĊdziu kanonikowi Tomaszowi DereziĔskiemu; Adamowi Hofmanowi
- Prezesowi Zarządu Banku Spóádzielczego w KĊpnie; Mieczysáawie
SzymaĔskiej - Prezes Spóádzielni
Rolniczo Handlowej w Ostrzeszowie;
Firmie ZPM Poprawa - Producent
OpakowaĔ Tekturowych; Savinie Sieraczek - Kwiaciarnia w Ostrzeszowie;
E. P. Burziwoda i Syn - Gospodarstwo
Szkóákarskie z Kobylej Góry; Marioli
Janickiej - Hurtownia KrzyĪak z Kobylej
Góry; Jerzemu Koszarnemu - Prezesowi WWĩ PROFI z Grabowa oraz
Kazimierzowi Jurkiewiczowi; Annie
i Rafaáowi Zarodom - Firma Gastronomiczna ZARÓD; Izabeli Frankowskiej
Grabarczyk - Dyrektor KOK; Iwonie Maáolepszej; Sáawomirowi Mrugalskiemu
prowadzącemu uroczystoĞü; Dyrektorom szkóá, Nauczycielom i MáodzieĪy
z gminy Kobyla Góra; Przedstawicielom
Rad Soáeckich i KGW z Gminy Kobyla
Góra; StraĪakom z OSP z Bierzowa
i Pocztowi Sztandarowemu; Paniom
ze Stowarzyszenia KGW w Bierzowie
- Organizatorkom ĝwiĊta; Romanowi
Cyjakowi - Naczelnikowi OSP z Bierzowa; Henrykowi Wice; osobom zaangaĪowanym przy pracach organizacyjnych
i porządkowych: Dariuszowi Lochnemu,
Jarosáawowi Nurskiemu, Pawáowi Miszkiele, Andrzejowi Szulcowi, Ryszardowi
Zarembie i pp. Mirosáawie i Ryszardowi
Lietzom, Dorocie i Markowi Dáubkom;
Dyrektor Gimnazjum w Kobylej Górze
Ewie Kubiak i opiekunowi Rafaáowi
Hoi za przygotowanie serduszek oraz
wolontariat dla Darii; Orkiestrze „Don
Bosco” z Marszaáek; Kapeli „Szczuny
z SulĊcinka”; Zespoáowi „Kobylogórzanie”; Zespoáowi Quest.
DziĊkujĊ wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystoĞci, zaszczycili nas
swoją obecnoĞcią i doáączyli do zbiórki
dla Darii.
Maágorzata Wawrzyniak
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„Rozbebeszona” skrzynka

Okiem
drona
Widok na „Moto
ManiĊ” w Antoninie. DziĊkujemy
czytelnikowi - Hubertowi Nowakowi, za przesáanie
Ğwietnych zdjĊü.

Jadąc z Ostrzeszowa w kierunku PotaĞni, moĪemy natknąü siĊ na takie „cudo” - na sáupie wisi skrzynka z otwartymi
drzwiczkami, jakby zapraszaáa ptaki do zaáoĪenia tam gniazdka.

Trzeba lepiej mocowaü!

Pod nosem sądu
Celebrytki?

ObecnoĞü saren w naszych lasach nikogo nie dziwi. Widzimy je czĊsto
takĪe w innych miejscach - przy drogach, na polach, áąkach, a nawet, sporadycznie, w wioskach i miastach. Ale te, napotkane w lesie torzenieckim,
byáy wyjątkowe - przyglądaáy siĊ robiącemu zdjĊcia i spokojnie pozowaáy.
CzyĪby sarnie celebrytki?

Wyciąü suche drzewo

Jak juĪ Ĩle parkowaü, to najlepiej „bezczelnie” pod samym budynkiem sądu.
Przynajmniej z dwóch powodów to najpewniejsze miejsce. Po pierwsze - najciemniej
pod latarnią, a po drugie - Temida bywa
Ğlepa i - przynajmniej w tym przypadku
- áaskawa.
Ale Īarty na bok, bo to przecieĪ nie
sĊdziowie, lecz zgoáa inne sáuĪby są od
„záego parkowania”.

W czwartek (11 maja) byáam Ğwiadkiem doĞü niebezpiecznej sytuacji
na Rynku w Ostrzeszowie. Parasol, który powinien byü solidnie przymocowany, zostaá nagle poderwany przez wiatr i poszybowaá, stwarzając
zagroĪenie. Zatrzymaá siĊ na drzewie obok áawki, na której siedziaá
mĊĪczyzna. Na szczĊĞcie tym razem nikomu nic siĊ nie staáo, ale to nie
powinno siĊ wydarzyü. AĪ strach pomyĞleü, co by siĊ staáo, gdyby uderzyá
w przechodzące tĊdy dzieci. Mam nadziejĊ, Īe osoby, które instalują
tego typu urządzenia, wezmą sobie do serca ten przypadek i sytuacja
ta juĪ siĊ nie powtórzy, ani tu, ani w innym miejscu.
Czytelniczka

EKRANY DħWIĉKOCHàONNE PRZY „11”
Niemal na samej jezdni ul. Piastowskiej - naprzeciw parku stoi (bo juĪ
nie roĞnie) suche drzewo. W czasach, gdy czĊsto bez opamiĊtania i bez
zezwolenia (którego nie trzeba) wycina siĊ zdrowe, nie wadzące nikomu
drzewa, mamy prawo oczekiwaü od zarządcy drogi - powiatu ostrzeszowskiego, Īe „pochyli siĊ” nad tym pochylonym, uschniĊtym drzewem
i wytnie je, co wpáynie nie tylko na estetykĊ, ale i na bezpieczeĔstwo
przejeĪdĪających tĊdy pojazdów.

Ciekawy temat instalacji ekranów
dĨwiĊkocháonnych poruszyá w rozmowie
telefonicznej jeden z czytelników.
- Ostatnio duĪo mówiáo siĊ o wycinaniu krzewów wzdáuĪ drogi krajowej
„11”. Przyznam, Īe nie jestem temu
przeciwny, gdyĪ uwaĪam, Īe przez to
deptak jest teraz bardziej estetyczny.
Dopiero od szeĞciu lat mieszkam przy
„autostradzie”, przedtem mieszkaáem na
wsi i moĪe przez to dla mnie najgorszy
jest w tym wszystkim haáas. Jest gorzej

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

jak na ekspresowej”8”. Dziwi mnie, Īe
dotąd nikt nie poruszyá tematu ekranów
dĨwiĊkocháonnych wzdáuĪ „11”. Mieszkam w jednym z bloków przy tej drodze,
momentami, gdy tylko okno uchylĊ - nie
da siĊ nawet rozmawiaü. Oglądam ¿lm,
gáos mam na caáy regulator, a i tak nie
wiem, co jest mówione. W dzieĔ jeszcze
moĪna wytrzymaü, bo ten dĨwiĊk tak siĊ
nie niesie, ale wieczorem - makabra.
JeĪdĪĊ po Polsce i widzĊ, Īe takie ekrany
dĨwiĊkocháonne stawiają nieraz w szcze-

rym polu, a tu tak bardzo przydaáyby siĊ
mieszkającym w pobliĪu ludziom. Gorąco
o to apelujĊ do zarządcy drogi.

*

Sprawa wydaje siĊ waĪna i moĪliwa
do realizacji. SądzĊ, Īe przynajmniej
na odcinku od skrzyĪowania „11” z ul.
KoĞciuszki do skrzyĪowania z ul. Zamkową takie dĨwiĊkocháonne ekrany bardzo poprawiáyby komfort Īycia ludziom
mieszkającym przy tej trasie.
K.J.

Na Rynku dziura, Īe nogĊ wykrĊü
- O maáy wáos nie zwichnĊáabym
nogi - skarĪy siĊ rozgoryczona.

- àatają, áatają i zaáataü nie mogą - mówi jedna z czytelniczek, która
poprosiáa nas o sfotografowanie dziury na deptaku niedaleko Rynku
w Ostrzeszowie (placyk
miĊdzy kwiaciarnią a ksiĊgarnią).

12

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

17.05.2017

17.05.2017

StraĪacy - ochotnicy z Kaliszkowic Kaliskich obchodzili DzieĔ
Patrona w sobotĊ, podczas mszy
ĞwiĊtej, po której odbyáo siĊ uroczyste spotkanie w remizie OSP.
MszĊ ĞwiĊtą w intencji straĪaków - ochotników odprawiá ks. Szymon
Grzeszkiewicz, proboszcz para¿i

Zwiastowania NMP w Kaliszkowicach
Kaliskich, a przy oátarzu sáuĪyli druhowie z OSP. W kazaniu proboszcz
przypomniaá postaü ĞwiĊtego Floriana, patrona straĪaków, który Īyá na
przeáomie III i IV w. i wedáug legendy,
ocaliá páonącą wioskĊ jednym wiadrem wody. Ksiądz dziĊkowaá straĪa-

WIELKIE ĝWIĉTO
STRAĩAKÓW
DokoĔczenie ze str. 1.
Zostaáy takĪe przyznane awanse sáuĪbowe.
DzieĔ wczeĞniej na Wojewódzkich Obchodach
Dnia StraĪaka w Poznaniu na stopieĔ brygadiera
zostaá awansowany - má. bryg. Janusz Guzenda,
a na stopieĔ máodszego brygadiera - st. kpt. Adam
Sikora. Natomiast 6 maja, podczas Centralnych
Obchodów Dnia StraĪaka w Warszawie, má. ogn.
Marcin Smug otrzymaá awans na stopieĔ máodszego kapitana. StopieĔ máodszego brygadiera
nadano takĪe st. kpt. Tomaszowi JabáoĔskiemu.
StopieĔ starszego aspiranta przyznano asp. Markowi Musze. A stopieĔ aspiranta otrzymali má. asp.
Artur ZakrĊt i Patryk MoĞ. Na starszego ognio-

mistrza awansowano ogn. Jarosáawa SzalĊ,
natomiast stopieĔ ogniomistrza otrzymaá má.
ogn. Krzysztof Olkiewicz. St. sekc. - Danielowi
Kosmali i Rafaáowi WoĨniakowi - nadano stopieĔ máodszego ogniomistrza, natomiast sekc.
Krzysztofowi Duchnikowi, Tomaszowi Szmajowi
oraz Radosáawowi Puchale stopieĔ starszego
sekcyjnego. StopieĔ sekcyjnego otrzymaá st.
str. Dawid Kolenda. Tomasz DuszyĔski i Paweá
Kuna doczekali siĊ stopnia starszego straĪaka.
Zostaáy takĪe przyznane nagrody pieniĊĪne:
asp. Adrianowi Kwikertowi (od Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu),
má. asp. Michaáowi Bielowi, st. sekc. Krzysztofowi

W przededniu straĪackiego ĞwiĊta,
które przypada 4 maja, w dniu Ğw.
Floriana, podczas uroczystoĞci z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja straĪacy - ochotnicy z miasta i gminy Mikstat odebrali medale

Duchnikowi, st. str. Tomaszowi DuszyĔskiemu, má. bryg.
Tomaszowi JabáoĔskiemu,
sekc. àukaszowi Kolasie,
asp. Mateuszowi Mieszale,
ogn. Roksanie Nowak, st. ogn.
Narcyzowi Przybylskiemu, st.
sekc. Radosáawowi Puchale,
asp. Annie Stempniewicz, st.
ogn. Dariuszowi Strzeleckiemu, st. ogn. Jarosáawowi
Szali, má. asp. Aleksandrowi
Szewczykowi, ogn. Albertowi Warszawskiemu, asp.
Michaáowi Mamczaki, asp.
Patrykowi Mosiowi oraz má.
ogn. Rafaáowi WoĨniakowi (od
Komendanta Powiatowego
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
w Ostrzeszowie).

