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Z WESELA PO ģMIERý
Nie Īyje ojciec panny máodej

PiĊkna suknia Ğlubna, szczĊĞliwa para máoda,
wesele jak z bajki, a potem… rozpacz i niedowierzanie. Bo przecieĪ wesela zwykle koĔczą
siĊ radoĞnie i pozostawiają po sobie wspaniaáe
wspomnienia. Nie tym razem...
Jest sobotnia noc, 18 czerwca. Wesele w Kraszewicach powoli dobiega koĔca.
Niektórzy goĞcie są juĪ zmĊczeni. Do domu,
w okolice Doruchowa odwozi ich ojciec panny máodej.
Kiedy wraca, dochodzi do nieszczĊĞcia - w Siekierzynie zjeĪdĪa fordem focusem na prawe pobocze
i uderza w drzewo.
By wyciągnąü z auta zakleszczonego w nim
mĊĪczyznĊ, straĪacy muszą uĪyü sprzĊtu hydraulicznego.
56-letni mieszkaniec Grabowa zostaje przewieziony do szpitala w Kaliszu. Jego stan jest ciĊĪki,
ale wszyscy gáĊboko wierzą, Īe z tego wyjdzie, Īe
wróci do domu, do córki. Poniedziaákowy ranek
bezwzglĊdnie odbiera tĊ nadziejĊ…
DokoĔczenie na str. 3.

PREZYDENT DUDA
BČDZIE W OSTRZESZOWIE!
W poniedziaáek,
26 czerwca, przybĊdzie do Ostrzeszowa
prezydent RP Andrzej
Duda.
Szczegóáy wizyty mają zostaü ustalone w najbliĪszych
dniach. Na razie wiadomo, Īe prezydent
w tym samym dniu,
w godzinach przedpoáudniowych, odwiedzi takĪe KĊpno. Do
naszego miasta A.
Duda przybĊdzie po
poáudniowych. Tu teĪ
odbĊdzie siĊ spotkanie z mieszkaĔcami
miasta (na Rynku lub
przy harcerskiej „Lilijce”). Prawdopodobnie
prezydent odda równieĪ hoád pomordowanym rodakom przed
obeliskiem „Golgota Wschodu”.
K.J.

BAGAĩ,
KTÓRY WYPADà
Byáo sobotnie popoáudnie, jechaáem ul. Armii Krajowej. Gdy minąáem skrzyĪowanie z Zamkową, zauwaĪyáem na jezdni duĪy pakunek.
Zatrzymaáem auto i poszedáem zobaczyü, co to za zguba. Na miejscu
okazaáo siĊ, Īe to duĪa, podróĪna torba. Kobieta, która staáa w pobliĪu,
powiedziaáa, Īe walizka przed chwilą wypadáa z bagaĪnika autobusu
jadącego do Wrocáawia.
Niewiele siĊ zastanawiając, zapakowaáem torbĊ do auta i ruszyáem
w pogoĔ za autokarem. Dogoniáem go za Kobylą Górą, tam, z trudem,
ale udaáo mi siĊ zatrzymaü przewoĨnika. Kiedy poinformowaáem
kierowcĊ, co siĊ staáo, nie kryá zdziwienia. Równie zdziwiony byá
wáaĞciciel torby - okazaá siĊ nim podróĪny z Ukrainy.
„Sprawcą” caáego zajĞcia byá zamek luku bagaĪowego, który
prawdopodobnie „puĞciá” na nierównoĞciach.
A gdyby tak bagaĪ znalazá ktoĞ nieuczciwy lub osoba, której nie
chciaáoby siĊ goniü autokaru...?
R. P.

RATY
RRSO

4990
x 10 rat
499,-

STIHL HSA 25
CiĊĪar 0,6 kg
(bez akumulatora)
Czas pracy: do 110 min

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

0%

1)

5490
x 10 rat

5490
x 10 rat

STIHL FSA 45
CiĊĪar 2,3 kg
Czas pracy:
do 20 min
NOWOĝû

STIHL HSA 45
CiĊĪar 2,3 kg
Czas pracy: do 40 min
NOWOĝû

549,-

549,-

O
ó ul. Brzozowa 2,
Ostrzeszów,
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 0 zá; 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!

UWAGA!
2 lipca (niedziela)
w Czajkowie odbĊdzie siĊ

red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

AKCJA
POBIERANIA
KRWI

àAPKI NA KIEROWNICĉ
Rozmowa przez telefon podczas
jazdy moĪe nas sáono kosztowaü
Kierowcy rozmawiający przez
telefon podczas jazdy samochodem powinni mieü siĊ na bacznoĞci.
14 czerwca ruszyáa ogólnopolska akcja „àapki na kierownicĊ”,
wymierzona w osoby uĪywające,
niezgodnie z przepisami, telefonu
komórkowego podczas prowadzenia
auta. - Nie bĊdzie pobáaĪania ani
litoĞci - zapowiedzieli policjanci.
Dziaáania potrwają do 24 czerwca.
- Korzystanie z telefonu podczas
jazdy powoduje dekoncentracjĊ i jest
powodem wielu wypadków drogowych - mówią autorzy ogólnopolskiej
kampanii „àapki na kierownicĊ”, której
celem jest uĞwiadomienie zagroĪeĔ
wynikających z korzystania z telefonu
podczas jazdy.
Niestety, maáo który kierowca zdaje
sobie sprawĊ, jak bardzo absorbująca

PEDAGOG,
TERAPEUTA
Teresa Kubera

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Pracujõ z osobami
zmagajðcymi siõ:

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

jest rozmowa przez telefon. Odbierając
poáączenie, rozpraszamy siĊ Ğrednio na 5 sekund, co przy prĊdkoĞci
100 km/h oznacza mniej wiĊcej pokonanie dystansu o odlegáoĞci 100-130
m. Rozmawiając przez telefon, kierujący nie obserwuje tego, co wokóá niego
siĊ dzieje, nie zachowuje ostroĪnoĞci,
tylko zainteresowany jest tym, by odebraü telefon, wysáaü SMS-a.
Organizatorami kampanii są: Biuro
Ruchu Drogowego Komendy Gáównej Policji oraz operator komunikatora
Yanosik, który informuje kierowców
o sytuacji na trasie, m.in. ostrzega
o fotoradarach, wypadkach czy remontach. Aplikacja ma pomóc w edukacji
kierowców. Jej uĪytkownicy bĊdą mogli
równieĪ zapoznaü siĊ z informacjami
o zagroĪeniach, jakie niesie ze sobą
korzystanie z telefonu komórkowego
podczas jazdy.
Policjanci podczas kontroli drogowej przekaĪą kierowcom ulotki z informacjami o kampanii.
Za korzystanie z telefonu podczas
jazdy grozi mandat w wysokoĞci 200 zá
i 5 punktów karnych. JeĞli taka sytuacja
powtórzy siĊ piĊciokrotnie, kierowcy
grozi odebranie prawa jazdy.
A. à.

STUDNIE

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

LOKALIZACJA: Gimnazjum
w Czajkowie
w godz. 14.00-17.00
Zapraszamy wszystkich chĊtnych,
którzy ukoĔczyli 18 rok Īycia,
z dowodem osobistym i po
lekkim posiáku.
Akcja odbywa siĊ w ramach
VII Powiatowego Przeglądu
Orkiestr DĊtych w Czajkowie,
podczas którego wĞród
krwiodawców zostaną
rozlosowane cenne nagrody.
Zapraszamy do podzielenia
siĊ najcenniejszym lekiem
ratującym Īycie!

Szczepienia przeciw
wĞciekliĨnie odbĊdą siĊ
w Ostrzeszowie w dniach:
23.06.2017 r.
w godzinach 16.00-18.00,
24.06.2017 r.
w godzinach 12.00-14.00.
Gabinet weterynaryjny
ul. Ğw. Mikoáaja 18.
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

21.06.2017

Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa,
ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu. Aleksander Kamiński

HARCERSKIE PODZIĘKOWANIE
Harcerskim uściskiem dłoni, słowem i gestem pragniemy podziękować za pomoc
w organizacji
XXXIX Zlotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku Południowej Wielkopolski.
Dziękujemy za dobro uczynione wobec tych małych i dużych harcerzy, za życzliwość i okazane serce, za wyciągnięcie do nas pomocnej dłoni oraz za pomoc
niezbędną w realizacji naszego zlotu, za każdy gest. Szczególnie jest to dla nas
cenne, biorąc pod uwagę, że we współczesnym świecie, w którym żyjemy, mało już
kto pamięta o tym, jak wiele radości sprawia dawanie i jakże bezcenną wartością
jest bycie bezinteresownym.
Wspólnymi siłami wdrażamy idee harcerskie w życie, propagując je wśród dzieci
i młodzieży.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
Instruktor Nieprzetartego Szlaku pwd. Małgorzata Wichnowska
Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Albatrosy” w Ostrzeszowie
Hufiec ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO KRAKOWA
(w tym Sanktuarium Miáosierdzia BoĪego
w àagiewnikach)

SOBOTA, 22 LIPCA BR.
KOSZT - 120 Zà

WYCIECZKA DO NAJWIĉKSZEGO
PARKU ROZRYWKI ENERGYLANDIA
W ZATORZE KOàO OĝWIĉCIMIA
SOBOTA, 8 LIPCA BR.
KOSZT - 80 Zà PLUS BILET WSTĉPU
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW,
KS. LESZEK WOJTASIK,
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

APTEKA KLASZTORNA 2
Kraszewice, ul. WieluĔska 24 A

PN - PT 8.00 - 20.00
SOB 8.00 - 16.00

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5
PN - PT 8.00 - 21.00
SOB 8.00 - 18.00; NIEDZ 9.00 - 13.00

,

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

PN - SOB 8.00 - 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, Maria Szmatuáa, Anna àawicka, Katarzyna Przybysz, Wáodzimierz Juszczak, Patryk Wróbel. 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

„Drofarm” ul. Kolejowa - od 19.06 do 25.06, tel. 724-20-40
„Borek” - od 26.06 do 2.07, tel. 586-13-87
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.

21.06.2017
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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.

POLICJA
Spowodowaá kolizjĊ
i odjechaá
To, Īe kierowca volkswagena nie
zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od
poprzedzającego samochodu byáo
przyczyną kolizji, do której doszáo 14
czerwca, po godz. 10.00 w Smolnikach.
Sprawcą zdarzenia okazaá siĊ 84-letni mieszkaniec gm. Grabów. Kierując
volkswagenem, mĊĪczyzna nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od jadącego
przed nim forda transita, którym kierowaá
25-letni mieszkaniec pow. mogileĔskiego,
uderzyá w niego.
Sprawca odjechaá z miejsca zdarzenia, jednak policjanci szybko ustalili
jego toĪsamoĞü. MĊĪczyzna byá trzeĨwy.
Za spowodowanie kolizji zostaá ukarany
mandatem.

Miaá przy sobie narkotyki
29-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów odpowie przed sądem za posiadanie narkotyków. Grozi mu do trzech
lat wiĊzienia.
W nocy, 18 czerwca, patrolując ul.
Grabskiego w Ostrzeszowie, policjanci
podjĊli czynnoĞci sáuĪbowe wobec dwóch
mieszkaĔców gminy Ostrzeszów. Zarówno 24-latek, jak i jego o 5 lat starszy
kolega byli nietrzeĨwi. Przy 29-latku
funkcjonariusze znaleĨli 21 gramów
amfetaminy.
Obaj zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Starszy usáyszaá juĪ zarzut
posiadania narkotyków, jego kolega po
przesáuchaniu zostaá zwolniony do domu.

Z WESELA PO ģMIERý
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Nie Īyje ojciec panny máodej

Rowerem w hyundaia
Do tego zdarzenia doszáo 16 czerwca
przy ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie.
15-letni rowerzysta, wáączając siĊ do
ruchu, doprowadziá do zderzenia z hyundaiem.
15-latek przez nieuwagĊ doprowadziá
do czoáowo-bocznego zderzenia z samochodem marki Hyundai, którym kierowaáa
37-letnia mieszkanka gminy Ostrzeszów.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi.
Z uwagi na wiek sprawcy, policjanci
o zdarzeniu poinformowali Sąd Rodzinny
i Nieletnich.

Za szybko
19-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów, kierując renault, nie dostosowaá
prĊdkoĞci do panujących warunków i na
áuku drogi uderzyá w volkswagena passata, którym kierowaá 25-latek, równieĪ
z gminy Ostrzeszów. SprawcĊ ukarano
mandatem.
Do kolizji doszáo 17 czerwca, po
godz. 14.00 w Marydole.

DokoĔczenie ze str. 1.
O¿cjalny komunikat policji brzmi:
18 czerwca, po godz. 2.30 w Siekierzynie 56-letni mieszkaniec gm. Grabów nad Prosną, kierując samochodem
marki Ford Focus, nagle zjechaá na prawe pobocze i uderzyá
w przydroĪne drzewo. W wyniku zdarzenia kierujący doznaá

powaĪnych obraĪeĔ i zostaá przewieziony do szpitala w Kaliszu. 19 czerwca, w poniedziaáek, krótko po godz. 8.00,
dyĪurny policji otrzymaá informacjĊ, Īe 56-letni mĊĪczyzna
zmará w szpitalu na skutek poniesionych obraĪeĔ.
A. à.
fot. R. Pala

Audi
w opla

Bezpieczny weekend
Od 14 do 18 czerwca policjanci
z „drogówki” prowadzili wzmoĪone
dziaáania pod nazwą „Bezpieczny
Weekend - BoĪe Ciaáo 2017”.
Funkcjonariusze ukarali mandatami 112 sprawców wykroczeĔ. W dáugi
weekend zatrzymano równieĪ piĊü osób
kierujących samochodem pod wpáywem
alkoholu.

12 czerwca w pobliĪu stacji Huzar w Ostrzeszowie doszáo do zderzenia
audi i opla.
Mieszkaniec powiatu koniĔskiego, kierując samochodem marki Audi, wykonaá
nieprawidáowy manewr zawracania i doprowadziá do zderzenia z oplem, którym
kierowaáa mieszkanka gminy Grabów. SprawcĊ ukarano mandatem.

§ PORADY PRAWNE §
MiĊdzybórz

SzeĞü osób rannych,
w tym dzieci

fot. MojaOlesnica.pl

SzeĞü osób ucierpiaáo w wypadku, do którego doszáo
17 czerwca, przed godz. 19.00 w MiĊdzyborzu.
Ze wstĊpnych ustaleĔ policji wynika, Īe kierująca volkswagenem (mieszkanka powiatu oleĞnickiego) zjechaáa na
przeciwlegáy pas ruchu i doprowadziáa do czoáowego zderzenia z oplem, którym podróĪowaáa piĊcioosobowa rodzina
z powiatu ostrowskiego.

W wypadku ucierpieli wszyscy jego uczestnicy. Po kobietĊ podróĪującą oplem i jej 10-letniego syna przyleciaáy
dwa Ğmigáowce LPR - jeden z Wrocáawia, drugi z bazy pod
Ostrowem.
Pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani
do szpitali karetkami.
Policja wyznaczyáa objazdy. Utrudnienia na drodze
trwaáy kilka godzin.
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STRAĒ
Silny wiatr powaliá drzewa

Owady

W minionym tygodniu przez nasz
powiat przetoczyáy siĊ gwaátowne wichury, które powaliáy drzewa.
12 czerwca w Marcinkach záamane
drzewo spadáo na drogĊ powiatową.
DzieĔ póĨniej drzewo zablokowaáo drogĊ wojewódzką nr 449 w Rojowie, a w
MyĞlniewie i Marszaákach nadáamane
konary oparáy siĊ o linie energetyczne.
17 czerwca wyrwane z ziemi drzewo
przewróciáo siĊ na wiatĊ i budynek gospodarczy w Korpysach.

12 czerwca w Ostrzeszowie na
ul. Sportowej straĪacy usuwali rój os
z elewacji budynku mieszkalnego, natomiast 14 czerwca usuwali gniazdo
szerszeni z poddasza budynku jednorodzinnego w Bukownicy.

Gaz na klatce schodowej?
13 czerwca straĪaków wezwaáa
zaniepokojona wáaĞcicielka budynku
wielorodzinnego w Ostrzeszowie przy
ul. Grunwaldzkiej, która poczuáa zapach gazu na klatce schodowej. Po

przyjeĨdzie na miejsce straĪacy za pomocą czujnika skontrolowali stĊĪenie
substancji w powietrzu. Nie wykryto
nieprawidáowoĞci. StraĪacy weszli do
mieszkania, z którego wydobywaá siĊ
„dziwny” zapach. Okazaáo siĊ, Īe byá
to zapach gotowanych przez lokatorów
potraw.

PoĪar koszy na Ğmieci
16 czerwca w Ostrzeszowie-Pustkowiu zapaliáy siĊ trzy plastikowe kosze
na Ğmieci. StraĪacy podali jeden prąd
wody przy uĪyciu szybkiego natarcia,
nastĊpnie rozgarniĊto palące siĊ Ğmieci
i dogaszono je.
OgieĔ zostaá zaprószony przez
wáaĞciciela przy pracach porządkowych.

Gminne zawody sportowo-poĪarnicze

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

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Mój syn wyjeĪdĪając z parkingu
¿rmy, w której pracuje, uszkodziá
jeden ze stojących tam samochodów. Jak siĊ okazaáo, zniszczenia
byáy doĞü duĪe. Problem w tym, Īe
syn spanikowaá i odjechaá z tego
miejsca, nie czekając na wáaĞciciela
uszkodzonego samochodu, myĞlaá,
Īe mu siĊ „upiecze”. Tego samego
dnia do naszego domu przyjechaáa
policja, poniewaĪ ktoĞ spisaá numery rejestracyjne naszego auta. Syn
dostaá mandat i go przyjąá. TydzieĔ
temu ubezpieczyciel przysáaá pismo,
Īe syn ma zwróciü kwotĊ wypáaconą
przez ubezpieczyciela wáaĞcicielowi
uszkodzonego samochodu, dlatego Īe ucieká z miejsca zdarzenia.
Samochód syna miaá waĪne ubez-

ZGUBIONO PORTFEL

6 czerwca w okolicy Rynku
w Ostrzeszowie zgubiáam duĪy,
czerwony portfel. Ma on dla mnie
ogromną wartoĞü sentymentalną,
pamiątkową. Uczciwego znalazcĊ
bardzo proszĊ o zwrot portfela
z dokumentami. Pieniądze proszĊ
sobie zatrzymaü.
Portfel moĪna wrzuciü do
skrzynki pocztowej przy redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
lub wysáaü na adres widniejący
na dokumentach.

693 635 565; 606 718 442

W niedzielĊ, 18
czerwca, we wsi Marydóá
odbyáy siĊ zawodowy sportowo-poĪarnicze jednostek OSP z gminy
Ostrzeszów. W kategorii mĊskiej zwyciĊstwo
odniosáa druĪyna OSP Szklarka MyĞlniewska.
RelacjĊ z zwodów zamieĞcimy w nastĊpnym
numerze „CzO”.

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU
Twoje pųytki na balkonie
/ tarasie odpadajČ ?
RozwiČǏemy ten problem!
Skontaktuj siħ z Nami

pieczenie OC, dlatego mam pytanie,
czy syn faktycznie musi zwracaü
te pieniądze?
Zgodnie z przepisami zakáadowi
ubezpieczeĔ przysáuguje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem
mechanicznym zwrotu wypáaconego
z tytuáu ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeĪeli kierujący:
- wyrządziá szkodĊ umyĞlnie, w stanie po uĪyciu alkoholu lub w stanie
nietrzeĨwoĞci albo po uĪyciu Ğrodków
odurzających, substancji psychotropowych lub Ğrodków zastĊpczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziaáaniu
narkomanii;
- wszedá w posiadanie pojazdu
wskutek popeánienia przestĊpstwa;
- nie miaá wymaganych uprawnieĔ
do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziáo o ratowanie Īycia ludzkiego lub
mienia albo o poĞcig za osobą podjĊty
bezpoĞrednio po popeánieniu przez nią
przestĊpstwa;
- zbiegá z miejsca zdarzenia.
Wynika z tego, Īe w odniesieniu
do opisywanej sytuacji, ubezpieczyciel
ma wiĊc prawo Īądaü zwrotu odszkodowania wypáaconego z tytuáu ubezpieczenia OC.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl
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60. LAT KAPàAēSKIEJ POSàUGI
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17.11.2010

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

dowód, Īe dowcip i autoironia go
nie opuszczają.
- W czasie wojny w Poznaniu
dla Polaków udostĊpnione byáy tylko
dwa koĞcioáy. Jednym z nich byá maáy
koĞcióáek Ğw. Wojciecha. Poszedáem
tam z rodzicami.
Wydaje siĊ, Īe to
wáaĞnie wtedy zachwyciáem siĊ tą
bliskoĞcią Boga.
I kiedy po latach
dojrzewaáa we
mnie decyzja do
Kiedy 30 maja 1957 r. neoprezbiter Mirosáaw àaciĔski przyjmowaá ĞwiĊcenia kapáaĔskie,
zapewne nie myĞlaá o tym, Īe dane
mu bĊdzie doczekaü tak piĊknego jubileuszu - 60 lat kapáaĔskiej
posáugi. Nie mógá takĪe przypuszczaü, Īe jubileusz przyjdzie mu
ĞwiĊtowaü w para¿i NajĞwiĊtszego
Serca Pana Jezusa w Mąkoszycach, gdzie przez blisko 40 lat byá
proboszczem.
W niedzielĊ, 18 czerwca, w mąkoszyckiej Ğwiątyni odprawiona zostaáa
uroczysta msza Ğw. dziĊkczynna za
60 lat kapáaĔstwa ks. Mirosáawa. Liturgii przewodniczyá ks. praáat Marek
OtrĊba z para¿i Matki BoĪej RóĪaĔcowej w KĊpnie. Asystowaá mu jubilat
oraz proboszcz para¿i w Mąkoszycach, ks. Tomasz Szymkowiak.
- 60 lat to 720 miesiĊcy, to 21.900
dni, to spory kawaá czasu, to zarazem
co najmniej 21.900 odprawionych

mszy Ğw. - podkreĞlaá w kazaniu ks.
praáat OtrĊba. Wspominaá o przebytej
drodze ks. Mirosáawa, o latach wyrzeczeĔ, a niekiedy teĪ cierpienia.
O dokonaniach w para¿i mąkoszyckiej i ostatnich oĞmiu latach w domu
ksiĊĪy emerytów w Ostrowie.
O tym, Īe ksiądz M. àaciĔski
cieszy siĊ szacunkiem tutejszych
para¿an, wiadomo byáo „od zawsze”.
Potwierdziáy to brawa, jakie otrzymaá
podczas wejĞcia do Ğwiątyni, oraz
kosz kwiatów, który juĪ po zakoĔczeniu mszy delegacja para¿an wrĊczyáa
dawnemu proboszczowi.
- Za owocne posáugiwanie w KoĞciele Chrystusowym niech dobry
Bóg obdarzy ciĊ zasáuĪonym wieĔcem zwyciĊstwa - mówili.
Z Īyczeniami przybyli takĪe miejscowi straĪacy.
JuĪ na koniec uroczystoĞci gáos
zabraá jubilat i rozpocząá wspomnienia, wspomnienia bardzo osobiste,

siĊgające dzieciĔstwa, początków
kapáaĔstwa, czasu spĊdzonego
w Mąkoszycach i wreszcie ostatnich
lat w domu emeryta.
Oto, co o swoim Īyciu mówiá
ks. kan. Mirosáaw àaciĔski.
- Kiedy byáem początkującym ksiĊdzem,
przyszáo mi
uczestniczyü
w 25-leciu kapáaĔstwa. Pojechaáem na te
uroczystoĞci,
patrzĊ i tak sobie
myĞlĊ - co to za
ramole. A to byáo
tylko 25 lat - rozpocząá Īartobliwie jubilat, dając