Komendant Powiatowy PSP w Ostrzeszowie
uhonorowaá równieĪ Grabowską FirmĊ MontaĪową
GFM, Wojewódzki OĞrodek Ruchu Drogowego
w Kaliszu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za
okazaną pomoc ¿nansową, dziĊki której moĪliwy
byá zakup nowego sprzĊtu poĪarniczego.
W nastĊpnej czĊĞci spotkania poĞwiĊcony
zostaá nowy wóz straĪacki, który bĊdzie sáuĪyá OSP
Kobyla Góra. O¿cjalnie otwarto takĪe straĪnicĊ,
która w ostatnim czasie przechodziáa modernizacjĊ.
StraĪakom z okazji ich ĞwiĊta Īyczymy wszystkiego najlepszego, bezpiecznej sáuĪby oraz szczĊĞliwych powrotów z akcji. Niech kaĪdego dnia
Waszej trudnej, ale niezwykle potrzebnej pracy
przyĞwieca etos straĪacki: Bogu na chwaáĊ, bliĨniemu na ratunek!
Paulina Trzeciak
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kom za ich sáuĪbĊ i poĞwiĊcenie
na rzecz innych.
Po mszy czáonkowie Ochotniczej StraĪy PoĪarnej w Kaliszkowicach Kaliskich razem
ze swoim prezesem Adamem
Dytfeldem, jego zastĊpcą àukaszem àopatą, byáym wieloletnim

prezesem Bronisáawem Kamionką
oraz samorządowcami z burmistrzem
H. ZieliĔskim na czele, udali siĊ do
swojej remizy na Ğwiąteczne spotkanie. Samorządowcy wrĊczyli wyróĪnionym straĪakom medale i odznaki
resortowe.

OdznakĊ wzorowego straĪaka
otrzymali: Dariusz Strzelec, Dominik
Binek i Tobiasz Korczak, natomiast
Andrzej Ratajski zostaá odznaczony
záotym medalem „Za Zasáugi dla PoĪarnictwa”, a Robert Strzelec i Miáosz
ChmieliĔski odebrali medale brązowe.
PK

związanych z ogniem: straĪaków, hutników i koksowników
oraz kominiarzy, garncarzy
i piekarzy. Jego ĞwiĊto przypada 4 maja, natomiast dzieĔ
wczeĞniej druhowie z mikstackich jednostek OSP uczestniczyli w uroczystoĞciach
związanych z obchodami rocz-

nicy uchwalenia konstytucji majowej.
Podczas Ğrodowego apelu na Rynku,
w obecnoĞci wáadz samorządowych,
goĞci i mieszkaĔców, kilku ochotników
z jednostki OSP Kaliszkowice Kaliskie
záoĪyáo Ğlubowanie straĪackie. NastĊpnie
burmistrz Henryk ZieliĔski, starosta Lech
Janicki i dr Robert Rokicki wrĊczyli wyróĪniającym siĊ straĪakom - ochotnikom

medale i odznaki. Záoty medal „Za Zasáugi
dla PoĪarnictwa” otrzymaá dh Marek Fiáka,
natomiast medal brązowy - dh Robert
Sokoáowski. Ponadto odznakami „Wzorowego StraĪaka” wyróĪniono cztery osoby:
Mateusza Maurego, Tomasza Wojtaszka,
àukasza àopatĊ i Kazimierza àopatĊ.

i odznaki za sáuĪbĊ
w Ochotniczej StraĪy PoĪarnej.
ĝwiĊty Florian
jest patronem wykonawców zawodów

W maju straĪacy ĞwiĊtują. Tak jest od dziesiĊcioleci, bo przecieĪ 4 maja przypada uroczystoĞü
ĞwiĊtego Floriana - patrona straĪaków. Tego dnia
organizuje siĊ capstrzyki, apele, przejazdy wozów
straĪackich, tudzieĪ kwesty uliczne na zboĪny cel.
Organizuje siĊ takĪe spotkania z okazji Dnia StraĪaka, jak to, odbywające siĊ 7 maja, na które zaprosiá
zarząd OSP Ostrzeszów.
RozpoczĊto reÀeksyjnie od wspomnienia druhów
zmaráych w ubiegáym roku: Krzysztofa Zacharzewskiego, Macieja Piecyka i Jana Kempy. Na ich groby
udaáa siĊ straĪacka delegacja.
Takie ĞwiĊto to dobra okazja do odznaczeĔ
i wyróĪnieĔ. Ceremoniaá zaczĊto od najmáodszej
gwardii. ĝlubowanie na sztandar záoĪyli adepci
OSP: Julia Chojnacka i Dominik SzymaĔski.
Srebrnym medalem Za Zasáugi dla PoĪarnictwa
odznaczony zostaá dh Kazimierz Kozáowski.
OdznakĊ Za WysáugĊ Lat (20) otrzymaá dh Robert Janiak.
PamiĊtano teĪ o tych, którzy w 2016 r. najwiĊcej razy spieszyli z pomocą, jadąc do wypadków i poĪarów. Jednostka ostrzeszowskich
ochotników braáa udziaá w 139 akcjach ratowniczo-gaĞniczych. Rekordzistą, uczestniczącym
105 razy w takich akcjach, byá dh àukasz Sierocki. W gronie wyróĪnionych znaleĨli siĊ takĪe:
Wioleta ĝwitoĔ, Ariel Wáodarczyk, Mateusz Lis,
Wojciech Augustyniak, Mariusz Stempniewicz,
àukasz Kinastowski, Mirosáaw Kempa, Szymon
Królikowski, AndĪelika Kuáat, Noemi IwaĔska,
Tomasz Zawadzki, Katarzyna Pietrzykowska,
Damian WiĞniewski, Anna Piecyk, Grzegorz
Bednarek, Monika WrzesiĔska. AĪ 44 druhów
moĪe siĊ pochwaliü choüby jednym wyjazdem
na akcjĊ w minionym roku.
Niedawno pisaliĞmy o sukcesie Mileny Mrugalskiej, która w Ogólnopolskim Turnieju Wie-

PK

dzy PoĪarniczej zakwali¿kowaáa
siĊ do udziaáu w eliminacjach
centralnych. WáaĞnie Milenie,
a takĪe jej koleĪance Dominice
BochyĔskiej, za osiągniĊcia na
szczeblu wojewódzkim, zarząd
OSP wrĊczyá bony upominkowe. Obie druhny zostaáy teĪ
docenione przez wáadze miasta.
W krótkim wystąpieniu
prezes Marek Czwordon nawiązaá do rozbudowy remizy.
Murów wprawdzie jeszcze nie

widaü, ale fundamenty juĪ czekają.
23 osobom wyróĪniającym siĊ w tych
pracach przekazano podziĊkowania.
Rok 2016 byá dla jednostki OSP rokiem jubileuszu 140-lecia. Prezes
wspominaá o zorganizowanej z tej
okazji wystawie, uroczystoĞciach
i wojewódzkich zawodach MDP na
ostrzeszowskim stadionie. Gratulacje záoĪyá przewodniczący Rady
Miejskiej - E. Skrzypek, a po nim
inni goĞcie i reprezentanci organizacji straĪackich: miejsko-gminnych
i powiatowych.
JednakĪe straĪacka braü nie
tylko ĞwiĊtuje. Prezes Czwordon juĪ

zapraszaá do udziaáu w dorocznej akcji DAR KRWI.
Przed rokiem krew oddaáo ponad 50 osób. Niechaj
w tym roku nie bĊdzie ich mniej.
Inną akcją, która juĪ za nami, byáa kwesta
uliczna - straĪacy zbierali na zakup de¿brylatora,
urządzenia niezbĊdnego do ratowania Īycia. Uzbierano 4.620,80 zá - suma znacząca, co potwierdza
o¿arnoĞü ostrzeszowian, za którą M. Czwordon
serdecznie dziĊkowaá. Efekty kwesty moĪna uznaü
za najjaĞniejszy punkt obchodów Dnia StraĪaka
w Ostrzeszowie, bo samo spotkanie zgromadziáo
niezbyt wielu druhów. Ale nie to jest przecieĪ najwaĪniejsze - waĪne, by nasi straĪacy zawsze zdąĪyli
z pomocą i by z kaĪdej akcji wracali cali i zdrowi.
K. Juszczak
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JESTEĝMY
POLKĄ I POLAKIEM

Nie zmogáy ich cháody, nie wystraszyáy chmurki
- we wtorkowe przedpoáudnie dzieci ze wszystkich
przedszkoli w Ostrzeszowie oraz maluchy z Rogaszyc, jak jeden mąĪ stawiáy siĊ przed ratuszem,

Z

N

A

aby zainaugurowaü II ZLOT OSTRZESZOWSKICH
PRZEDSZKOLAKÓW. Od razu w caáym mieĞcie
zrobiáo siĊ kolorowo i radoĞnie. Dzieci przebrane
za królów, królewny i mieszczan, zaĞ inne za

J

D

ĭ

ludzi pracy - budowlaĔców
i marynarzy, wymachując
biaáo-czerwonymi chorągiewkami, przemaszerowaáy do
kina. Przywitaáa je Krystyna
Rajska - przewodnicząca
Rady Dzielnicy nr 3, czyniąc
to w imieniu wszystkich dzielnic, które wspólnie organizują
najmáodszym mieszkaĔcom tĊ
patriotyczną zabawĊ. Maluchy
powitaá takĪe burmistrz i zlot
moĪna byáo zaczynaü.
- Przedszkole sióstr was
wita, by ĞwiĊtowaü dzisiaj.
KaĪde z przedszkoli przygotowaáo hasáo powitalne.
Rozpoczynaáy dzieci z Przedszkola Sióstr Nazaretanek,
zaĞ koĔczyáy z Przedszkola Misia Uszatka:
- Tu wesoáa gromadka z przedszkola Misia Uszatka.
W Polsce naszej mieszkamy i ją bardzo kochamy.