STUDIUM ZACHĉTĄ DLA PRZEDSIĉBIORCÓW?
Na ostatniej sesji radni gminy
Kobyla Góra przyjĊli „Studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania”, bĊdące swego rodzaju
wstĊpem do planu zagospodarowania przestrzennego. Studium
przyjĊto niejednogáoĞnie i po dyskusji, w której wskazywano takĪe
na zagroĪenia, jakie mogą wynikaü
z otwarcia siĊ gminy na przemysá.
O pozytywach páynących z uchwalonego Studium oraz jego minusach
mówią: wójt gminy Kobyla Góra
Wiesáaw Berski i radna Beata ZiĊba.
WIESàAW BERSKI: ZaleĪy nam
na ĞciągniĊciu inwestorów
- Wiadomo, Īe nasza gmina jest
nastawiona na rekreacjĊ, niemniej
jest to rekreacja w doĞü ograniczonym zakresie. Nie jesteĞmy gminą
nadmorską i trudno siĊ spodziewaü,
byĞmy dochody mogli czerpaü tylko
z turystyki. OczywiĞcie jest z tego
podatek dochodowy i praca dla czĊĞci mieszkaĔców, ale to za maáo jak
na nasze potrzeby. Chcemy zatem
umoĪliwiü powstanie drobnego przemysáu poprzez utworzenie strefy ekonomicznej. Pod tĊ strefĊ moglibyĞmy
przekazaü naszą dziaákĊ w Ligocie
(ok. 20ha) i dwie dziaáki Agencji Rolnej - w Pisarzowicach i Baádowicach.
Ta druga jest przy drodze wylotowej
na S-8. Gdyby tak powstaáy 2-3 hale
produkcyjne, moĪna by wtedy liczyü,

Īe któryĞ milion do budĪetu wpadnie. Na sesji wyraĪano obawĊ, Īe powstające tam ¿rmy, np. meblarskie,
bĊdą spalaü odpady poprodukcyjne
i zadymiaü Ğrodowisko. Tymczasem
¿rmy meblarskie mogą prowadziü dziaáalnoĞü w zabudowie jednorodzinnej
i nie spodziewam siĊ, by korzystaáy
ze strefy ekonomicznej. Nam raczej
zaleĪy na ĞciągniĊciu wiĊkszych inwestorów, z zastrzeĪeniem, by nie byáy
to np. fermy produkcyjne czy teĪ inna,
uciąĪliwa dziaáalnoĞü. Nie ukrywam,
Īe przychodzą przedsiĊbiorcy i pytają o moĪliwoĞci nabycia od gminy
dziaáki na cele produkcyjne. WĞród
pytających byá teĪ niemiecki producent
zamków do samochodów, z tym Īe
jednym z kryteriów byáa bliskoĞü lotniska. Strefa ekonomiczna - to są ulgi
dla przedsiĊbiorców, chyba 30%, a co
za tym idzie, wáaĞnie w takich miejscach producenci chcą lokowaü swoje
¿rmy. Dlatego teĪ ujĊliĞmy w Studium
te trzy dziaáki po ok. 20ha, co potencjalnym inwestorom daje moĪliwoĞü
wyboru. Mam nadziejĊ, Īe w tym miesiącu wojewoda zatwierdzi uchwalone
Studium i bĊdziemy mogli zacząü je
realizowaü.
Nie wszyscy patrzą z takim
optymizmem na utworzenie w gminie Kobyla Góra strefy ekonomicznej. Podczas uchwalania Studium
dwoje radnych - Beata ZiĊba i Paweá
Miszkieáo - wstrzymaáo siĊ od gáosu.

BEATA ZIĉBA: Inwestycje, lecz
nie za wszelką cenĊ
- Teren strefy ekonomicznej w Ligocie znajduje siĊ za blisko terenów
rekreacyjnych i stojących tam domków
letniskowych. Kiedy przeznaczymy jakiĞ
teren pod strefĊ ekonomiczną, to juĪ
w ograniczonym zakresie bĊdziemy
mieli wpáyw na to, co tam powstanie.
MoĪe siĊ okazaü, Īe przemysá ten bĊdzie dla pobliskich mieszkaĔców mniej
lub bardziej uciąĪliwy. Ale takĪe dla
caáej Kobylej Góry i sąsiednich miejscowoĞci. Podczas sesji podawano
przykáady uciąĪliwoĞci, jakie mogą
równieĪ dotknąü mieszkaĔców, szczególnie ze strony zakáadów stolarskich
i tapicerskich, które spalają wytworzone
odpady. A nawet jeĞli nie palą sami, to
te resztki materiaáów spalają mieszkaĔcy, bo jak tego nie paliü, kiedy dostają
je za darmo? W ten sposób powstaje
zanieczyszczenie powietrza. Z jednej strony robi siĊ badania powietrza,
mikroklimatu, a z drugiej strony tam,
gdzie jest czyste powietrze, w pobliĪu

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

kapáaĔstwa, tamto przeĪycie miaáo
duĪy na nią wpáyw. A potem kolejne
para¿e, w których przyszáo mi sáuĪyü
Panu Bogu…
WáaĞnie wróciáem z wakacji, a tu
leĪą na stole dwa listy - pierwszy od
biskupa, gdzie pisze, Īe zostaáem
mianowany proboszczem i mam jechaü do Mąkoszyc, do swojej nowej
para¿i. A drugi, Īebym sobie odebraá w Polmozbycie syrenkĊ. Tak
oto swoim pierwszym dziewiczym
rajdem przyjechaáem do Mąkoszyc.
Zaraz zabraliĞmy siĊ do pracy. ZaczĊliĞmy od zaáoĪenia ogrzewania,
potem powstawaáy kolejne dzieáa, aĪ
w koĔcu zaczĊto nam zazdroĞciü.
Kiedy byáem tu moĪe 15 lat, to na
wizytacjĊ przyjechaá ks. abp Jerzy
Stroba. Obejrzaá wszystko, co zostaáo wykonane… Po paru dniach
otrzymujĊ wezwanie - mam siĊ stawiü
u biskupa. - Ksiądz pójdzie na para¿Ċ
budowaü koĞcióá w Czarnowie - mówi
domków letniskowych wprowadza siĊ
przemysá. Wójt uspokajaá nas tym, Īe
Studium to jeszcze nie jest akt prawa,
Īe wszystko zaleĪy od tego, co bĊdzie
w planie miejscowym. Jednak jak juĪ
w Studium bĊdzie wyraĪona wola na
utworzenie terenów pod przemysá, to
równieĪ w „Planie zagospodarowania
przestrzennego” ten teren zostanie
ujĊty. Wiadomo, Īe byáyby to wpáywy
do budĪetu, nam na tych wpáywach teĪ
zaleĪy, tylko czy to musi byü tak blisko
zalewu i terenów rekreacyjnych? Nie
ukrywam, Īe padające na sesji wypowiedzi dwóch mieszkaĔców gminy,
którzy uwypuklili te problemy, utwierdziáy nas jeszcze w tym, aby Studium
nie poprzeü. Jeden z mieszkaĔców
zwróciá teĪ uwagĊ na nieobecnoĞü
podczas sesji radnego z Ligoty i pani
soátys. TrochĊ tak, jakby chcieli „umyü

KOMINKI

PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

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

mi bp Stroba. Ale OpatrznoĞü chciaáa
inaczej - „wylądowaáem” w szpitalu. I znowu powróciáem do swoich
Mąkoszyc. Tak mijaá rok za rokiem.
Kiedy skoĔczyáem 75 lat zgodnie ze
zwyczajem poinformowaáem o tym

biskupa i oddaáem siĊ do jego dyspozycji. Biskup jeszcze o dwa lata
przedáuĪyá mój pobyt tutaj i dopiero
po tym czasie zostaáem przeniesiony
do Ostrowa.
Mąkoszyce to moja rodzina, zawsze tu miaáem wspaniaáych ludzi,
z którymi mogáem wszystko zrobiü.
Gdy byáa jakaĞ potrzeba, zbieraliĞmy
siĊ, dyskutowaliĞmy, kaĪdy mógá powiedzieü swoje zdanie… A potem
robiliĞmy to, co zostaáo uzgodnione.
Nikt nam nigdy grosza nie daá, to
wyĞcie wszystko zrobili swoją o¿arą
i pracą. Za to wszystko wam dziĊkujĊ.
Ja naprawdĊ zawsze siĊ tu u was
czuáem jak u siebie, w swoim wáasnym domu… W testamencie zapisaáem, Īe jeĪeli zechcą mnie para¿anie,
to ja przyjdĊ tu do was, Īeby tu razem
z wami pozostaü. MoĪe po wielu latach, moĪe niedáugo…
DziĊkujĊ wam, waszym dziadkom, rodzicom, których juĪ nie ma,
a jeĞli coĞ mi siĊ nie udaáo, niech mi
Pan Bóg przebaczy.
W ten sposób ks. M. àaciĔski
zakoĔczyá swe rocznicowe reÀeksje.
K. Juszczak
rĊce” i uciec od tematu, który dotyczyá
wáaĞnie ich wioski.
Reasumując - na terenie gminy
moĪe byü tylko przemysá lekki, nieuciąĪliwy dla mieszkaĔców i Ğrodowiska
naturalnego. Pieniądze z pozyskania
inwestorów są nie do pogardzenia, ale
nie za wszelką cenĊ. Wszystko siĊ krĊci
wokóá zalewu, upiĊkszamy teren, woda
jest oczyszczana i nie moĪemy teraz
stawiaü na przemysá i nie mieü wpáywu
na to, co tam powstanie.
Uchwalone Studium rzeczywiĞcie moĪe stanowiü zachĊtĊ dla potencjalnych inwestorów. Wáadzom
gminy zaleĪy na tym, ale nie powinni
zapomnieü, Īe dobro mieszkaĔców
i czyste Ğrodowisko nie zawsze da
siĊ przeliczyü na pieniądze.
K. Juszczak
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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
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23 CZERWCA - DZIEē OJCA
Do czego sâuīy tatuğ? Na przykâad do prania,
Kiedy za duīo pracy miewa w domu mama.
Do trzepania dywanów, jazdy odkurzaczem,
do chodzenia z córeczkĆ na lody, na spacer.
Do wbijania haczyków w twardy beton ğciany,
wtedy, gdy nowĆ szafkċ lub obraz wieszamy.
Do strugania, gdy zâamie siċ twardy oâówek,

Do wspinaczki, gdy sobie przed ekranem
usiadâ.
Do pomagania w lekcjach teī miewam tatusia.
A kiedy siċ gazetĆ jak tarczĆ zasâania,
przynoszċ kolorowĆ ksiĆīkċ do czytania.
I razem wċdrujemy do ostatniej strony.
Do tego sâuīy tatuğ dobrze oswojony.
Wincenty Faber

do wkâadania do mojej skarbonki zâotówek.

Tata Dawid z synkiem Alexem

k Sala 70 osób
k Altana grillowa
k Niepowtarzalny
wystrój
k Jadão staropolskie
k Catering
k Z dala od miejskiego
zgieãku

ORGANIZUJEMY:

 Wesela (maksymalnie 70 osób)
 Bankiety Àrmowe
 Osiemnastki
ZAPRASZAMY!
 Komunie
tel. 62 732-76-01
 Stypy
kom. 784 441 065

Tata Paweł z córeczką Mają

Bledzianów 74D
www.bledzianow.pod.debem.pl

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Weronika Drapiewska,
Katarzyna Bartnik,
Klaudia Olasz
uczennice ZS nr 1

Nasi ojcowie sĆ super!
Z dzieciĕstwa mamy mnóstwo
wspaniaâych wspomnieĕ zwiĆzanych
z tatĆ. Rodzice zabierali nas na wakacje.
Od taty nauczyâyğmy siċ szacunku do
innych ludzi, radzenia sobie z problemami, z pracĆ. Z bardziej prozaicznych
rzeczy to nauczyâyğmy siċ od nich wiĆzaý sznurówki. W dzieciĕstwie zawsze
przyglĆdaâyğmy siċ, co nasi ojcowie robiĆ i staraâyğmy siċ im nie przeszkadzaý,
jednak, jak to bywa z dzieými, rzadko
nam wychodziâo to nieprzeszkadzanie.
Tatusiowie nas rozpieszczali.
Naszych ojców najbardziej cenimy
za to, īe sĆ z nami, īe kryjĆ nas, gdy
coğ przeskrobiemy, īe majĆ do nas
cierpliwoğý i nas kochajĆ.
Chciaâybyğmy im īyczyý przede
wszystkim zdrowia, bo to jest w īyciu
najwaīniejsze. W dalszej kolejnoğci
duīo cierpliwoğci do swoich dzieci
i ogólnie do rodziny i ogromu miâoğci
oraz szczċğcia.

Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Tata Dominik z córeczką Kasią

SONDA
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Jaki jest (byâ) Twój tata? (23 czerwca - Dzieĕ Ojca)

Marcin Graf
z córeczkĆ ZuziĆ
operator CNC

Mój tata jest dla mnie wzorem
godnym nağladowania. Jest równieī moim przyjacielem i ogromnym wsparciem.
Kiedyğ byây inne czasy i to
mama byâa w domu, a tata pracowaâ, wiċc miaâ troszeczkċ mniej czasu dla dzieci i rodziny. Teraz czasy
siċ zmieniây.
Tata nauczyâ mnie szacunku dla
drugiego czâowieka oraz przede
wszystkim uczciwoğci.
Ceniċ go za to, īe zawsze mogċ
na niego liczyý, w kaīdej moīliwej
sytuacji. Na przykâad, gdy trzeba
gdzieğ pojechaý z moim dzieckiem,
a nie ma kto tego zrobiý - mój tata
zawsze w takiej sytuacji pomaga.
To sĆ takie bardzo przyziemne, ale
jednak najbardziej istotne sprawy.
Mojemu tacie īyczċ tego, īeby
īyâ 200 lat albo i wiċcej.

Krystyna
Andrzejewska

emerytowana nauczycielka
Mój tata byâ cudowny. Byâ po prostu wspaniaâym, szlachetnym czâowiekiem. Byâ bardzo sprawiedliwy - nie
tylko dla nas, jego dzieci, ale dla kaīdego czâowieka. Byâ teī bardzo dobrym
mċīem. Niestety, bardzo chorowaâ
i īyâ krótko, ale pracowaâ do koĕca
swoich dni.
Byâ to przemiây czâowiek, bardzo mnie kochaâ. Moim najlepszym
wspomnieniem sĆ wspólne wyjazdy do
lasu, by zbieraý zioâa wiosnĆ, z których
póĩniej przez caâe lato i jesieĕ piâo
siċ herbatċ.
Nauczyâ mnie wszystkiego. Pokazaâ
mi, jak siċ zachowywaý w odpowiedni
sposób, jak siċ uczyý. Pomagaâ mi
w nauce. Mogâam z nim porozmawiaý
na wszystkie tematy. Wszystkiego, co
chciaâam wiedzieý lub co powinnam
wiedzieý, dowiadywaâam siċ wâağnie
od niego.
Najbardziej ceniċ go jednak za to,
īe nas kochaâ.

Maria Luboĕska
opiekuje siċ wnuczkĆ

Mój tata byâ zasadniczy, ale potrafiâ byý dla nas równieī bardzo
kochany. Gdy w gospodarstwie byâo
duīo pracy, to wymagaâ od nas dyscypliny, jednak gdy pracy robiâo siċ
mniej, pozwalaâ nam siċ bawiý i ğmiaâ
siċ razem z nami.
Kiedyğ byây inne czasy i to kobieta zajmowaâa siċ dzieými i je wychowywaâa. Ze wzglċdu na ogrom
pracy, jakĆ mój tata wykonywaâ, nie
miaâ wiele czasu, by siċ nami zajĆý
albo by zbyt czċsto siċ z nami bawiý.
Mojego tatċ ceniċ za to, īe dbaâ
o rodzinċ, o dzieci, by niczego nam
nie brakowaâo, byğmy byli szczċğliwi. Przynosiâ nam róīne smakoâyki,
a czasem nawet zabawki. Niestety,
do peâni szczċğcia, jak to u dzieci,
brakowaâo nam tego wspólnie spċdzanego czasu.

Rozm. K. Przybysz
Fot. A. áawicka

Patryk Krysik

student teleinformatyki

Tata jest moim wzorem. Jest
bardzo dobrym czâowiekiem. Gdy
byâem dzieckiem, tata nigdy nie byâ
surowy czy teī zasadniczy. Pozwalaâ
mi na duīo rzeczy. Mimo duīego luzu
myğlċ, īe nauczyâ mnie szacunku do
ludzi i dbania o innych. Zaraziâ mnie
pasjĆ do motoryzacji. Mój tata jest
ogromnym fanem samochodów i do
dzisiaj jest to nasze wspólne hobby,
nawet miâoğý. Jeĩdzimy czasem razem na róīnego rodzaju pokazy czy
teī targi motoryzacyjne.
Ceniċ go bardzo za to, īe przy
mnie jest. Mogċ na niego liczyý,
zawsze mogċ z nim porozmawiaý.
Jestem mu bardzo wdziċczny, īe
wychowaâ mnie na takiego czâowieka,
jakim dzisiaj jestem.
Mojemu tacie z okazji Dnia Ojca
chciaâbym īyczyý po prostu wszystkiego, co najlepsze, bo wâağnie na
najlepsze zasâuguje.
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CHORY czyli INNY
JakiĞ czas temu zadzwoniá do redakcji Szymon, pytając, czy napisalibyĞmy coĞ na temat choroby Aspergera.
Zaraz teĪ dodaá, Īe sam jest na nią chory i pokrótce wyjaĞniá, czym ta choroba
siĊ objawia. Dwa dni póĨniej cháopak
przysáaá e-maila, pisząc w nim o swoich
problemach wynikających z tej choroby.
Oto jego treĞü:
Mam na imiĊ Szymon, mam
21 lat, jestem z Ostrzeszowa. Nie
wiem, jak zacząü - od dzieciĔstwa
miaáem problemy z nawiązywaniem
kontaktów spoáecznych - trzy razy
powtarzaáem klasĊ, pierwszy raz
w czwartej klasie szkoáy podstawowej, drugi - w pierwszej klasie gimnazjum, trzeci w drugiej klasie szkoáy
zawodowej. Aktualnie przebywam
w domu, nie chodzĊ do szkoáy, bardzo Ĩle siĊ czujĊ w mieĞcie, jak i w
szkole. Nie podoba mi siĊ, Īe inne
osoby mi non stop ubliĪają, zaczepiają - gáównie w szkole. Mam duĪe
problemy, jeĞli chodzi o naukĊ, mam
równieĪ problemy z koncentracją,
zapamiĊtywaniem. WolĊ zrezygnowaü z nauki niĪ czuü siĊ tak w szkole
i nie tylko... Mam równieĪ problemy
zdrowotne - uszkodzony krĊgosáup,
lekkie zwyrodnienie lewego kolana
oraz podstawowe objawy jaskry. Na
zewnątrz wyglądam normalnie, ale
tylko z zewnątrz. Nie potra¿Ċ nawet
opisaü tego, jak tak naprawdĊ siĊ
czujĊ, to dla mnie bardzo trudne.
Szymon
ProszĊ o opublikowanie moich
danych jedynie bez nazwiska.
List krótki, lecz peáen bólu. JednoczeĞnie cháopak nie apeluje o pomoc,
nie prosi o wsparcie. Stara siĊ sam,
z pomocą lekarzy zmierzyü z chorobą,
która go dotknĊáa. Jedno, o co prosiá w krótkiej rozmowie telefonicznej,
to Īeby przybliĪyü na áamach „Czasu
Ostrzeszowskiego”, na czym polega
choroba Aspergera, aby dziĊki temu
ludzie mający kontakt z takimi osobami
z wiĊkszym zrozumieniem i empatią
do nich podchodzili. Szymon wie, Īe
takich jako on - INNYCH - jest w naszym
mieĞcie wiĊcej. Byü moĪe list máodego czytelnika sprawi, Īe zaczniemy
z wiĊkszą tolerancją, zrozumieniem
i ĪyczliwoĞcią postrzegaü ludzi mających problem z chorobą Aspergera,
Īe przestaną byü dla nas „dziwakami”.
K.J.
Wychodząc naprzeciw proĞbie
Szymona zamieszczamy najistotniejsze informacje nt. choroby Aspergera.
Zespóá Aspergera (syndrom
Aspergera, ZA) - caáoĞciowe zaburzenie rozwoju, mieszczące siĊ w spektrum autyzmu.

Zaburzenie to obejmuje przede
wszystkim upoĞledzenie umiejĊtnoĞci
spoáecznych, trudnoĞci w akceptowaniu
zmian, ograniczoną elastycznoĞü myĞlenia przy braku upoĞledzenia umysáowego oraz szczególnie pocháaniające,
obsesyjne zainteresowania, natomiast
rozwój mowy oraz rozwój poznawczy
przebiega bardziej prawidáowo w porównaniu do autyzmu dzieciĊcego. Gáównymi kryteriami róĪnicującymi zespóá
Aspergera od autyzmu gáĊbokiego są:
brak opóĨnienia rozwoju mowy i innych
istotnych jej zaburzeĔ, uniemoĪliwiających logiczną komunikacjĊ, prawidáowy
rozwój poznawczy.
Po raz pierwszy zespóá Aspergera
opisaá w 1944 roku doktor Hans Asperger, od którego nazwiska pochodzi nazwa choroby. Zwróciá on uwagĊ, Īe
niektóre dzieci na wczesnym etapie
rozwoju mają dobrze rozwiniĊtą mowĊ
i zdolnoĞci poznawcze, ale wykazują
zaburzenia w rozwoju motorycznym
i spoáecznym. Na zespóá Aspergera
statystycznie czĊĞciej chorują cháopcy
niĪ dziewczynki, podobnie jak w przypadku autyzmu wczesnodzieciĊcego.
Przyczyny
Do tej pory nie wiadomo, co leĪy
u podstaw rozwoju syndromu Asperge-

REHABILITA
CJA
691 761 107

ra. Przyjmuje siĊ, Īe za zaburzenia ze
spektrum autyzmu odpowiadają nieprawidáowoĞci neurologiczne i zaburzenia
w rozwoju páodowym. WĞród potencjalnych przyczyn zespoáu Aspergera
wymienia siĊ: czynniki genetyczne, wiek
ojca powyĪej 40. roku Īycia, urazy okoáoporodowe, uszkodzenia oĞrodkowego
ukáadu nerwowego, dzieciĊce poraĪenie
mózgowe, powaĪne infekcje.
Objawy
Osoby z zespoáem Aspergera, podobnie jak osoby z autyzmem, mają tendencjĊ do wycofywania siĊ z kontaktów
spoáecznych, ale cierpią bardziej, bo
zaleĪy im na przyjaĨniach. Chorujący
na syndrom Aspergera nie wykazują
opóĨnieĔ w rozwoju mowy i rozwijają
siĊ prawidáowo pod wzglĊdem poznawczym, co umoĪliwia logiczną komunikacjĊ i kontakt z ludĨmi.
Cechą charakterystyczną dla zespoáu Aspergera są zachowania obsesyjne. Osoby takie potra¿ą interesowaü
siĊ tylko jedną dziedziną wiedzy, np.
matematyką, astronomią czy geogra¿ą.
Równie dobrze w sposób obsesyjny
zapamiĊtują rozkáady jazdy pociągów wykazują umiejĊtnoĞü mechanicznego
zapamiĊtywania. Ich zainteresowania
mogą przybraü formĊ kolekcjonowania
albo ukáadania rzeczy w okreĞlonym porządku.