Ta miáoĞü do Ojczyzny przebijaáa z kaĪdej piosenki Ğpiewanej przez maáych Polaków.
Jak dáugo w sercach naszych, choü kropla polskiej krwi… - rozpoczĊáy wystĊpy dzieci z Rogaszyc.
JesteĞmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną
i cháopakiem, Kochamy PolskĊ z caáych siá, chcemy
byĞ równieĪ kochaá ją i ty, i ty! - przekonywali mali
artyĞci ze Sáonecznego Zakątka, a o to, czym jest
Polska - pytaáy dzieci z Przedszkola nr 1. Potem na
widowni zrobiáo siĊ biaáo-czerwono, a to za sprawą
dzieci z Klubu Malucha, Ğpiewających z okrzykiem:
Polska, biaáo-czerwoni!. Ten sam utwór wykonaáy
równieĪ przedszkolaki „spod klasztorku”.
Kiedy juĪ wszystkie przedszkola zaprezentowaáy swoje patriotyczne Ğpiewy, sceną zawáadnĊli
trzecioklasiĞci z ostrzeszowskiej „Trójki”. W programie, przygotowanym pod kierunkiem p. Agnieszki
Ulichnowskiej-Gajdy, równieĪ dominowaáy miáoĞü do
domu ojczystego, szacunek do narodowych symboli
i duma z tego, Īe jest siĊ Polakiem.
Brawa dla pomysáodawców tej imprezy, która
przez Ğpiew i zabawĊ uczy od najmáodszych lat
miáoĞci do Polski.
K. Juszczak

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 26 maja br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 16., nagrodĊ
otrzymuje Kacper Gola ze Skarydzewa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

PRZEDSZKOLAKI LUBIĄ POCIĄGI
W cháodny, czwartkowy poranek dzieci 4-,
5- i 6-letnie z przedszkola w Doruchowie udaáy
siĊ wraz z opiekunami na dworzec kolejowy do
Ostrzeszowa. Stamtąd wyruszyliĞmy do Ostrowa
Wlkp. Na peronie czekali na nas pracownicy kolei,
którzy w tym dniu stali siĊ naszymi przewodnikami.
MieliĞmy okazjĊ obejrzeü makietĊ z jadącymi po-

ciągami, ciekawą ekspozycjĊ w Izbie Regionalnej
Kolejnictwa oraz lokomotywowniĊ i naprawiane
w niej lokomotywy, co szczególnie fascynowaáo
maáych podróĪników.
Peáni wraĪeĔ wracaliĞmy do przedszkola. DziĊkujemy wszystkim osobom, które poĞwiĊciáy nam
czas i pokazaáy swoją pracĊ.
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

ALEKSANDRA KUSZA Z ZS NR 1
FINALISTKĄ AKADEMII KSIĉGOWEGO

21 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia KsiĊgowych w Polsce w Poznaniu odbyáa siĊ uroczysta Gala IX
edycji Turnieju Talentów - AKADEMIA
KSIĉGOWEGO. Uczennica Technikum Ekonomicznego z Zespoáu Szkóá
nr 1 im. PowstaĔców Wielkopolskich
w Ostrzeszowie - Aleksandra Kusza - uzyskaáa tytuá ¿nalisty tego konkursu.
Turniej Talentów - AKADEMIA KSIĉ-

GOWEGO - jest organizowany przez
Zespóá Szkóá Ekonomicznych w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem KsiĊgowych w Polsce. W tym roku wziĊáo
w nim udziaá 837 uczniów z 47 szkóá
z 4 województw (wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnoĞląskiego
i lubuskiego). Rywalizacja byáa bardzo wyrównana, poszczególne miejsca
dzieliáy pojedyncze róĪnice punkto-

Wielki sukces uczennicy
SP w Rogaszycach

we. FinaliĞci wykazali
siĊ znakomitą wiedzą
z rachunkowoĞci oraz
umiejĊtnoĞciami w obsáudze programów ¿nansowo-ksiĊgowych
z pakietu INSERT.
Uroczystą GalĊ okolicznoĞciowym wykáadem
zainaugurowaá prof.
Wiktor Gabrusewicz.
Swoją obecnoĞcią
uroczystoĞü uĞwietnili przedstawiciele
wáadz województwa
wielkopolskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Stowarzyszenia
KsiĊgowych w Polsce
oraz ¿rm sponsorujących nagrody dla laureatów. Zgromadzeni
goĞcie z przyjemnoĞcią sáuchali koncertu
uczniów poznaĔskich
szkóá muzycznych.
Wszyscy ¿naliĞci zostali obdarowani cennymi upominkami ufundowanymi przez
sponsorów: IKEA Business Service
Center oraz Man Accounting Center.
Organizatorzy docenili takĪe opiekunów
najlepszych uczniów. Nauczycielka
Aleksandry Kuszy - pani Ewa Tomczak
- znalazáa siĊ w gronie nagrodzonych
nauczycieli. Gratulujemy.

UCZENNICE I LO
TàUMACZYàY NA MEDAL

Zuzanna Chudek z I LO zajĊáa
I miejsce, a jej koleĪanka Martyna
Kasperska otrzymaáa III wyróĪnienie
w X Konkursie Táumaczeniowym
Ziemi Kaliskiej.
Organizatorem Konkursu jest corocznie Zakáad Filologii Angielskiej

„Trójka’’
na Euroweeku
Od 5 do 9 kwietnia 38 uczniów klas IV VI SP nr 3 uczestniczyáo w programie Euroweek w niewielkiej miejscowoĞci Wójtowice,
w pobliĪu Bystrzycy Káodzkiej. Uczniowie
brali udziaá w rozmaitych zajĊciach prowadzonych przez wolontariuszy z Kenii, Filipin,
àotwy, Ukrainy, AzerbejdĪanu i kilku innych
krajów. Za pomocą najnowoczeĞniejszych
technik realizowane byáy cele programu,
wĞród nich nagrywanie ¿lmu. Dzieci przeprowadzaáy wywiady, odgrywaáy scenki,
prowadziáy rozmowy, graáy w najróĪniejsze
gry, uczyáy siĊ taĔców ludowych, a wszystko
to robiáy w otoczeniu jĊzyka angielskiego
i po angielsku.
Wystarczyáo równieĪ czasu na spacery,
zdobycie szczytu pobliskiej góry i wycieczkĊ
do Bystrzycy Káodzkiej oraz Káodzka.
Natalia ĝwistak-TrawiĔska
Maágorzata Sauer
Aleksandra Wieczorek

www.powiatostrzeszowski.pl

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W DORUCHOWIE
W KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

31 marca odbyá siĊ
ostatni etap Wojewódzkiego
Konkursu JĊzyka Polskiego, zorganizowanego przez
Wielkopolskie Kuratorium
OĞwiaty. Naszą szkoáĊ reprezentowaáa uczennica
klasy VI - Ewa ĝwitoĔ, która
przeszáa przez wszystkie
etapy: szkolny, rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim
i wojewódzki w Poznaniu.
Ewa, zdobywając wymaganą liczbĊ punktów - 38
na 40 moĪliwych, zajĊáa II
miejsce i zostaáa laureatką konkursu.
Gratulujemy wielkiego
sukcesu i Īyczymy dalszych
osiągniĊü edukacyjnych.
DziĊkujemy pani Annie
Walaszek za przygotowanie uczennicy do konkursu.
SP Rogaszyce

UAM w Poznaniu,
Wydziaá Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu pod patronatem
Wielkopolskiego Kuratora OĞwiaty. Do
udziaáu w tegorocznym konkursie, który
odbyá siĊ 24 kwietnia
w Kaliszu, zgáoszono
ponad 100 uczniów
szkóá ponadgimnazjalnych, gáównie liceów
ogólnoksztaácących
z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego,
krotoszyĔskiego,
jarociĔskiego, kĊpiĔskiego, Ğredzkiego
i ostrzeszowskiego
(w tym szeĞciu reprezentantów I LO).
Uczestnicy mieli 90
minut na przetáumaczenie anglojĊzycznego tekstu literackiego
na jĊzyk polski. Byá
to fragment baĞni Michaela Cunninghama
„Wild Swan”. Jury
záoĪone z nauczycieli
akademickich Zakáadu Filologii Angielskiej oceniaáo wiernoĞü przekáadu
oraz poprawnoĞü stylistyczną i ortogra¿czną tekstu.

Co roku wielu uczniów doruchowskiego gimnazjum sprawdza poziom

swojej wiedzy i umiejĊtnoĞci, biorąc
udziaá w róĪnych konkursach m.in.

tych organizowanych przez Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu. Podobnie
w tym roku szkolnym kilkadziesiąt osób
przystąpiáo do etapów szkolnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych
(z historii, matematyki, chemii, biologii,
jĊzyka angielskiego, geogra¿i, ¿zyki,
jĊzyka niemieckiego).
Zestawy zadaĔ okazaáy siĊ dla
wiĊkszoĞci bardzo trudne i do kolejnego
etapu - rejonowego - przeszáo tylko 4
uczniów: Bartáomiej ûwikáa i Klaudia
Páonka (biologia), Patryk Adamski (historia), Miáosz ĝmigielski (matematyka). SpoĞród tej czwórki jeden uczeĔ
- Bartek ûwikáa - zakwali¿kowaá siĊ
do ¿naáu i zostaá laureatem (zdobyá
46 punktów. na 50 moĪliwych).
18 kwietnia na uroczystoĞci zorganizowanej przez Kuratorium OĞwiaty
w Poznaniu, Bartek odebraá zaĞwiadczenie laureata Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego, które byáo
podstawą do zwolnienia go z czĊĞci
przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
www.gimdoruchow.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

Podobnie
P
Po
dobnie jak przy ubraniach, nie ma nic bardziej kuszĆcego niī dobranie
samochodu do osobowoğci czâowieka. Giorgio Armani
samochod

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

Poczujesz przypáyw pozytywnej energii. Wiosenna pogoda zachĊci CiĊ do
dalszych dziaáaĔ w waĪnej dla Ciebie
sprawie. Pomimo napotkanych trudnoĞci i przeszkód, nie poddasz siĊ
i zapragniesz pewne rzeczy raz a dobrze doprowadziü do koĔca. PamiĊtaj
jednak, by to nie kolidowaáo z innymi
sprawami. Staraj siĊ wierzyü w swoje
moĪliwoĞci i nie pozwól, by chwilowe
„spadki formy” niszczyáy Twoje plany. Nie oglądaj siĊ teĪ za siebie i nie
analizuj „co i dlaczego”, Īycie niesie
wiele niespodzianek, którym powinieneĞ
wyjĞü naprzeciw. MiáoĞü - zastanów siĊ
nad swoim ego. Finanse - jeĞli masz
pewnoĞü, zainwestuj.