Osoby z zespoáem Aspergera
uwielbiają staáoĞü otoczenia, nie lubią zmian. Prowadzą uporządkowane
Īycie, wedáug ustalonych schematów,
są maáo elastyczni. Mają trudnoĞci
w prowadzeniu rozmowy opartej na
wymianie poglądów, poniewaĪ przejawiają tendencjĊ do powracania do
tych tematów, które je interesują. Nie
rozumieją Īartów albo Ğmieją siĊ w nieodpowiednim momencie.
Ludzie z tym zaburzeniem przypominają osoby z autyzmem dzieciĊcym
pod tym wzglĊdem, Īe od wczesnego
dzieciĔstwa wystĊpuje u nich ten sam
rodzaj upoĞledzeĔ (jednak w duĪo áagodniejszej postaci). W stosunku do
gáĊbokiego autyzmu wyróĪniają siĊ
o wiele bardziej prawidáowym rozwojem
mowy i procesów poznawczych, zaĞ
z powodu swych niezwykáych zainteresowaĔ czĊĞciej uchodzą za ekscentryków niĪ ludzi o zaburzonej osobowoĞci.
Metody leczenia
Leczenie dzieci z zespoáem Aspergera skupia siĊ na treningu komunikacji i umiejĊtnoĞci spoáecznych. Dzieci
z tym zespoáem mogą byü w stanie
nauczyü siĊ niepisanych reguá socjalizacji i komunikacji, gdy są one podawane
w bezpoĞredni sposób i üwiczone metodą powtarzania. Takie zajĊcia przypominają nieco naukĊ jĊzyka obcego.
Dzieci z zespoáem Aspergera mogą

Tekst páatny

Czy NIEBO jest TWOIM DOMEM?
Mówi siĊ, Īe dom twój jest tam,
gdzie są osoby, które kochasz. MoĪe
byü wiele rzeczy godnych podziwu
w dobrze umeblowanym mieszkaniu,
ale Īaden z tego dom, jeĪeli nikt tam
nie mieszka. Wojskowi i ludzie interesu, którzy wiele podróĪują, zazwyczaj
tĊsknią za powrotem do ciepáa i nastroju domowego ogniska.
Istnieje takĪe inna, smutniejsza
strona. Wojny, rozruchy, waĞnie religijne oraz spustoszenie czynione
przez Ğmierü - wszystko to powoduje rozpad rodzin. Sáychaü wówczas
sáowa: i tak dom siĊ rozleciaá. I nie
chodzi tu o mieszkanie i róĪne sprzĊty,
ale o drogich i miáych sercu, którzy są
rozdzieleni, czasami na zawsze.
MĊĪczyzna po czterdziestce leĪy
Ğmiertelnie chory. Lekarze powiedzieli
jego Īonie, Īe nie ma Īadnych szans
na jego przeĪycie. WestchnĊáa ona
do Pana Jezusa Chrystusa, prosząc
o pomoc i siáĊ, aby mogáa mĊĪowi
o tym powiedzieü.
- Co powiedziaá lekarz? - mąĪ
koniecznie chciaá znaü odpowiedĨ.
- Powiem ci za chwilĊ - odpowiedziaáa Īona - lecz pozwól mi wpierw
zadaü ci jedno pytanie. PamiĊtasz,
gdy byáeĞ w wojsku za granicą przez
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trzy i póá roku, pozostawiając mnie
z dzieümi?
- OczywiĞcie, Īe pamiĊtam, ale
dlaczego pytasz?
- PrzypuĞümy, Īe po pierwszym
roku sáuĪby, pewnego dnia, twój
dowódca powiedziaáby tobie: „CZY
CHCIAàBYĝ pojechaü DO DOMU,
czy teĪ wolisz pozostaü tutaj przez
nastĊpne dwa i póá roku?”, zostaábyĞ
czy wróciá?
Jej mąĪ uĞmiechnąá siĊ na to
i powiedziaá:
- Dlaczego pytasz, kochanie,
wiesz przecieĪ, Īe wybraábym powrót
do domu, lecz czy ma to coĞ wspólnego z tym, co powiedziaá lekarz?
- Tak samo - czule odpowiedziaáa
Īona - Pan Jezus mówi dziĞ do ciebie:
„wróü do domu, nie musisz czekaü
caáe Īycie, aby to zrobiü”. ON wkrótce CHCE CIĉ do SIEBIE wziąü, tam
cierpienia i ból siĊ skoĔczą.
Ukochany ten wkrótce potem zostaá zabrany do DOMU. STAà SIĉ ON
DOMEM DLA NIEGO, PONIEWAĩ
PAN JEZUS CHRYSTUS - JEDYNY
ZBAWICIEL, KTÓREMU UFAà I KTÓREGO ZNAà I KOCHAà, TAM BYà.
TrzydzieĞci lat póĨniej Īona powaĪnie zachorowaáa. Córka zapropo-

nowaáa, aby wyjechaü do domu córki,
ale mama odpowiedziaáa:
- MyĞlĊ, Īe mój najbliĪszy wyjazd
bĊdzie do DOMU. Jej twarz promieniaáa na myĞl o tym.
CZY NIEBO JEST DLA CIEBIE
DOMEM? - drogi Czytelniku? Jest to
moĪliwe, przez wiarĊ w Pana Jezusa Chrystusa, który umará na krzyĪu
i przelaá swoją drogocenną krew. JEZUS CIĉ KOCHA. Czy Mu ufasz? On
Jest Jedynym, Który Zmartwychwstaá
i Jedynym, Który siĊ nie zmienia. To
o Nim Jedynie moĪna powiedzieü: „JEZUS CHRYSTUS, WCZORAJ I DZIĝ
TEN SAM I NA WIEKI” (Biblia: List do
Hebrajczyków 13:8).
To On do záoczyĔcy umierającego
obok Niego na krzyĪu, powiedziaá:
„DZIĝ BĉDZIESZ ZE MNĄ W RAJU”
(Biblia: Ew. àukasza 23:43). Zwróü
siĊ do Pana Jezusa Chrystusa w pokucie, záóĪ w Nim caákowite zaufanie.
Wtedy bĊdziesz mógá radowaü siĊ
z niezliczonymi tysiącami zbawionych
DOMOWNIKÓW BOGA. RównieĪ ty
bĊdziesz mógá powiedzieü: „Z JEZUSEM, NIEBO JEST DOMEM DLA
MNIE”. [WJD]
Tylko w Panu Jezusie Chrystusie
jest ratunek przed naleĪną tobie karą
piekáa wiecznego.
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tynki cementowo-wapienne
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nauczyü siĊ takĪe mówiü w bardziej
naturalny sposób, z wáaĞciwą intonacją
i rytmem zdania. Ponadto üwiczona jest
umiejĊtnoĞü interpretowania technik
komunikacyjnych, na przykáad gestów,
kontaktu wzrokowego, tonu gáosu, humoru i sarkazmu.
U dorosáych zaburzenie odciska
piĊtno na funkcjonowaniu spoáecznym.
Mają oni gorzej rozwiniĊte umiejĊtnoĞci związane z byciem wĞród ludzi.
WaĪnym elementem staje siĊ zatem
potrzeba staáej pomocy, wsparcia oraz
ciągáego motywowania do podejmowania coraz to nowych aktywnoĞci. Nie
ulega wątpliwoĞci, Īe ludzka ĪyczliwoĞü,
empatia, otwartoĞü na drugiego czáowieka oraz zrozumienie, umoĪliwia osobom
z zespoáem Aspergera funkcjonowanie
w Ğwiecie peánym pozytywnych emocji oraz barw. Brak akceptacji, ciepáa
i wsparcia skutecznie podcina skrzydáa
kaĪdemu z nas. W przypadku zespoáu Aspergera wprost uniemoĪliwia to
funkcjonowanie osób, rozwój osobisty
i znalezienie miejsca w Ğwiecie, który
i tak juĪ jest im odlegáy oraz nieznany.
A przecieĪ osoby z tym zaburzeniem
osiągają sukcesy, zyskują sáawĊ na
caáym Ğwiecie, zakáadają szczĊĞliwe
rodziny, oddają siĊ caáym sercem swoim
pasjom i zainteresowaniom.
Za Wikipedią

CO MASZ CZYNIû,
ABYĝ BYà ZBAWIONY?
Pan Jezus Chrystus: Jedyny bez
grzechu - wziąá na siebie twoje grzechy. Umará na drzewie krzyĪa zamiast
ciebie. MoĪesz skorzystaü z tego doskonaáego dzieáa Pana Jezusa.
Jak?
UWIERZ W PANA JEZUSA
CHRYSTUSA, A BĉDZIESZ ZBAWIONY!

29 czerwca 2017 (czwartek),
godz. 17.10
ZAPRASZAMY na spotkanie
ewangelizacyjne z wykáadem
biblijnym pod tytuáem:

CZY NIEBO JEST
TWOIM DOMEM?
Miejsce spotkania: Ogród
Zimowy, Dworek 1885,
OSTRZESZÓW,
ul. KALISKA 7/9
WSTĉP WOLNY

JeĞli chcesz otrzymaü bezpáatnie
Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz, wyĞlij sms lub zadzwoĔ:
R.L.Ch., skr. poczt. 31,
63-500 OSTRZESZÓW,
tel. 791 214 963
mat18_20@wr.onet.pl

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel. 601 472 104

tel. 501 020 085

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

MATERACE
SYPIALNIANE
kaĪdy wymiar
produkcja, sprzedaĪ
tel. 607 983 470
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NA 100-LECIE OBJAWIEē
W maju pątnicy udali siĊ na GórĊ
KrzyĪa Jubileuszowego, skąd równieĪ
wracali pieszo. Celem drugiej pielgrzymki, która odbyáa siĊ 9 czerwca,
byáo pokonanie odlegáoĞci z Pólka pod
Bralinem do Ostrzeszowa. A poniewaĪ miejsce to jest juĪ trochĊ bardziej
oddalone, dojechali tam autobusem.
Idąc z Pólka, znowu zatrzymali siĊ na

Górze KrzyĪa, gdzie odprawiona zostaáa msza Ğw.
O tym, Īe wyprawy cieszą siĊ duĪym powodzeniem, Ğwiadczy chociaĪby
iloĞü osób biorących w nich udziaá.
Z miesiąca na miesiąc ludzi przybywa
- na początku osiemdziesiąt, teraz juĪ
ponad dziewiĊüdziesiąt.

I choü w drodze powrotnej nie jest
juĪ áatwo, a nogi bolą niemiáosiernie,
to warto...
Przed pielgrzymami jeszcze wiele
miejsc do odwiedzenia - Kotáów, Mikorzyn, Sadowie... Zatem kaĪdy z nas
moĪe jeszcze podjąü to wyzwanie.
A. à.

W maju minĊáo 100 lat od wydarzeĔ w Fatimie, podczas których
Matka BoĪa po raz pierwszy ukazaáa
siĊ portugalskiemu rodzeĔstwu.
By uczciü wydarzenia sprzed lat,
proboszcz para¿i pw. Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie - Piotr Kowalek,
postanowiá zorganizowaü wyprawĊ
zwaną 100/100.
Pomysá okazaá siĊ tra¿ony, i tak
od 13 maja, raz w miesiącu, przez póá
roku, para¿anie, choü nie tylko oni,
pielgrzymują pieszo do pobliskich klasztorów, sanktuariów, wspólnie modląc
siĊ i rozwaĪając tajemnice róĪaĔcowe.
Trasa jednej pielgrzymki liczy ok.
20-25km. KaĪda z nich jest inna, kaĪda
prowadzi do innego miejsca.

HALADYN NIEZAPOMNIANY
samego dzieáa widzimy
„pieczĊü”, dziĊki której
powstaáo.
EkspozycjĊ uzupeánia kilka fotogra¿i Edwarda Haladyna, to przede
wszystkim dla tych, co
nie mieli okazji znaü go
osobiĞcie, którzy nie
pamiĊtają charakterystycznej postaci artysty,
przemykającej w biaáych drewniakach po
uliczkach Ostrzeszowa,
z burzą kĊdzierzawych
wáosów, czasem z lekka
przykrytych beretem.
Edward Haladyn
zmará nagle 26 maja
2007 r.
„Na tamten Ğwiat zabierzesz tylko to, co za
Īycia ludziom daáeĞ”. Ta,
W 10. rocznicĊ Ğmierci Edwarda
Haladyna w Muzeum Regionalnym
w Ostrzeszowie moĪemy podziwiaü
gra¿ki artysty. Prezentowanych jest
aĪ 86, a i tak nie są to wszystkie jego
dokonania w tej dziedzinie. Okazuje
siĊ, Īe w iloĞci linorytów „przeskoczyá” mistrza SerbeĔskiego - artystĊ,
który go inspirowaá i którego ĞcieĪki
czĊsto przemierzaá. Potwierdza to
jedna z ostatnich notatek Haladyna,
w której pisaá: Ja tym Ostrzeszówkiem
jestem zauroczony jak piĊkną kobietą
i ją uwieczniam teĪ jak Mistrz Antoni,
choü z biegiem lat wprowadzam swoje spostrzeĪenia i elementy w myĞl
zasady, Īe czas mija, a jedynie dobra
sztuka zostaje.
Gra¿ki, które mamy moĪliwoĞü
oglądaü w muzeum ostrzeszowskim,
są na pewno sztuką dobrą. Powstaáy
w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat
Īycia artysty - od 1978 r. Tematyka
to oczywiĞcie Ostrzeszów i okolice.
MoĪemy podziwiaü wycyzelowane
sprawną rĊką mistrza koĞcioáy, basztĊ, powszechnie znane miejsca, ale
teĪ bramy i zauáki, które dziĞ byáoby
bardzo trudno odnaleĨü. Są równieĪ
gra¿ki specjalne, dedykowane konkretnym osobom, np. J.M. Cieplikowi.
Jego, unoszący siĊ nad miastem,
wizerunek autor zatytuáowaá „StraĪnik
Ostrzeszowa”. Na wystawie nie brak
teĪ i innych „okazjonalnych” gra¿k
oraz exlibrisów. O oryginalnoĞci prezentacji stanowią takĪe matryce sáuĪące do odbicia gra¿ki. Zatem oprócz

pochodząca z Koranu, myĞl stanowiáa
Īyciowe motto artysty.
Haladyn daá napotkanym ludziom
wiele ze swej osobowoĞci i talentu.

ogóá niewielkich rozmiarów, a jednak
bĊdących sztuką wielkiego formatu.
K. Juszczak

Pozostawiá teĪ szereg dzieá Ğwiadczących o jego artyzmie, w tym kilkadziesiąt linorytów - obrazków z pozoru
niepozornych, czarno-biaáych i na

ĝwiatowy DzieĔ Krwiodawcy

W minioną ĞrodĊ, 14 czerwca,
obchodziliĞmy ĝwiatowy DzieĔ
Krwiodawcy. Te „obchody”, jak co
roku, byáy ciche i skromne, a przecieĪ
krwiodawcy to wspóáczeĞni bohaterowie, bezimiennie ratujący Īycie
drugiego czáowieka.
Krwiodawcą moĪe zostaü kaĪda
peánoletnia osoba - mĊĪczyzna i kobieta, chyba Īe wykluczają z tego grona
jakieĞ przeciwwskazania zdrowotne.
Oddanie 6 litrów krwi upowaĪnia do
otrzymania brązowej odznaki Honorowy
ZasáuĪony Dawca Krwi, 12 litrów, to
juĪ srebrna odznaka, zaĞ osoba, która
odda 18 litrów otrzymuje záotą odznakĊ.
U kobiet limity te wynoszą: 5, 10 i 15
litrów. Takich honorowych zasáuĪonych
dawców jest w naszym powiecie okoáo

stu. Warto, choüby przy okazji ĝwiatowego Dnia Krwiodawcy, poĞwiĊciü
im parĊ chwil, posáuchaü, co mają
do przekazania.
*
Zbigniew Armuáa z MiĊdzyborza.
- Krew oddajĊ juĪ od 20 lat,
uzbieraáo siĊ jej ze 40 litrów. U nas
krwiodawstwo to rodzinna tradycja
- mam starszego brata, który teĪ
honorowo oddaje krew i wáaĞnie
idąc za jego przykáadem równieĪ
postanowiáem to robiü. PrzychodzĊ
do punktu krwiodawstwa co dwa
miesiące, wiĊc przez te lata grubo
ponad sto razy oddawaáem krew.
Nigdy nie robiáem tego dla jakiejĞ
konkretnej osoby, ale wiem, Īe zawsze komuĞ pomagam. Niektórzy
boją siĊ, martwią siĊ o swoje zdrowie, ja mogĊ powiedzieü, Īe gdy
oddajĊ krew czujĊ siĊ bardzo dobrze.
WĞród krwiodawców jest wielu ludzi
máodych, którzy nie skoĔczyli jeszcze
30 lat.
- Z tego jesteĞmy najbardziej dumni
- mówi pielĊgniarka Aleksandra Szeremeta. - Niektórzy z nich mają juĪ nawet
záotą odznakĊ.
Tomasz SkowroĔski z Kaliszkowic
Kaliskich.
- Od trzech lat oddajĊ honorowo
krew. Zmobilizowaá mnie do tego szwagier. PomyĞlaáem, Īe moĪna spróbowaü, w koĔcu co nas nie zabije, to nas
wzmocni. Jestem dumny ze szwagrów,
Īe oddali juĪ tyle krwi, ja robiĊ to od
trzech lat i oddaáem dopiero ok. 4 litrów.
Sebastian Goádyn z Ostrzeszowa

- To zaczĊáo siĊ caákiem
przypadkowo,
w liceum, kiedy
przyszliĞmy tu
caáą klasą. Ale
minĊáy dwa-trzy lata zanim zacząáem
systematycznie oddawaü
krew. Razem
z kuzynem postanowiliĞmy
spróbowaü jeszcze raz. I tak zostaáo. Oddaáem
okoáo 10 litrów.
ZachĊcam máodych ludzi, by przyszli
spróbowaü. To nic nie kosztuje, a moĪna
kogoĞ uratowaü, komuĞ pomóc. Zdarza
siĊ, Īe nagle brakuje krwi, wiĊc jeĞli
ktoĞ ma odwagĊ, chĊci i zdrowie, niech
przyjdzie i przynajmniej spróbuje.
Sáawomir Zawadzki z Kobylej Góry
- U mnie to siĊ zaczĊáo w czasach
szkolnych, chodziáo siĊ oddawaü krew
bardziej dla zwolnienia w danym dniu
z nauki. Nawyk pozostaá, choü motywacja siĊ zmieniáa. Oddaáem okoáo 10
litrów krwi. Biegam, braáem teĪ udziaá
w wyprawie na Mont Blanc. Na pewno oddawanie krwi nie przeszkadza
w uprawianiu sportu, a daje równie wiele
satysfakcji.
**
ĝwiĊto krwiodawców jest w pewnym sensie takĪe ĞwiĊtem pracowników
krwiodawstwa. W Ostrzeszowie mają
siĊ z czego cieszyü, bo w tutejszym
Oddziale Terenowym Krwiodawstwa
odbywa siĊ w ciągu roku okoáo 5 tys.
pobraĔ krwi. ZwaĪywszy, Īe zwykle
od krwiodawcy pobiera siĊ 450ml

WystawĊ linorytów Edwarda
Haladyna moĪna oglądaü w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie
do 6 sierpnia 2017 r.

tego cennego leku, moĪna przyjąü, Īe
w ciągu roku oddaje siĊ tutaj ponad
20 tys. litrów krwi. W Dniu Krwiodawcy
oddano 12 litrów 150 ml krwi pobranej
od 27 dawców. Na odwiedzających
ostrzeszowski punkt czekaáy upominki,
sáodycze i ciasto ufundowane przez
piekarniĊ Jana Mosia.
- Od kilku lat liczba krwiodawców
i oddanej krwi utrzymują siĊ na tym samym poziomie, zaĞ jeĞli chodzi o panie,
to nawet wyraĨnie wzrasta - potwierdza
pielĊgniarka, z tym Īe kobiety mogą
oddawaü krew co trzy miesiące, czyli
trochĊ rzadziej niĪ mĊĪczyĨni.
Nie bez znaczenia jest serdecznoĞü
i ciepáo, z jakim krwiodawcy traktowani
są przez personel ostrzeszowskiego
oddziaáu. Wielu z nich przyznaje, Īe mając moĪliwoĞü oddania krwi w róĪnych
miejscach, decyduje siĊ na tutejszy
punkt krwiodawstwa.
- Caáy czas siĊ staramy, Īeby byáo
miáo, przyjemnie, Īeby dawcy do nas
wracali - mówi p. A. Szeremeta.
K.J.

21.06.2017
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Brakuje waĪnej informacji

W szczerym polu stacja stoi

Pod okiem starostwa

Wandale, nadal „popisują siĊ” swoją bezmyĞlnoĞcią. Maáy rozumek musi
staü za tym wybrykiem, a my podatnicy (i pewnie sam chuligan) za to páacimy.
Ciekawe komu tak bardzo przeszkadzaá „powiat ostrzeszowski”?

Bilbord od strony KĊpna informuje o Dniach Ziemi Ostrzeszowskiej, niestety brakuje waĪnej informacji - kiedy siĊ one
odbywają. Na banerze przy kinoteatrze znajdują siĊ juĪ peáne dane.

Trawy ponad
miarĊ

Ta stacja „meteo” stoi w TorzeĔcu, niedaleko drogi.

Centrum miasta,
a trawy porosáy na metr!
Nie jest to co prawda
przy gáównej ulicy, lecz
przy drodze w pobliĪu
cmentarza, ale w koĔcu
ktoĞ powinien zaopiekowaü siĊ tym „trawnikiem”.
JeĞli sáuĪby dbające
o zieleĔ nie nadąĪają,
to moĪe kupiü kozĊ?

TAK NIE POWINIEN
ZACHOWYWAû SIĉ SOàTYS

Parkowanie
na trawniku
Niektórych ludzi
nie obowiązuje kultura parkowania. Tu
zaznaczono, Īeby nie
niszczyü trawników,
ale przecieĪ Pani
nie bĊdzie tak daleko chodziü.
Czytelniczce, która nadesáaáa nam to
zdjĊcie wraz z komentarzem, dziĊkujemy.

„ZIELONY OGRÓD”
Nowe Centrum Ogrodnicze

Wydawaü by siĊ mogáo, Īe osoby peániące funkcje publiczne to
ludzie, którzy przestrzegają zasad
i nie dopuszczają do niewáaĞciwych
zachowaĔ. Tymczasem w jednej
spod ostrzeszowskich wsi, od kilku
dni aĪ roi siĊ od niepochlebnych
opinii na temat soátysa. Zdaniem
niektórych mieszkaĔców, mĊĪczyzna, zamiast godnie reprezentowaü
wieĞ, czyni to wrĊcz odwrotnie...
- W zeszáym tygodniu zatrzymano soátysa naszej wsi podczas
jazdy samochodem pod wpáywem
alkoholu - czytamy w liĞcie do naszej
redakcji. - Niestety nie jest to pierwszy
przypadek, kiedy pan soátys wsiadá
za kierownicĊ po kieliszeczku, przy
czym dopiero teraz natra¿á na „kamieĔ sprawiedliwoĞci”. W koĔcu! Bo
przecieĪ mogáoby dojĞü do tragedii.
Prowadzenie samochodu „po pijaku”,

nie bójmy siĊ uĪyü tego sáowa, w pobliĪu domostw, gdzie mieszkają maáe
dzieci, naprawdĊ Ğwiadczy o braku
zdrowego rozsądku - Īali siĊ jedna
z mieszkanek.
MieszkaĔcy gminy Ostrzeszów
skarĪą siĊ równieĪ na inne poczynania
lidera wioski.
- Ostatnio, po imprezie Koáa GospodyĔ Wiejskich wywiózá bezczelnie
kilkanaĞcie siatek miĊsa, zamiast rozdzieliü to na ludzi. Wystarczyáo daü
kaĪdej osobie niewielkie pudeáko z jedzeniem, tak jak jest to w zwyczaju np.
po weselu. Ale po co rozdawaü, skoro
moĪna samemu wziąü po cichutku,
aby nikt nie widziaá. A jednak wszyscy
widzieli! Nawet sam pan policjant,
który zatrzymaá wówczas pijanego
soátysa.
Czy jest to postawa godna takiego
stanowiska? Gdzie dobre maniery lub
zachowanie elementarnych zasad? zastanawia siĊ mieszkanka wioski.
PostĊpowanie soátysa z pewnoĞcią moĪe budziü zastrzeĪenia i byü
powodem do krytyki.
A. àawicka

AUTOMATYKA DO BRAM

Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego
(przy dawnym Autopro¿)