Czeka CiĊ udany tydzieĔ. Zupeánie
przypadkiem rozwiąĪe siĊ jeden z Twoich drobnych problemów. BĊdziesz to
zawdziĊczaü komuĞ, kogo nigdy byĞ
o bezinteresowną pomoc nie podejrzewaá. Znów przekonasz siĊ, Īe pozory
mylą i ocenianie ksiąĪki po okáadce
bywa mocno krzywdzące. Nie zapomnij o zadaniu, którego siĊ podjąáeĞ,
nawet jeĞli nie masz teraz ochoty i siáy
go realizowaü, pomyĞl, co zrobiü, by
z tego wybrnąü. MoĪe da siĊ ustaliü inny
termin albo podzieliü z kimĞ obowiązki?
Najgorsze, co moĪesz zrobiü, to zbywaü
temat i udzielaü wymijających odpowiedzi. MiáoĞü - daj szansĊ iskierce siĊ
rozpaliü. Finanse - dobre perspektywy.

BYK

RAK

21 kwietnia - 20 maja

22 czerwca - 22 lipca

Ciepáa aura sprzyjaü bĊdzie towarzyskim spotkaniom i poznawaniu nowych
ludzi. Pod koniec tygodnia znajdziesz
siĊ, trochĊ przypadkiem, na duĪej imprezie. BĊdziesz miaá okazjĊ nawiązaü
nowe znajomoĞci, poznaü ciekawych
ludzi. Zwáaszcza jedna osoba skupi
na sobie Twoja uwagĊ - ale spokojnie,
powoli, zastanów siĊ, czy romanse to
to, czego teraz naprawdĊ Ci trzeba.
PamiĊtaj o dodatkowych obowiązkach
w pracy, staraj siĊ wywiązaü z nich na
czas, bez angaĪowania postronnych
osób. MiáoĞü - uwaĪaj na tajemniczego
KozioroĪca. Finanse - jest dobrze, ale
uwaĪaj, co robisz.

W najbliĪszych dniach bĊdziesz musiaá uwaĪaü. MoĪe pojawiü siĊ sporo
nieporozumieĔ. W domu Twoje Ğmiaáe
stwierdzenie moĪe wywoáaü konÀikt.
Staraj siĊ nie zadraĪniaü sytuacji i nie
podsycaü káótni. Nawet jeĞli bĊdziesz
musiaá siĊ z rozmowy wycofaü, chociaĪ
Twój argument wydawaü siĊ bĊdzie
sáuszny - zrób to. WaĪniejsza jest dobra
atmosfera. Do rozmowy wrócicie kiedy
indziej, na spokojnie. Byü moĪe Twój
rozmówca za chwilĊ sam „pójdzie po
rozum do gáowy” i zwyczajnie CiĊ przeprosi. W trudnych momentach w pracy
teĪ staraj siĊ zachowaü spokój. DuĪo
zaáatwisz uĞmiechem i dobrym sáowem.

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
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

MiáoĞü - daj mu/jej powiedzieü. Finanse - kolejna „niezbĊdna” para butów?

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Byü moĪe nie wszystko jest do koĔca
tak, jak myĞlisz. MoĪe w caáej sytuacji,
którą tak siĊ przejąáeĞ, jest tylko trochĊ
prawdy, a reszta to Twoja nadinterpretacja i lĊk? Jedno jest pewnie, drogi
Lwie - nie moĪesz tego tak zostawiü.
JeĞli coĞ CiĊ niepokoi, po prostu o tym
powiedz i nie bój siĊ tego, co powiedzą
inni. MoĪe siĊ okazaü, Īe baáeĞ siĊ na
wyrost, a Twój znajomy spod znaku
Wagi wcale nie miaá záych intencji. Podczas tej „wyjaĞniającej” rozmowy staraj
siĊ uwaĪnie sáuchaü i nie upieraü siĊ
przy swoim, a wszystko szybko wróci
do normy. MiáoĞü - nadchodzi początek
caákiem nowej uczuciowej „ery”. Finanse - bonusy zaleĪą tylko od Ciebie.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
W tym tygodniu w pracy staraj siĊ nie
podejmowaü tematów związanych z pieniĊdzmi, moĪe to zostaü Ĩle odebrane
przez kogoĞ, kto jest na tym punkcie
trochĊ przewraĪliwiony. Panny - kierowcy, powinny zwróciü szczególną uwagĊ w dáugich trasach - jeĞli poczujesz
zmĊczenie, natychmiast zatrzymaj siĊ,
odpocznij. KtoĞ ze znajomych moĪe
przekazaü Ci dziwną informacjĊ, zanim „zaczniesz alarm”, upewnij siĊ,
Īe to nie plotka i Īe masz podstawy,
by kogoĞ oceniaü. MiáoĞü - ruszaj do
boju! Finanse - nie teraz.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
BĊdziesz mieü duĪo energii i równie
duĪo pomysáów, jak ją spoĪytkowaü.
Nie zapomnij o zakupie waĪnego drobiazgu, bez którego jeden z planów
moĪe zwyczajnie nie wypaliü. W pracy
bĊdziesz jak tajfun, zaáatwisz wszystko
dwa razy szybciej niĪ inni, bĊdziesz teĪ
dobrym duchem zespoáu, ale pamiĊtaj,
by nie braü na swoje barki obowiązków
innych. W wolnym czasie nie zapominaj
o sztuce. To wáaĞnie ona moĪe byü dla

Ciebie inspiracją podczas realizacji
planów. MiáoĞü - w rozkwicie. Finanse - moĪesz byü z siebie dumna.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
a
To bĊdzie intensywny tydzieĔ. WszĊdzie bĊdzie CiĊ peáno i pojawi siĊ duĪo
spraw do ogarniĊcia. W kontaktach
z ludĨmi nieco gorzej – pamiĊtaj, by nie
mierzyü wszystkich swoją miarą i nie
powielaü Ğlepo stereotypów o mĊĪczyznach, wieku i tym, co wypada, a co nie.
To moĪe bardzo zawĊziü Twoje horyzonty, a stawanie siĊ niewolnikiem konwenansów prowadzi do wielu frustracji
i niesie ze sobą ograniczenia. Postaraj
siĊ od czasu do czasu „wejĞü w skórĊ”
kogoĞ innego i wyobraziü sobie, co
nim kieruje. PamiĊtaj, Skorpionie, nie
zawsze najwaĪniejsze jest to, czy ktoĞ
ma wypastowane buty... MiáoĞü - nie ufaj
bezgranicznie pierwszemu wraĪeniu.
Finanse - czeka CiĊ konieczny wydatek.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Ten tydzieĔ, z zwáaszcza jego koĔcówka, pozytywnie CiĊ zaskoczy. BĊdziesz
w swoim Īywiole, a dziĊki nieodpartemu
urokowi osobistemu i poczuciu humoru
wybrniesz z nieco gáupiej i krĊpującej
sytuacji. Zyskasz tym w oczach pracodawcy i nowo poznanych znajomych.
W towarzystwie caáa uwaga skupi siĊ
na Tobie. Jednak weekend postaraj siĊ
spĊdziü spokojniej. MoĪe jakiĞ spacer
albo jogging? Imprezowanie i alkohol - niewskazane, mogą CiĊ osáabiü
i odebraü pozytywną energiĊ. MiáoĞü jesteĞ superbohaterem. Finanse - oby
tak dalej.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nieoczekiwana sytuacja pozytywnie
CiĊ zaskoczy. Przyniesie Ci to duĪo siá
i ochoty do dziaáania. „Przebudzisz siĊ”
z zimowego snu i naprawdĊ zaczniesz
oddychaü wiosennym powietrzem. JeĞli
przyjdzie Ci do gáowy, by w swoim Īyciu coĞ zmieniü, postaraj siĊ zrobiü to
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spokojnie, nie rób wszystkiego naraz,
bądĨ cierpliwy i staraj siĊ nie popadaü w „szaloną” euforiĊ, by na dáuĪej
starczyáo Ci siá i zapaáu. Nawet jeĞli
pierwsze próby zmian nie przyniosą
rezultatów, nie zniechĊcaj siĊ, pamiĊtaj,
Īe na niektóre efekty trzeba poczekaü
nieco dáuĪej. MiáoĞü - panna/pan „krzywinosek”? Finanse - nie przejmuj siĊ
na zapas!

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
BĊdziesz zdecydowanie staá przy swoim. Nikomu nie pozwolisz siĊ wtrącaü
w swoje sprawy. A moĪe... powinieneĞ?
JeĞli ktoĞ starszy i bardziej doĞwiadczony stara siĊ coĞ Ci przekazaü, to moĪe
powinieneĞ go chociaĪ wysáuchaü?
Nie uciekaj od powaĪnych rozmów.
PrzecieĪ ostateczną decyzjĊ i tak podejmiesz samodzielnie, a wysáuchanie
za i przeciw nic nie kosztuje, moĪe poza
odrobiną czasu i cierpliwoĞci. Podejmowanie decyzji bez zastanowienia moĪe
byü nieciekawe w skutkach. MiáoĞü - cierpliwoĞci. Finanse - nie jest najlepiej.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Poczujesz siĊ niedoceniony i pominiĊty. BĊdziesz oczekiwaü pochwal
od wspóápracowników i bliskich. To
moĪe byü trochĊ mĊczące, zwáaszcza
Īe ostatnio jesteĞ trochĊ... marudny.
MoĪe powinieneĞ wykrzesaü z siebie
wiĊcej energii? Doceniü teĪ innych,
pochwaliü ich osiągniĊcia, a nie caáy
czas oczekiwaü poklasku? Postaraj
siĊ nieco zmieniü podejĞcie, a od razu
zobaczysz reakcjĊ zwrotną, która zdecydowanie poprawi Ci samopoczucie
i napeáni chĊcią do dziaáania. Warto teĪ
skorzystaü z jakichĞ aktywnoĞci ¿zycznych - moĪe páywanie? To CiĊ odprĊĪy
i pozwoli siĊ wyciszyü. MiáoĞü - postaraj
siĊ nie byü na „nie”. Finanse - duĪo
zaleĪy od Twojego podejĞcia.
Nie szukajmy samochodu marzeĕ, nie
chciejmy „przebiý” nim kolegi ani sĆsiada,
nie pielċgnujmy go przesadnie, dbajmy
o īycie i jego wartoğci.
Wasza wróīka

Kącik gadĪeciarza

Wielofunkcyjna samochodowa latarka
ratunkowa LED
PoniewaĪ tematem naszej sondy tym razem są samochody, to
i gadĪet musi byü samochodowy.
Pewnie Īaden kierowca nie wyobraĪa sobie, by w wyposaĪeniu
jego samochodu mogáo zabraknąü latarki, która zapewne wiĊkszoĞci
z nas nieraz pomogáa w nieoczekiwanych sytuacjach.
Dla przezornych kierowców (ale nie tylko) doskonaáym gadĪetem,
ale i potencjalnym ratunkiem podczas wypadku, bĊdzie latarka wielofunkcyjna-ratunkowa „5 w 1”. To „sprytne” urządzenie wyposaĪone
jest dodatkowo w Ğwiatáo ostrzegawcze LED - jego strumieĔ widaü
z odlegáoĞci 200m, máotek, umoĪliwiający rozbicie szyby i wydostanie
z samochodu, oraz ostrze pozwalające przeciąü pasy bezpieczeĔstwa.
DziĊki zainstalowanemu magnesowi, lampĊ moĪna ustawiü na dachu
lub z boku auta.
Aby latarka-cud speániaáa swoją rolĊ, powinna byü umieszczona
w samochodzie w zasiĊgu rĊki tak, by w sytuacjach zagroĪenia bądĨ
wypadku moĪna byáo áatwo po nią siĊgnąü.

Wawrzyn Pracy Organicznej dla Marii Pigulskiej
Maria Pigulska - prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego Stacja
Bukownica znalazáa
siĊ w gronie laureatów
nagrody Wawrzyn Pracy Organicznej 2017,
w kategorii kultura.
Uroczysta gala wrĊczenia Wawrzynów odbyáa
siĊ 26 kwietnia w Sali
Biaáej Bazaru PoznaĔskiego. Serdecznie gratulujemy!!!
Nagroda Unii Wielkopolan stanowi wyraz
docenienia Pani zasáug
i dokonaĔ, pokazując
jednoczeĞnie siáĊ i ciągáą aktualnoĞü pozytywistycznych ideaáów
w codziennym Īyciu
i pracy. (...) Jest Pani
niestrudzoną animatorką Īycia kulturalnego,
inicjatorką i realizatorką

niebanalnych przedsiĊwziĊü i spektakli przyciągających
liczne grono uczestników i odbiorców, wzbudzających wiele
entuzjazmu i pozytywnych emocji.
W swoich dziaáaniach realizuje Pani
ideĊ wyrównywania szans edukacji artystycznej, a takĪe integracji
lokalnej spoáecznoĞci, stwarzając
przy tym osobom zainteresowanym
moĪliwoĞü wspóátworzenia kultury
i czerpania satysfakcji z doĞwiadczeĔ, których ono dostarcza. (...)
Pani przedsiĊwziĊcia spotykają siĊ
niezmiennie z pozytywnym odbiorem, ogromnym zainteresowaniem
oraz duĪym szacunkiem i uznaniem
- napisaá w liĞcie gratulacyjnym do
laureatki marszaáek województwa
wielkopolskiego Marek WoĨniak.
WrĊczenie nagrody stanowiáo
zwieĔczenie obchodów VI Dni Pracy
Organicznej, jakie rozpoczĊáy siĊ 19
kwietnia w Wierzenicy.
www.powiatostrzeszowski.pl
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Stowarzyszenie NajĞwiĊtszej Rodziny
oraz siostry nazaretanki
zapraszają

IX POWIATOWE BIEGI PRZEàAJOWE

„PRACUJCIE DALEJ”

na RODZINNE SàUCHANIE SàOWA BOĩEGO
Termin: 19-20.05.2017 r.
Prowadzący:
• ks. Marek Chmielniak SAC
• s. Marcjanna Szajkowska CSFN
Miejsce: Ostrzeszów, ul. LeĞna 5, dom rekolekcyjny
sióstr nazaretanek
Zgáoszenia: tel. 507 720 458
Szczegóáowe informacje: www.nazaret.opoka.net

Riko prawie bocian
Belgia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia,
USA, animacja, 85 minut.
Wtorek 16 V, godz. 16:00 / 3D
Czwartek 18 V, godz. 16:00
Piątek 19 V, godz. 15:30
Niedziela 21 V, godz. 15:15

Szatan kazaá taĔczyü

POSTAW NA SàOēCE

UCZNIOWIE GIMNAZJUM NR 2 ZAPRASZAJĄ

Holandia, Polska, dramat, 97 minut.
Wtorek 16 V, godz.17:45
ĝroda 17 V, godz.19:30
Ğroda 17 V, godz.19:30
Czwartek 18 V, godz.17:45

Wybawienie
Dania, Niemcy, Norwegia, Szwecja,
dramat, kryminaá, thriller, 112 minut.
Wtorek 16 V, godz.19:30
ĝroda 17 V, godz.17:30
Czwartek 18 V, godz.19:30

StraĪnicy Galaktyki vol.2
USA, akcja, Sci-Fi, 136 minut.
Piątek 19 V, godz. 17:00-3D-Dubbing,
19:30-2D-Napisy
Niedziela 21 V, godz. 17:00-3D-Dubbing, 19:30-2D-Napisy
Wtorek 23 V, godz. 17:00-3D-Dubbing,
19:30-2D-Napisy
ĝroda 24 V, godz. 17:00-3D-Dubbing
Uczniowie Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie, którzy zajĊli II
miejsce w 1. etapie ogólnopolskiego konkursu „Postaw na SáoĔce”,
serdecznie zapraszają wszystkich chĊtnych na tematyczne spotkanie, które
odbĊdzie siĊ 20 maja, o godz. 10.00
w auli Szkoáy Podstawowej nr 2 przy
ul. Piastowskiej 3.
W spotkaniu dotyczącym fotowoltaiki, energii sáonecznej oraz odnawialnych Ĩródeá energii. bĊdą brali udziaá

przedstawiciele Banku BOĝ, który ma
w tych projektach swój udziaá, oraz
przedstawiciele firmy PVinstalator,
którzy zajmują siĊ instalowaniem i wytwarzaniem ogniw.
PRZYJDħ, WESPRZYJ KREATYWNYCH GIMNAZJALISTÓW,
OD ILOĝCI OSÓB OBECNYCH NA
SPOTKANIU ZALEĩĄ DALSZE LOSY
ICH PROJEKTU.
Spotkajmy siĊ 20 maja, o godz.
10.00 w auli Szkoáy Podstawowej nr 2.

Dobrze siĊ káamie w miáym
towarzystwie
Wáochy, dramat, komedia, 97 minut.
ĝroda 24 V, godz.19:30
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

z okazji 97. rocznicy urodzin ĞwiĊtego Jana Pawáa II
PARZYNÓW - rzeĨba Jana Pawáa II
20.05.2017.
PROGRAM IMPREZY
14.00-15.00 - zapisy, ew. wczeĞniej telefonicznie 609-046-862
15.00-15.20 - powitanie, modlitwa, krótki program artystyczny
Biegi:
15.20 - Prezentacja zawodników Biegu Gáównego
5000m
15.25 - PRZEDSZKOLAKI
97m
(bez ustalenia miejsc, moĪna z opiekunami i w przebraniu, po biegu dekoracja)
15.40 - BIEG GàÓWNY - start
5000m
(brama Jana Pawáa II przy Górze KrzyĪa)
15.40 - prezentacja uczestników
2000m
15.45 - bieg SP kl. I-II
dz.
194m
15.50 - bieg SP kl. I-II
chá.
194m
15.55 - bieg SP kl. III-IV
dz.
291m
16.00 - bieg SP kl. III-IV
chá.
291m
16.05 - bieg gimnazjalistów
dz. i chá.
2000m
(brama Jana Pawáa II przy Górze KrzyĪa)
16.10 - bieg SP kl. V-VI
dz.
291m
16.15 - bieg SP kl. V-VI
chá.
291m
16.20 - bieg DPS Kobyla Góra
M
291m
16.25 - DEKORACJE:

UWAGI
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Organizator: Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „SZCZĉĝCIE” w Ostrzeszowie.
Wspóáorganizator: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie i Urząd Gminy
w Kobylej Górze.
Patronat medialny: „Czas Ostrzeszowski”.
KaĪdy, kto ukoĔczy bieg, otrzyma pamiątkowy medal, a troje najlepszych
(dziewczynki i cháopcy) - statuetki i dyplomy.
Puchary dla najlepszej szkoáy podstawowej i gimnazjum. Reprezentacje szkóá muszą liczyü co najmniej 5 osób.
Klasy¿kowani bĊdą tylko zawodnicy z powiatu ostrzeszowskiego.
Napoje i zupa na mecie.
Biegi odbĊdą siĊ bez wzglĊdu na warunki atmosferyczne.
Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.

Nie bĊdzie dobrym lekarzem,
kto nie jest dobrym czáowiekiem

II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia,
organizowane przez Stowarzyszenie
Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt
Projekt Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia adresowany jest do osób
wykluczonych z przestrzeni kultury z powodu choroby, staroĞci czy niepeánosprawnoĞci. Ma on na celu nie tyle przybliĪenie sztuki poprzez dziaáania
artystyczne, co kreowanie pozytywnych postaw oraz umoĪliwienie aktywnego
uczestnictwa w kulturze. W myĞl naszej zasady - sztuką wspieramy zdrowie,
a Īyciu nadajemy ton, pragniemy podnosiü jakoĞü Īycia osób zagroĪonych
spoáeczną marginalizacją oraz przywróciü im radoĞü Īycia.
17 maja, o godz. 15.00 w Ostrzeszowskim Centrum Kultury, oraz
o godz. 10.00 w Domu Pomocy Spoáecznej w Marszaákach dla osób przewlekle somatycznie chorych odbĊdą siĊ nastĊpujące wydarzenia artystyczne:
• wystawa sztuk wizualnych artysty plastyka Kuby Borkowicza pt. „ĝlady”;
• koncert Natalii Nowaczyk „Impresje na gáos solo i fortepian” (piosenki
Anny German)
• spektakl muzyczny „Tango Fogg - zapomniana piosenka”
Projekt II Wielkopolskie Dni Sztuki i Zdrowia wspóá¿nansowany z budĪetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest kontynuacją I edycji,
która odbyáa siĊ w lipcu i sierpniu 2016 r.
Zapraszam równieĪ do zapoznania siĊ z opisem projektu na stronie
Stowarzyszenia Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt: http://www.
artefakt.arnev.net/?projekty,36

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni maja

Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi.(Z Nonsensopedii)
21 - ĝwiatowy DzieĔ RóĪnorodnoĞci
Kulturowej (ONZ)
21 - DzieĔ PamiĊci O¿ar AIDS (trzecia
niedziela maja)
21 - ĝwiatowy DzieĔ Kosmosu
21 - DzieĔ Odnawiania ZnajomoĞci
21 - DzieĔ Kadeta
22 - Europejski DzieĔ Walki z OtyáoĞcią
22 - DzieĔ Praw Zwierząt
22 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
RóĪnorodnoĞci Biologicznej (ONZ)
23 - ĝwiatowy DzieĔ ĩóáwia
23 - DzieĔ Spedytora
24 - Europejski DzieĔ Parków
Narodowych
24 - DzieĔ Cyrylicy
24 - ĝwiĊto Wojsk Specjalnych
25 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Dziecka
Zaginionego
25 - ĝwiatowy DzieĔ Chorób Tarczycy
25 - DzieĔ Piwowara
25 - DzieĔ Mleka
25 - DzieĔ RĊcznika
25 - DzieĔ Stemplarza
26 - DzieĔ Matki