 Krzewy
 Drzewka

 Byliny
 Kwiaty

ZAPRASZAMY

) bramy garaİowe i przemysâowe

´

serwis, naprawa, sprzedaİ
OSTRZESZÓW, UL. KOģCIUSZKI 44
TEL: 793 034 101 535 409 779,
E-MAIL: biuro@as-technic.pl
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W TURNIEJU SOâECTW NAJLEPSZE KSIćįENICE!
Podczas turnieju najmáodsi mogli poszaleü na dmuchanym zamku
bądĨ skorzystaü z dmuchanej zjeĪdĪalni. Mimo tych atrakcji urządzenia stojące na placu zabaw teĪ ani
przez chwilĊ nie staáy puste.
Ostatecznie, najwiĊcej punktów zdobyáa druĪyna z KsiąĪenic
i to KsiąĪenice bĊdą gospodarzem przyszáorocznego turnieju.
ZwyciĊzcy otrzymali puchary i nagrody. Dodatkowym prezentem dla
druĪyny jest trzydniowa wycieczka
do Brukseli (za sprawą europosáa

A. Grzyba). Na drugim miejscu uplasowaáa siĊ ekipa z KuĨnicy
Bobrowskiej, trzecie zaĞ przypadáo gospodarzom, czyli zawodnikom z Marszaáek.
Tegoroczny Turniej Soáectw uatrakcyjniá wystĊp Mony Lisy. Artystka
jest znana gáównie z wystĊpów w popularnym programie Disco Relax.
Jej teledyski: „MiáoĞü nie jest na jedną noc”, „Weronika”, „Rendez-Vous”, cieszą siĊ duĪą popularnoĞcią. Obecnie Mona Lisa koncertuje
z zespoáem. Artystce towarzyszą dwie dziewczyny, które Ğpiewają
i taĔczą, oraz wokalista, grający równieĪ na akordeonie.
Oryginalne stroje i ujmujący gáos artystki „rozbujaáy” publicznoĞü.
Na koniec organizatorzy zaprosili wszystkich na zabawĊ taneczną,
która trwaáa do póĨna.

Za rok Turniej Soáectw gminy Grabów nad Prosną rozegrany
zostanie w KsiąĪenicach. Reprezentanci tej wioski okazali siĊ
bowiem bezkonkurencyjni, pokonali w zawodach 13 soáectw
i wygrali w VIII turnieju, który w minioną niedzielĊ odbyá siĊ
w Marszaákach.
Początkowo imprezĊ zaplanowano na sobotĊ. Niestety, pogoda
nie dopisaáa i turniej trzeba byáo przeáoĪyü.
Rywalizowano w minioną niedzielĊ, wáaĞnie w Marszaákach, gdyĪ
to soáectwo przed rokiem zdobyáo puchar burmistrza, a tym samym
wywalczyáo prawo organizacji kolejnych „igrzysk”.
Dla ekip przygotowano kilka ciekawych zadaĔ. Na pierwszy
ogieĔ poszáa segregacja Ğmieci. Jedną z bardziej widowiskowych
konkurencji byá „wyĞcig Flintstonów”, który dostarczyá sporej dawki
Ğmiechu, zarówno druĪynom, jak i widowni. Zawodnicy (niektórzy
przebrani w stroje jaskiniowców) biegli na wyĞcigi w autach podobnych
do tego, którym w znanej wszystkim bajce „jeĨdziá” Fred Flintstone.
Nie lada zrĊcznoĞcią trzeba byáo równieĪ siĊ wykazaü podczas
obierania jabáek - naleĪaáo zrobiü to w taki sposób, aby miaáy jak
najdáuĪszą skórkĊ. W quizie wiedzy o gminie Grabów tylko niektórym
zdarzaáy siĊ maáe potkniĊcia.
WiĊkszoĞü jednak nie miaáa problemu, by odpowiedzieü na pytania
typu - ile soáectw wchodzi w skáad gminy Grabów, co znajduje siĊ na
herbie, co to jest ekogroszek.
Walka do ostatniej chwili byáa zaciĊta. KaĪdej druĪynie kibicowali
mieszkaĔcy ich soáectw.

„PODWÓRKO NIVEA” OTWARTE

A. àawicka
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MUZYCZNY POWRÓT DO PRZESZàOĝCI
W sobotĊ, 17 czerwca, mieliĞmy okazjĊ
uczestniczyü w doĞü niezwykáym koncercie.
Na scenie oĞmiu dojrzaáych dĪentelmenów
grających przed wielu laty w tutejszych zespoáach, a na wypeánionej po brzegi widowni
Ğwiadkowie tamtych zdarzeĔ, jak wówczas,
tak i dziĞ bawiący siĊ przy melodiach rodzących siĊ na strunach gitary, w brzmieniu
trąbki, akordeonu i w aksamitnych dĨwiĊkach saksofonu. CzĊĞü z wystĊpujących
muzyków chwyciáa za instrument po wielu
latach, nie mówiąc o czasie, jaki upáynąá od
ostatnich wystĊpów. Tym wiĊksze uznanie,
brawa i szacunek dla tych, co nie wahali siĊ
zabawiü w „powrót do przeszáoĞci”, zagraü
stare dobre przeboje i dedykowaü je tym, co
tej przeszáoĞci wciąĪ są spragnieni.
Pomysá koncertu zrodziá siĊ w styczniu, kiedy to na zaproszenie poznaĔskiego
klubu TPZO goĞcili tam ostrzeszowianie
ze Stanisáawem Bojszczakiem na czele,
wspominając zespoáy, które w latach piĊüdziesiątych i szeĞüdziesiątych wystĊpowaáy
w ostrzeszowskich klubach i restauracjach.
Postanowiono „zmaterializowaü” te wspomnienia, czego Ğwiadkami byliĞmy w sobotni
wieczór.
Na scenie witani entuzjastycznie bohaterowie sprzed lat, wywodzący siĊ z rozmaitych muzycznych formacji: Wáodzimierz
ĝliwiĔski - instrumenty klawiszowe, wokal.
On teĪ podjąá siĊ kierowania tym zespoáem.
Na gitarze graá Mieczysáaw OrganiĞciak,
na trąbce Stanisáaw Raszewski, zaĞ na

motocykle z tamtej epoki,
które udostĊpniá ze swej
kolekcji pan Bogdan RachuciĔski.
PomiĊdzy wystĊpami - krótka historia
ostrzeszowskiego rocka, a wáaĞciwie muzyki
dancingowo - beat-beatowej, bo taka królowaáa w tamtych latach.
TĊ historyczną prezentacjĊ prowadzący Marek
SzulczyĔski rozpocząá
od 1959 r. i powstaáego
wówczas zespoáu „CACBOJE”, a tworzyli go bracia Czesáaw i Stanisáaw
Bojszczakowie oraz
Zbigniew „Cacek” ĩycki.
A potem skáady nastĊpnych zespoáów, tudzieĪ
lata ich istnienia (m.in.:
„ĩYMPA”, „A TO MY”).
Kolejne wspomnienia
i kolejne, trochĊ zapomniane nazwy muzycznych formacji, choü wielu
obecnych na sali Ğwietnie
je pamiĊtaáo. Podobnie
z piosenkami - niektóre
z tamtych lat pamiĊtamy
jakby sáabiej, ale są teĪ
evergreeny, których za-

saksofonie Henryk Pieprz. W skáad tej
wyjątkowej grupy wchodzili takĪe: Stanisáaw
Krzykaáa - gitara, Ryszard Hendrysiak akordeon, organy i znakomity perkusista Jan Domagalski, jak równieĪ Jerzy
Bojszczak - gitara, wystĊpujący niejako
w zastĊpstwie ojca.
Cháopcy ruszyli ostro i z marszu zagrali
„Marsz wszystkich ĞwiĊtych”. W tekĞcie tego
utworu moĪna byáo znaleĨü parĊ imion artystycznej bohemy sprzed lat. Po tym standardzie Ğpiewanym, parĊ instrumentalnych:
„Georgia”, „Maáy Gigolo”, „Besame mucho”
czy „Karawana” ze znakomitą solówką na
perkusji Jana Domagalskiego. Obok szybkich, rytmicznych utworów, nie brakowaáo
melodii bardziej sáodkich, posuwistych, Īe aĪ
nogi same wybiegaáy spomiĊdzy kinowych
rzĊdów, rwąc siĊ do taĔca. Ale w sobotnim
koncercie byáy takĪe prezentowane znane polskie przeboje sprzed lat: „Ty masz
w sobie coĞ”, „To nie grzech”, „Wakacje
z blondynką”… Wymowna byáa teĪ scenogra¿a, a tworzyáy ją stojące na scenie dwa

pomnieü nie sposób, np. „Meki Majcher”,
a z polskich „Zimny draĔ”. WáaĞnie tym
utworem dinozaury rocka poĪegnaáy siĊ
z ostrzeszowską publicznoĞcią.
Byáy, rzecz jasna, bisy, bo jak tu rozstaü siĊ z tamtą muzyką i ze wspomnieniami. Byáy takĪe kwiaty dla bohaterów
wieczoru - piĊkny bukiet czerwonych róĪ
wrĊczyáa im pani Zenobia Witek-Talaga
pracująca w latach 70. w ostrzeszowskim
Domu Kultury - kolejna tego wieczora okazja
do wspomnieĔ, do wzruszeĔ. Tych sentymentalnych powrotów nie brakowaáo,
a wszystko zawdziĊczamy Towarzystwu
Przyjacióá Ziemi Ostrzeszowskiej bĊdącym,
przy wspóápracy z OCK, organizatorem
tej udanej imprezy. A skoro, dziĊki pracy
tak wielu ludzi powstaá tak Ğwietny zespóá,
byáoby báĊdem niewybaczalnym, gdyby ci
muzycy juĪ wiĊcej nie mieli wystąpiü. Zatem
nie tracĊ nadziei, Īe dinozaury ostrzeszowskiego rocka jeszcze nieraz zabiorą nas do
muzycznej krainy wspomnieĔ.
K. Juszczak

W zeszáą sobotĊ, 10 czerwca, milusiĔscy,
którzy ĞwiĊtowali DzieĔ Dziecka w Kobylej Górze,
mogli przeciąü wstĊgĊ i o¿cjalnie otworzyü „Podwórko Nivea”. Plac zabaw niedaleko kobylogórskiego zalewu nie powstaáby, gdyby nie ogromna
determinacja mieszkaĔców - juĪ w pierwszej turze
uzyskali 123 tys. gáosów, które sprawiáy, Īe Kobyla
Góra zajĊáa 13. miejsce w ogólnopolskim konkursie.
Dzieci szybko
skorzystaáy z nowego miejsca zabaw.
Przygotowano dla
nich wiele atrakcji.
Odbyáy siĊ takĪe
liczne konkursy,
a oprócz tego wszyscy mogli obejrzeü
nowy wóz straĪacki
i wypróbowaü go.
Na kaĪdego czekaá
równieĪ pyszny tort.
Pomimo kapryĞnej
pogody nie brakowaáo amatorów dobrej zabawy.
Miejmy nadziejĊ, Īe w nastĊpnych
edycjach konkursu
uda siĊ postawiü

kolejny plac zabaw w naszym powiecie. Takie
inicjatywy cieszą zarówno dzieci, jak i ich rodziców.
P. Trzeciak
Organizatorzy dziĊkują za wsparcie panom
Markowi Jurasikowi i Aleksandrowi NóĪce oraz
restauracji „Jantar” i lodziarni „Sunset”.
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BAJKOWA
OLIMPIADA JĉZYKOWA
Motywem przewodnim tegorocznej 14. Olimpiady JĊzykowej, której
inicjatorką jest p. BoĪena Ditfeld, byá
KubuĞ Puchatek. Tym razem wspóáorganizatorem imprezy byáa Szkoáa
Podstawowa nr 1 w Ostrzeszowie. To
wáaĞnie tu odbyáy siĊ potyczki oĞmiu
trzyosobowych druĪyn, które dzielnie
zmagaáy siĊ z zadaniami związanymi
z postaciami z literatury dla dzieci Kubusiem Puchatkiem, Czerwonym
Kapturkiem czy Szewczykiem Dratewką. Nawet goĞcie - p. Krystyna Szlafke - emerytowana nauczycielka SP
nr 1, starosta i wiceburmistrz poczuli
bajkową atmosferĊ. Sala gimnastycz-

na zostaáa przybrana niczym kraina
Kubusia i jego przyjacióá.
Przerywnikiem zmagaĔ intelektualnych byá sportowy tor przeszkód,
którego pokonanie daáo dzieciom wiele radoĞci.
Zgodnie z ideą olimpiady wszystkie druĪyny zostaáy nagrodzone medalami i upominkami, a tytuá laureata
otrzymaáa Szkoáa Podstawowa nr 1
i Przedszkole nr 1 z Ostrzeszowa.
Na koniec nadszedá czas na maáe
co nieco, wiĊc dzieci z opiekunami
udaáy siĊ kubusiowym szlakiem na
sáodki poczĊstunek.
Iwona Zawadzka
Milena Kiernikowska

Co teİ tam ciekawego piszĈ?