26 - 1 czerwca - TydzieĔ Promocji
Karmienia Piersią
27 - DzieĔ Samorządu Terytorialnego
27 - DzieĔ BiĪuterii
28 - DzieĔ bez Prezerwatywy
29 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Uczestników Misji Pokojowych
29 - DzieĔ Weterana DziaáaĔ poza
Granicami PaĔstwa Polskiego
29 - DzieĔ Dziaáacza Kultury i Drukarza
29 - DzieĔ Chwalenia Biedy
30 - Europejski DzieĔ Sąsiada (ostatni
wtorek maja)
30 - DzieĔ Rodzicielstwa ZastĊpczego
30 - DzieĔ bez Stanika
31 - DzieĔ Stracha Polnego (ostatnia
niedziela maja)
31 - ĝwiatowy DzieĔ bez Papierosa
31 - DzieĔ Bociana Biaáego
31 - DzieĔ Pracownika Przemysáu
SpoĪywczego
31 - ĝwiatowy DzieĔ Rozwoju Kultury
31 - ĝwiatowy DzieĔ Stwardnienia
Rozsianego (ostatnia Ğroda maja)

Uchwaáą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2017
zostaá ogáoszony Rokiem Wáadysáawa BiegaĔskiego. Ten
wybitny lekarz, etyk, ¿lozof i spoáecznik urodziá siĊ w Grabowie nad Prosną 28 kwietnia 1857 roku, w domu przy ulicy
GoáĊbiej (dziĞ Wáadysáawa Godlewskiego).
W pomieszczeniach Izby Pamiątek w Grabowie nad
Prosną (ul. Klasztorna 12) prezentujemy wystawĊ przygotowaną i uĪyczoną przez Muzeum CzĊstochowskie pt. Doktor
Wáadysáaw BiegaĔski - Īycie i dzieáo - w stulecie Ğmierci.
6 maja, podczas wernisaĪu wystawy o Īyciu rodzinnym,
pracy zawodowej i pedagogicznej, o publikacjach i dziaáalnoĞci spoáecznej dra Wáadysáawa BiegaĔskiego, opowiadaá
Janusz Jadczyk -dyrektor Muzeum CzĊstochowskiego.
WystawĊ oglądaü moĪna w kaĪdy wtorek i czwartek,
w godzinach 10.00 - 17.00. Zapraszamy.
Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną
SENATOR àUKASZ
MIKOàAJCZYK
POSEà TOMASZ àAWNICZAK
zapraszają
na spotkanie
z parlamentarzystami
Prawa i SprawiedliwoĞci okrĊgu
36 Kalisz
20 maja 2017 roku, o godzinie 11.00
(sala sesyjna Starostwa, ul. 21 Stycznia 2)
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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.

CAàY CZAS WALCZYMY
8 kwietnia
w ĩninie rozegrano Otwarty Puchar
Polski IMAF
w Kenjutsu
i Kobudo.
W zawodach
wystartowaáo
ok. 200 zawodników z 10
klubów z caáej
Polski. IMAF
to Wszechstylowa MiĊdzynarodowa
Federacja
Sztuk Walki,
w zawodach tej
federacji spróbowali swoich
siá Zdzisáaw Mituáa oraz Maciej Kozownicki. Obaj startowali w konkurencji
kata kobudo wáasne, czyli ukáad wáasny
kata z bronią.
Zdzisáaw Mituáa wywalczyá záoto,
Maciej zająá miejsce tuĪ za podium.
Po majowym odpoczynku nasi
zawodnicy wznowili sezon startowy.
Na pierwszy w maju turniej wyruszyli do Gáubczyc, gdzie 6 maja
rozegrano VIII Grand Prix ĝląska
Polsko-Czeskiego.

W zawodach wziĊáo udziaá ponad
190 zawodników z 15 klubów Polski,
Czech i Ukrainy.
Nasi karatecy wywalczyli trzy medale.
- Tamara KĊpska - záoto w kumite U12,
- Adrian Mituáa - záoto w kumite jr,
- Oliwia Irena Szczepaniak - brąz
w kumite kadetek.
Szymon Wabnic zająá 4. miejsce.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

Ostrzeszowianin najlepszy w Polsce
centralnej w futbolu stoáowym

Kornel Warszawski pojedzie
na Mistrzostwa ĝwiata
w Nairobi
13 i 14 maja w Warszawie odbywaáy
siĊ mistrzostwa Mazowsza w lekkiej
atletyce. Startujący w nich zawodnik
LKS Orkan Ostrzeszów Kornel Warszawski, pchając kulą 5kg na odlegáoĞü 19,05 m i rzucając dyskiem 1,5kg

17.05.2017

56,55m, uzyskaá minimum i prawo startu
w lipcowych Mistrzostwach ĝwiata Juniorów Máodszych w Nairobi w Kenii.
Gratulacje dla trenera Antoniego
Winnego i jego podopiecznego.

13 maja w àodzi odbyáy siĊ Mistrzostwa Polski Centralnej w futbolu
stoáowym, w których wziĊáo udziaá okoáo
60 utytuáowanych graczy z caáej Polski.
Jednym z uczestników byá Dawid Przybysz z Ostrzeszowa, który mimo ponad
póárocznej przerwy w grze, zdominowaá
pozostaáych graczy i zająá I miejsce
w najwaĪniejszej konkurencji - singlach
open (1 na 1).
Gratulujemy zwyciĊstwa i Īyczymy
dalszych sukcesów.
KP

SUKCES SPARTY CZAJKÓW NA MISTRZOSTWACH POLSKI

W zawodach, które odbyáy siĊ w Rydzynie koáo Leszna, braáo udziaá wielu
zawodników i aĪ 675 zawodniczek - od

kadeta máodszego, kadeta starszego do
juniora i seniora.
Nasz klub reprezentowali: Natalia
Skorupa (kadetka máodsza, +47kg), Ka-

BILETY

na GalĊ KBC Night w KĊpnie
Tylko cztery czytelniczki - tak, same panie! - udzieliáy poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmiaáo: Która to z kolei gala KBC
Night w KĊpnie? (poprawna odpowiedĨ: trzecia) Wszystkie panie otrzymują
wiĊc bilety wstĊpu na tĊ nocną galĊ.
ĩyczymy sporych emocji i zapraszamy do podzielenia siĊ nimi na
áamach „Czasu” .
Bilety, które moĪna odbieraü w redakcji od wtorku - 16 maja, od godz.
11.00, otrzymują: Martyna Bacik, Marzena Bacik, Agnieszka Bacik i Marta
Mróz - wszystkie panie z Ostrzeszowa.

mil Golanowski (kadet máodszy, do 37kg), Kinga Galuba
(kadetka starsza, do 60kg),
Kamil Sip (junior, do 74kg),
Remigiusz Golanowski (junior,
do 74kg), Marcin Wągrowski
(junior, do 69kg) i p. Mirek
Bolsewicz, zastĊpca prezesa Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Czajków.
Swój debiut na tak prestiĪowych zawodach
miaáa Natalia Skorupa, która wygraáa pierwszą walkĊ.
Kolejną, w której jej
przeciwniczką byáa
W. Bagniewska
z KS Dziaádowo,
Natalia przegraáa,
ale, jak siĊ póĨniej
okazaáo, Bagniewska zdobyáa na tych zawodach mistrzostwo Polski.
Debiutujący na zawodach tej rangi Kamil Golanowski takĪe wygraá swoją
pierwszą walkĊ, w drugiej
ulegá wicemistrzowi Polski.
Podobnie Kamil Sip - pierwszą walkĊ wygraá, drugą
przegraá minimalnie (tylko
jednym punktem), co daáo
mu szóstą lokatĊ.
Kinga Galuba zaprezentowaáa siĊ bardzo dobrze
w nowej kategorii wiekowej
i wagowej, byáa najmáodsza

wĞród swoich przeciwniczek - ma 13
lat, a jej kategoria obejmuje trzynasto-,
czternasto- i piĊtnastolatki. Pierwszy
pojedynek wygraáa i znalazáa siĊ w póá¿nale, gdzie rywalizowaáa z doĞwiadczoną zawodniczką z Bielska-Biaáej.
Kinga zdobyáa brązowy medal - jest to
jej wielkie osiagniĊcie.
Mistrzem Polski zostaá Remigiusz
Golanowski - wygraá trzy pojedynki.
Remigiusz prawie zawsze tra¿aá na

Pobiegá, by uczciü pamiĊü kolegi
Dla Andrzeja Jena z Racáawic
udziaá w memoriaáowym Biegu Ulicznym im. Waldemara Kikolskiego byá
wielkim przeĪyciem. Jako osoba nie
w peáni widząca nigdy wczeĞniej nie
startowaá w imprezie biegowej. JednakĪe za namową kolegi Wiesáawa
postanowiá przyjechaü 29 kwietnia do
miejscowoĞci àapy (20km od Biaáegostoku) i przebiec tam 6-kilometrową
trasĊ. Ale najwaĪniejszym argumentem
do wziĊcia udziaáu w tym biegu byá fakt,
Īe Waldemar Kikolski - paraolimpijczyk,
medalista Mĝ i ME, podobnie jak on
byá osobą niedowidzącą, a jego dobrze
zapowiadającą siĊ karierĊ przerwaá
w 2001r. tragiczny wypadek.

W stawce 120 biegaczy Andrzej
byá jedną z 15 osób niedowidzących.

mocnych przeciwników - jak widaü to
doĞwiadczenie w waĪnym momencie
zaprocentowaáo.
Marcin Wągrowski takĪe, i to
w bardzo dobrym stylu, zdobyá tytuá
Mistrza Polski, stoczyá trzy pojedynki, a z walki na walkĊ coraz bardziej
„siĊ rozkrĊcaá”. Mistrzostwo Marcina
smakuje podwójnie, poniewaĪ byá to
dopiero jego drugi start. Marcin jest
bardzo utalentowanym zawodnikiem,
ma wielki potencjaá, który
wykorzystuje w 100%.
UwaĪam, Īe zdobyte
dwa tytuáy Mistrza Polski
i brązowy medal to ogromny
sukces zawodników z Czajkowa, zwáaszcza Īe trenujemy niecaáe 2 lata - Ğwiadczy
to o tym, Īe mamy utalentowaną i zdolną máodzieĪ.
DziĊkujĊ wszystkim zawodnikom za ciĊĪką pracĊ
podczas przygotowaĔ, za
zaangaĪowanie, za determinacjĊ, za charakter, który pokazują na treningach
i przede wszystkim pokazali
na Mistrzostwach Polski.
Nasz sukces jest sukcesem
wielu autorów, chciaábym
podziĊkowaü wszystkim
osobom, które pomagają
nam na co dzieĔ - sponsorom, rodzicom zawodników
- to takĪe ich sukces.
Gratulacje!
M.B
W trudniejszych sytuacjach na trasie
pomagaáa mu koleĪanka Dorota. To
równieĪ dziĊki niej szczĊĞliwie dobiegá
do mety.
W.J.
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Piáka noĪna

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IV liga wielkopolska, gr. pád.

Wyniki 26. kolejki (13.05.)
Obra 1912 Koğcian - Victoria Ostrzeszów
PogoĔ Skalmierzyce - Polonia KĊpno
PKS Racot - SKP Sáupca
Kania GostyĔ - LKS ĝlesin
Centra Ostrów - Victoria WrzeĞnia
Wicher Dobra - Ostrovia 1909 Ostrów
Biaáy Orzeá KoĨmin - Rawia Rawag Rawicz

3-3
2-2
2-2
3-0
2-1
0-4
4-1

M.
24
25
25
24
24
25
24
26

Pkt.
52
48
47
46
44
39
38
36

Bz.
53
40
49
60
37
50
47
45

Bs.
23
18
24
23
23
41
37
42

dachówki
blachodachówki
blachy trapezowe
rynny
ãaty, kontrãaty
wiõđba dachowa
okna dachowe

•
•
•
•

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

52
33
44
58
40
66
59

3-3
0-0
3-0
3-2
4-1
0-0
4-2
3-0

Walkower, Korona zrezygnowaáa z rozegrania spotkania
Bramki dla Zefki: Szymon JĊdrzejewski (6), Mateusz Maciaszek (7), àukasz WoĨny (70 karny).

M. DruĪyna
M. Pkt. Bz. Bs.
1. LKS Goáuchów
25 59 70 20
2. Stal Pleszew
25 57 60 18
3. Odolanovia Odolanów
25 53 57 22
4. Victoria Skarszew
25 48 58 25
5. Astra Krotoszyn
25 45 45 36
6. Orzeá MroczeĔ
25 43 48 35
7. KS Opatówek
25 43 37 28
8. Piast Kobylin
25 41 55 40
9. Zefka Kobyla Góra
25 35 49 33
10. PogoĔ TrĊbaczów
25 32 48 49
11. Olimpia Brzeziny
25 31 37 49
12. Barycz Janków Przyg.
25 24 31 66
13. GKS ĩerków
25 23 23 54
14. Raszkowianka Raszków
25 17 34 74
15. Korona PogoĔ Stawiszyn
25 15 20 56
16. Szczyt Szczytniki
25 8
23 90
Kolejny mecz: niedziela - 21 maja, godz. 12.00 - LKS
Goáuchów - Zefka Kobyla Góra

A-klasa
Wyniki 19. kolejki (14.05.)
Pelikan Grabów - Sokóâ Bralin

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

KOMPLEKSOWE
USâUGI

Codziennie realizujemy transporty na terenie
Ostrzeszowa i okolic

Aktualna tabela

OGRODZENIA

papa, styropapa
podbitka
komunikacja dachowa
obróbki blacharskie

TRANSPORT I WYCENA GRATIS!

´

48
39
25
26
21
24
19

Wyniki 25. kolejki (13. i 14.05.)

HURTOWNIA
POKRYæ DACHOWYCH
TARTAK
•
•
•
•
•
•
•

35
33
24
20
18
17
0

Klasa okrĊgowa

Aktualna tabela
DruĪyna
Centra Ostrów Wielkopolski
PogoĔ Nowe Skalmierzyce
Victoria WrzeĞnia
Ostrovia 1909 Ostrów
Obra 1912 KoĞcian
Victoria Ostrzeszów
Polonia 1912 Leszno
Biaáy Orzeá KoĨmin

25
25
24
24
24
25
25

Kolejny mecz: sobota, 20.05., godz. 17.00 - Polonia 1912
Leszno - Victoria Ostrzeszów

Bramki dla Victorii: Robert Skrobacz (2), Maciej StawiĔski
(19 i 75 - karny).
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rawia Rawag Rawicz
SKP Sáupca
Polonia KĊpno
PKS Racot
Kania GostyĔ
Wicher Dobra
LKS ĝlesin

Sprzedaē detaliczna
i hurtowa

SZPARAGA

Ostrów Wlkp., ul. Poáudniowa 79a
tel. 503 941 786 lub 603 170 410

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

OGàOSZENIE

NOWO OTWARTY
TARTAK

Spóádzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-WáasnoĞciowa w Ostrzeszowie
ogáasza:

przetarg ustny ograniczony na wynajem boksu garaĪowego
nr 5 w Ostrzeszowie, os. Zamkowe, o powierzchni uĪytkowej
16,50 m².
Cena wywoáawcza za 1 m² pow. uĪytk. 4,00 zá + VAT.
Przetarg odbĊdzie siĊ dnia 2 czerwca 2017 r., o godz. 10.30
w Ğwietlicy Spóádzielni w Ostrzeszowie, os. Zamkowe 15.
Szczegóáowe informacje o przetargu moĪna uzyskaü
pod nr. tel. 62 730-31-46, w godz. od 8.00 do 14.00.
Zastrzega siĊ prawo uniewaĪnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zarząd
Tekst páatny

Twoje zdrowie w Twoich rĊkach…
BIOENERGOTERAPEUTKA
ALEKSANDRA MALIēSKA
To, do kogo zwrócimy siĊ
z proĞbą o pomoc w walce
z chorobą, jest bardzo waĪną
sprawą. Nie kaĪdy bioterapeuta jest w stanie pomóc kaĪdej
osobie. Dlatego powinniĞmy
odpowiednio dobieraü grono
osób, które mają nam pomóc
w cierpieniu. Jednak nie kaĪdy
podający siĊ za uzdrowiciela posiada takie kwali¿kacje i smutne
jest to, Īe obiecują ludziom pomoc, z której siĊ nie wywiązują.
Jak wielu bioenergoterapeutów Aleksandra MaliĔska pracuje systemem trzech zabiegów,
ta metoda pozwala osiągnąü
jeszcze lepsze rezultaty przy
zwalczaniu dolegliwoĞci u wiĊkszoĞci potrzebujących.
Sáawomir M. - Miaáem problemy z trawieniem, przez to mój
organizm byá bardzo zanieczyszczony. NiewydolnoĞü wątroby,

podkrąĪone oczy, ropne krosty na
caáym ciele, no i ten koszmarny ból
trzustki. MyĞlaáem, Īe juĪ nikt nie
jest w stanie mi pomóc. Pierwszy
raz byáem u pani Aleksandry na
zabiegach w zeszáym roku. DolegliwoĞci czĊĞciowo ustąpiáy, jednak
musiaáem kontynuowaü leczenie.
DziĞ czujĊ siĊ o wiele lepiej, nie
mam wzdĊü, nie jestem opuchniĊty, ból trzustki caákowicie mnie
opuĞciá. Jednak wiem, Īe muszĊ
kontynuowaü terapiĊ, aby wróciü
caákowicie do zdrowia.
Alicja G. - Od kilku lat cierpiaáam na nadczynnoĞü tarczycy.
Niezbyt dobrze reagowaáam na
wszelkiego rodzaju leki. Pomagaáy,
ale miaáy teĪ swoje skutki uboczne.
Do pani Aleksandry przyszáam po
namowie sąsiadki. Po pierwszych
trzech zabiegach nie czuáam prawie nic, myĞlaáam, Īe mi to nic nie
pomaga. Jednak po trzech tygo-

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

tarcica
wiĊĨba
áaty, kontráaty
inne wyroby na
zamówienie

CENY PROMOCYJNE
Wysoka jakoĞü, zawsze
tanie drewno, solidne
wykonanie

0-2

LZS Doruchów - LKS Jankowy 1968
LZS Trzcinica - LZS Chynowa
Victoria Laski - LZS Olszowa
StraĪak Sáupia - LKS Czarnylas
GKS GrĊbanin – Wielkop. Siemianice

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DruĪyna
Victoria Laski
Wielkop. Siemianice
StraĪak Sáupia
LKS Czarnylas
LKS Jankowy 1968
Sokóá Bralin
LZS Doruchów
LZS Czajków
LZS Chynowa
GKS GrĊbanin
Pelikan Grabów
LZS Trzcinica
LZS Olszowa

Halina
Sz. - Bardzo
o
dziĊkujĊ pani
Aleksandrze
za pomoc
i cierpliwoĞü
w walce
z moją cho-robą. Miaáam
problemy
z krąĪeniem, zbyt
duĪy cholesterol, notoryczne bóle
w klatce
piersiowej.
Te r a p i a
moja trwaáa
dáugo, jednak rezultat
jest naprawdĊ oszaáa-miający. Po
o

M.
20
19
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
20

Pkt.
50
47
34
32
31
28
26
25
24
20
19
15
6

P.
2
2
6
6
7
7
9
8
7
11
12
12
16

Bz.
72
71
54
41
46
34
37
41
40
29
27
40
16

Bs.
22
20
35
29
36
30
32
39
40
41
41
80
103

Kolejne mecze - niedziela, 21 maja:
• godz. 11.00 - LKS Jankowy 1968 - LZS Czajków;
• godz. 16.00 - LZS Olszowa - Pelikan Grabów;
• godz. 16.00 - Wielkopolanin Siemianice - LZS Doruchów.

Firma ogólnobudowlana
oferuje usáugi:
 renowacja dachów  docieplanie
budynków  wykoĔczenia wnĊtrz
(páytki, panele, gáadĨ, malowanie,
tynki szlachetne, regipsy 
tapetowanie)
tel. 781 155 597

FIRMA

»
»
»

OGÓLNOBUDOWLANA
tynki cementowo-wapienne
páytki
páyty k-g

tel. 601 472 104

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU
MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ
NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie Marek Stolarczyk
(tel. 62 732-28-30, fax 62 732-28-39) ogłasza, że:
dnia 08.06.2017r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie mającego siedzibĊ przy ul. Zamkowej 9a, w sali nr 207, odbĊdzie siĊ

PIERWSZA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego o powierzchni áącznej 79,82 m2, w tym powierzchni
uĪytkowej 65,50 m2, znajdującego siĊ na 1. piĊtrze i skáadającego siĊ
z trzech pokoi, kuchni, spiĪarki, áazienki z wc, piwnicy i pomieszczenia
gospodarczego; udziaá związany z wáasnoĞcią lokalu 149/10000 z kw
KZ1O/00037335/7, grunt oddany w uĪytkowanie wieczyste.
Lokal, dla którego Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie IV Wydziaá Ksiąg Wieczystych prowadzi ksiĊgĊ wieczystą o numerze KW [NKW: KZ1O/00039759/9],
naleĪy do dáuĪników: Zygmunta Kapitaniaka i Oskara Kapitaniaka i poáoĪony
jest: 63-500 Ostrzeszów, KoĞciuszki 22A/4.
Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zá (w tym wartoĞü w prawie uĪytkowania wieczystego gruntu 3 800,00 zá), zaĞ cena wywoáania jest równa
3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zá. Licytant przystĊpujący do
przetargu powinien záoĪyü rĊkojmiĊ w wysokoĞci jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 16 000,00 zá. RĊkojmiĊ moĪna uiĞciü w gotówce, na
konto komornika: PKO BP O/KĊpno 77 10202241 2003 0000 2266 5113
najpóĨniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976
§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyü osoby, które mogą nabyü nieruchomoĞü tylko za zezwoleniem organu paĔstwowego, a zezwolenia tego
nie przedstawiáy, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Komornik Sądowy
Marek Stolarczyk

tel. 793 690 001; 609 802 668

dniach od pierwszej
erwszej wizyty zaczĊáam
m wracaü
do zdrowia. DziĞ mam
juĪ potwierdzenie
enie od lekarza, Īe moja
a choroba
zostaáa zatrzymana.
ymana.

1-0
3-2
12-1
3-2
2-1

raz pierwszy od 10 lat mam cholesterol w normie, bóle w klatce
kla
pojawiają siĊ bardzo rzadko.
rzadko Teraz
naprawdĊ uwierzyáam, Īe mogĊ
caákowicie powróciü do zdrowia.
zd
Jan T. - Nie bĊdĊ oryg
oryginalny,
chorujĊ na przerost prostaty.
p
U pani Aleksandry byáem
juĪ dwa rrazy na
trzydniowym
trzyd
cyklu terapii.
CzujĊ z
znaczną poprawĊ, chociaĪ
c
nie jestem jeszcze
jesz
do
koĔca zdrowy. Jednak
nie mam juĪ pro
problemu
z oddawaniem moczu
i towarzyszący temu
ból caákowicie ustąpiá.
Za to jestem bardzo
wdziĊczny.
Ewa D. - Mnie
pani Aleksandra
Alek
teĪ pomogáa. Barg
dzo Ĩle
przechodziáam

okres menopauzy, po zabiegach
wszystko siĊ ustabilizowaáo, a przy
okazji ciĞnienie teĪ. Na nastĊpny
termin zapisaáam mojego mĊĪa,
aby i on mógá skorzystaü z jej dobroczynnoĞci, od lat cierpi bowiem
na reumatyzm. Po co siĊ mĊczyü,
jeĞli moĪna spróbowaü poradziü
sobie z tą chorobą.
Magdalena G. - Tra¿áam do
pani Aleksandry z powodu bólów
krĊgosáupa. Mam 58 lat, a mój
krĊgosáup nie pozwalaá mi na
normalne funkcjonowanie. Próbowaáam róĪnych metod, ale nic
na dáuĪszą metĊ mi nie pomagaáo.
Przeczytaáam artykuá o bioenergoterapii i postanowiáam spróbowaü.
Po pierwszej wizycie czuáam siĊ
lepiej, jednak dopiero po kolejnych
zabiegach odczuáam ulgĊ. Teraz
czujĊ, Īe naprawdĊ ĪyjĊ.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie
przyjmowaü w Ostrzeszowie
w dniach 22, 22 maja
2017 roku.
Zapisy i informacje telefoniczne pod numerem
791 120 118.
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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.

PodróĪnik, fotograf, pianista, pilot i dziennikarz
SPOTKANIE AUTORSKIE Z ROMUALDEM KOPERSKIM
10 maja w Bibliotece Publicznej
Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną moĪna byáo
wysáuchaü opowieĞci Romualda
Koperskiego, autora bestsellerów
poĞwiĊconych
Syberii. Spotkanie
cieszyáo siĊ duĪym
zainteresowaniem
zarówno mieszkaĔców Grabowa, jak
i caáego powiatu.

PRL na wesoáo
Pokazaü kawaáek PRL-u - ten
przyjemniejszy, weselszy, a przy tym
zabawiü publicznoĞü kultowymi komediami z tamtych lat - taki cel przyĞwiecaá
OCK, które 5 maja urządziáo w kinoteatrze wieczór zabawy i wspomnieĔ.
Inicjatywa przednia, zorganizowana
z rozmachem. JuĪ przy wejĞciu witaáy goĞci „dobre wieĞci” z „Trybuny
Ludu”, porozwieszane na tablicach,
i „epokowo” ubrani aktywiĞci kultury. Na
stolikach zaĞ eksponaty przywoáujące
z sentymentem gierkowską epokĊ (a
nawet wczeĞniejsze lata), jak klasyczny
na owe czasy radioodbiornik pokaĨnych rozmiarów i niezawodny adapter
„Bambino”, przy którym przetaĔczyáo
siĊ najpiĊkniejszy kawaáek máodoĞci.
Obok zaĞ - charakterystyczne butelki
po oranĪadzie. OranĪada takĪe byáa,
choü mniej uderzająca… do nosa niĪ
ta sprzed lat, a i buteleczki nieco nowszego „kroju”. W górnej galerii, przed
wejĞciem na kolejne seanse, moĪna
byáo skosztowaü chleba ze smalcem

i salcesonem, a dla bardziej wybrednych byáa kieábaska i kiszony ogórek.
Ale gáówne danie wieczoru stanowiáy trzy kultowe komedie z tamtych
lat: „CO MI ZROBISZ, JAK MNIE ZàAPIESZ” Barei, „REJS” Piwowskiego
i „NIE LUBIĉ PONIEDZIAàKU” Chmie-

lewskiego. UĞmiechniĊci, peáni wraĪeĔ
i wspomnieĔ opuszczaliĞmy przybytek
X Muzy, z maáą tylko nutką Īalu, Īe tak
niewielu kinomanów zechciaáo powróciü
do tamtych starych, dobrych czasów
máodoĞci.
DziĊki za ten sentymentalny rejs po
ekranie i niewaĪne, Īe miaá on trochĊ
naftalinowy zapach PRL-u.
K.J.

17.05.2017

Ciekawe historie związane
z podróĪowaniem po Syberii
zostaáy okraszone piĊknymi fotogra¿ami, na których uchwycone zostaáy nie tylko zapierające
dech w piersiach krajobrazy, ale
równieĪ codziennoĞü mieszkaĔców Syberii.
Wyprawa, o której opowiadaá
Romuald Koperski, odbyáa siĊ
w 2008 roku i wiodáa od przylądka Roca w Portugalii, poprzez
GdaĔsk, MoskwĊ, Jakuck, Przylądek Czukocki, aĪ po CieĞninĊ
Beringa. Szczególnie duĪo czasu
poĞwiĊcone zostaáo spotkaniom
z Czukczami, czyli miejscową
ludnoĞcią zamieszkującą Przylądek Czukocki.
Czukczowie mają niewiele wspólnego ze wspóáczesną cywilizacją, w ich
osadzie jedynym przejawem wspóáczesnoĞci jest 30-letnie metalowe wiadro,
sáuĪące do rozpuszczania Ğniegu. Jednak, mimo Īe nie spotykają zbyt czĊsto
ludzi spoza ich osady, to dla obcych są
bardzo goĞcinni. Przekonali siĊ o tym
równieĪ czáonkowie wyprawy R. Koperskiego - zostali oni poczĊstowani
surowym miĊsem oraz krwią z dopiero co zabitego renifera. ZwierzĊta te
wykorzystywane są przez osadników
podczas transportu, sáuĪą jako poĪywienie, a z ich skór i Īyá (sáuĪących
jako nici) szyte są ubrania.
Dzieci Czukczów wychowywane są
w zgodzie z naturą. Chore potomstwo
wystawiane jest na mróz i poddawane

naturalnej terapii kriogennej, co przeĪyü
mają szansĊ tylko najsilniejsze z nich.
Czukczowie polują na maáe zwierzĊta, np. króliki - po schwytaniu zagryzają je wáasnymi zĊbami.
Caáą trasĊ pisarz, wraz z dwoma
towarzyszami, pokonaá jednym samochodem wojskowym - co, jak mówi nie
udaáo siĊ jeszcze nikomu przed nim.
Na Syberii podczas zimy zamarzające rzeki stają siĊ „autostradami”.
Uáatwia to przemieszczanie siĊ, ale jest
teĪ bardzo ryzykowne - lód w kaĪdej
chwili moĪe zaáamaü siĊ pod ciĊĪarem
samochodu.
Na spotkaniu moĪna byáo kupiü
ksiąĪki R. Koperskiego przez niego podpisane.
K. Przybysz

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję PHU „Grześ” za ufundowanie w konkursie „Firmy Czytelnikom Czasu Ostrzeszowskiego” 5-dniowego wyjazdu na majówkę do Sarbinowa
nad Bałtykiem. Bardzo się cieszę, że wygrałam tę nagrodę. Wspaniała organizacja
i mile spędzony czas.
Życzę dalszych sukcesów w pracy.
Wdzięczna
Teresa Winiarska

Kochanej Jubilatce

Krystynie
Andrzejewskiej
z okazji 75. urodzin
dużo szczęśliwych dni,
radości i zdrowia
życzy
mąż
Trzeba pilnie nauczyć dzieci, aby nienawidziły zła dla jego własnej ohydy i pokazać im naturalną jego szpetotę, iżby go nie unikały nie tylko w uczynkach, ale zwłaszcza w sercu...
Michel de Montaigne

Ben - synek
B
k paĕstwa
ĕ t Iwony
I
iM
Mariusza
i
Ad
Adamskich
ki h z O
Ostrzeszowa,
t
ur. 5
5.05.2017r.,
05 2017
3620g
3
Ksawery - synek paĕstwa Justyny Dudy i Michaâa Dworakowskiego z Wieruszowa,
K
ur. 6.05.2017r., 3705g
u
Miâosz - synek paĕstwa Katarzyny i Olafa Kraus z Doruchowa, ur. 7.05.2017r., 3660g.
M
Hania - córeczka paĕstwa Kamili i Konrada Rusnaków z Czarnego Lasu,
H
ur. 7.05.2017r., 3120g
u
Córeczka paĕstwa Magdaleny i Rafaâa Kubiaków z Rojowa, ur. 8.05.2017r., 3620g
C
Hania - córeczka paĕstwa Katarzyny Piec i Damiana Zimocha z Ostrzeszowa,
H
ur. 9.05.2017r., 3600g
u
Nataniel - synek paĕstwa Dominiki i Tomasza Poszwów z áċki Mroczeĕskiej,
N
ur. 10.05.2017r., 3140g
u
Nikola - córeczka paĕstwa Edyty Moski i Tomasza Pokory z Chruğcina,
N
ur. 10.05.2017r., 4250g.
u

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