Mamie Zuzi dziĊkujemy za przesáanie sytuacyjnego zdjĊcia (bardzo
nam siĊ podoba), a ZuziĊ zapraszamy
do redakcji po upominek.

Z

N
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J

D
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ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem miejsca,
w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ pocztową i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji. Na
rozwiązania czekamy do 30 czerwca br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 21.,
nagrodĊ otrzymuje Jagoda Sztukowska z Komorów . Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

Udany start uczniów z Mikstatu
w Biegach Przeáajowych klas I - III
9 czerwca w Szkole Podstawowej w Czajkowie
odbyáy siĊ II Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego SP w biegach
przeáajowych klas I - III, organizowane przez
Szkolny Związek Sportowy w Ostrzeszowie.
Wspóáorganizatorami
byli: gmina Czajków,
LZS w Ostrzeszowie
oraz Szkoáa Podstawowa w Czajkowie.
Biegi odbywaáy siĊ
indywidualnie na dystansach 400 metrów,
osobno dla dziewcząt
i cháopców klas I, II i III.
Do klasy¿kacji druĪynowej wliczano punkty trzech najlepszych zawodników z kaĪdego biegu indywidualnego.
Po zaciĊtej rywalizacji, dopingowana przez
koleĪanki i kolegów, zwyciĊĪyáa Szkoáa Podstawowa z Czajkowa, drugie miejsce wywalczyáa
Szkoáa Podstawowa z Mikstatu, a trzecie Szkoáa
Podstawowa z Biskupic Zabarycznych.
MedaliĞci indywidualni z Mikstatu to: I miejsce - Weronika Stasierska, Anna Przybylska,

II miejsce - Aleksandra Kraska, Alicja Kapaáa,
Szymon WoĨniak, III miejsce - Eliza Gąsio-

rek, Michaá Sokoáowski, Katarzyna Baraniak,
Alan Rusek.
ZwyciĊzcy otrzymali dyplomy, medale i puchary
ufundowane przez wójta gminy Czajków Henryka
PlichtĊ, a wrĊczone zostaáy przez dyrektora SP
w Czajkowie p. Zbigniewa Pilarczyka.
Nauczyciele wf.
Jolanta Dembnicka,
Rafaá KaáąĪny

PIKNIK RODZINNY
W ostatnią sobotĊ maja w Publicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Grabowie odbyá siĊ
piknik rodzinny. Caáymi rodzinami udaliĞmy siĊ do
koĞcioáa na mszĊ Ğw., a nastĊpnie wróciliĞmy do
przedszkola. Na placu zabaw czekaáy dmuchane
zamki, sztalugi z farbami, stanowisko do wykonywania prac z papieru, masy plastycznej, gipsu,
üwiczeĔ zrĊcznoĞciowych, puszczania baniek

mydlanych, a takĪe malowania twarzy i wiele innych atrakcji. Byá grill, pyszne ciasto, napoje i lody.
Piknik rozpoczĊto poĞwiĊceniem urządzeĔ na
placu zabaw, podziĊkowano teĪ sponsorowi - Pani
Pelagii Stawirek. Spotkanie uĞwietniá wystĊp przedszkolaków w przedstawieniu pt. „Niebieska róĪa”.
BoĪena Kulig
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
Kucharz z Zespoáu Szkóá nr 2
w ¿nale konkursu kulinarnego

GMINNY KONKURS WIEDZY O MAàEJ OJCZYħNIE

dzenia, Chronione Oznaczenie
Geogra¿czne oraz Gwarantowana Tradycyjna SpecjalnoĞü.
Nasz utalentowany uczeĔ,
pod okiem nauczycielki przedmiotów zawodowych Iwony Bar-

UczeĔ klasy I technikum Īywienia
i usáug gastronomicznych Jakub
Wala zakwali¿kowaá siĊ do ¿naáu
konkursu kulinarnego i 9 wrzeĞnia
bĊdzie gotowaá w Warszawie.
Konkurs organizowany jest przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i polega na przygotowaniu autorskiej
potrawy z zastosowaniem produktów
zarejestrowanych lub aplikujących o rejestracjĊ jako Chroniona Nazwa Pocho-

czyĔskiej, przygotowaá przepis
na królicze skoki nadziewane
pokrzywą z máodą kapustą, puree z batatów i jabáek áąckich
oraz suską sechloĔską. W potrawie chciaá przede wszystkim
zwróciü uwagĊ na smaki Wielkopolski, gdzie wiele maáych gospodarstw hoduje króliki, których
miĊso porównywane jest pod
wzglĊdem walorów kulinarnych
i dietetycznych do miĊsa ryb.
Idąc dalej tym tropem, postanowiá teĪ zaprezentowaü
wartoĞü pokrzywy - na wsi od
wieków traktowaną z szacunkiem ze wzglĊdu na wáaĞciwoĞci
lecznicze i odĪywcze.
SpoĞród setek przepisów, nadesáanych przez máodych kucharzy ze szkóá
gastronomicznych z róĪnych regionów
Polski, jury konkursowe wybraáo 10
najlepszych, a ich autorzy zmierzą siĊ
w Warszawie w ¿nale.
Za reprezentanta naszej szkoáy
bĊdziemy trzymaü kciuki, a o wynikach
konkursu poinformujemy wkrótce.

25 maja w mąkoszyckiej sali odbyá siĊ konkurs historyczny, poĞwiĊcony 720-leciu Mąkoszyc. W zmaganiach braáy
udziaá druĪyny ze szkóá podstawowych gminy Kobyla Góra.
KomisjĊ konkursową tworzyli: wójt Wiesáaw Berski, dyrektor
szkoáy Maria LeĞniak, przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Gajewska, prezes stowarzyszenia „Z inicjatywą” - Ilona Brej, soátys Piotr àugowski, byáy dyrektor i historyk
z naszej szkoáy Jan GolaĔski, dyrektor KOK Izabela Frankowska-Grabarczyk. GoĞciliĞmy takĪe opiekunów dzieci:
IwonĊ Maáolepszą oraz RenatĊ Bielską i dyrektora Szkoáy
Podstawowej w Kobylej Górze - Czesáawa Marcjasza.
Uczniowie odpowiadali na „wylosowane przez koáo
fortuny” lub wybrane przez siebie pytania. Przewidziano
równieĪ zadania praktyczne: ukáadanie nazwisk soátysów
w kolejnoĞci alfabetycznej, obliczenia matematyczne, rozwiązywanie krzyĪówki oraz ukáadanie puzzli. Wszystkie
pytania dotyczyáy naszej Maáej Ojczyzny, a druĪyny Ğwietnie
sobie z nimi radziáy. Emocje towarzyszyáy do samego koĔca.
W czasie przerwy straĪacy z OSP w Mąkoszycach (Mirosáaw
ĝwiątczak, BáaĪej Kubiak oraz Krzysztof Wąsala) zaprezentowali bardzo ciekawy instruktaĪ, dotyczący udzielania
pierwszej pomocy w nagáych sytuacjach.
O podniebienia uczestników zadbaáa p. Wioletta ĝwiątczak, która tym razem przygotowaáa potrawy nawiązujące

do legendy o Mąkoszycach - róĪnego rodzaju buáeczki,
chleby, ciasteczka zboĪowe, ciasta droĪdĪowe. Nie zabrakáo
daĔ z typowo wielkopolskiej kuchni. Za tĊ coroczną pomoc
dziĊkujĊ pani Wioletcie i straĪakom.
Nadszedá czas ogáoszenia wyników, które w tym roku
ucieszyáy organizatora konkursu, bo to wáaĞnie druĪyna z Mąkoszyc zajĊáa pierwsze miejsce. W skáadzie zwyciĊskiej
ekipy znajdowali siĊ sami cháopcy: Hubert Grygowski,
Fabian Filipiak i Maciej Maury.
Drugie miejsce zajĊáy dziewczynki z Kobylej Góry: Anna
Kochan, Magdalena Wypcháo, Katarzyna Wesoáowska.
Na trzecim uplasowaáa siĊ druĪyna z Parzynowa: Kinga
Mądra, Natalia àukaszewicz, Wojciech Kozáowski.
Uczestnikom serdecznie dziĊkujĊ i gratulujĊ imponującej wiedzy.
ZakoĔczenie konkursu byáo dla wszystkich miáą niespodzianką - uczniowie i goĞcie udali siĊ do Parzynowa
do siedziby CWINT-u na wyjątkową lekcjĊ o astronomii.
Tutaj spotkaliĞmy siĊ z panem Piotrem Duczmalem, który
przybliĪyá nam nieziemskie tajemnice kosmosu.
Organizator
BoĪena GaáĊcka

DRUįYNA I LO NAJLEPSZA
W BIEGU NA ORIENTACJČ!

Uczniowie ZS nr 1 radnymi
I Sejmiku MáodzieĪy
Województwa Wielkopolskiego

7 czerwca w siedzibie Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uczniowie Zespoáu Szkóá nr 1 Hanna Przeniczna i Mateusz Sztuder z opiekunką p. ElĪbietą Báaszczyk wziĊli
udziaá w nowej inicjatywie samorządu
województwa - obradach I Sejmiku MáodzieĪy Województwa Wielkopolskiego.
Byáa to nagroda za zwyciĊstwo druĪyny
z naszej szkoáy w projekcie edukacyjnym „Marzenia o Wielkopolsce 2020+”,
którego ¿naá odbyá siĊ w Starostwie pod
koniec kwietnia.
Do Poznania przyjechaáo 87 máodych ludzi z 31 powiatów. Na jeden
dzieĔ zostali oni radnymi Sejmiku MáodzieĪy Województwa Wielkopolskiego. Byáo to takĪe pierwsze w historii
posiedzenie tego Sejmiku. Uczniowie
pod opieką pracowników Sejmiku Woje-

wództwa Wielkopolskiego,
mieli okazjĊ
zapoznaü siĊ
z zasadami
dziaáalnoĞci
poszczególnych organów
samorządu,
ale pracowali
teĪ nad swoimi postulatami w ramach
czterech komisji: przedsiĊbiorczoĞci,
Ğrodowiska,
kultury i edukacji, których
wnioski záoĪyáy siĊ na
koĔcowy
dokument,
zatwierdzony w formie
uchwaáy I Sejmiku na temat: „Marzenia máodzieĪy o Wielkopolsce 2020+”.
W „wolnych gáosach i wnioskach”
máodzieĪ dzieliáa siĊ swoimi problemami z wáadzami województwa, pokazując zainteresowanie miejscem,
w którym Īyją.
Obradom máodzieĪowego Sejmiku
towarzyszyli gospodarze: marszaáek
Marek WoĨniak, wicemarszaákowie,
przewodnicząca Sejmiku Zo¿a Szalczyk, radni Sejmiku oraz goĞcie z Niemiec.
Nasi uczniowie mogli z bliska
zobaczyü, doĞwiadczyü i spróbowaü
pracy polityka.
ElĪbieta Báaszczyk

23 maja w lasku klasztornym odbyáy siĊ Powiatowe Biegi
na OrientacjĊ. I LO reprezentowaáa silna ekipa: Martyna
BiĔska, Klaudia Przemusiaáa, Julia Wodniakowska, Michalina Gania, Karolina Kubiak, Magdalena Noweta, Mikoáaj

LipiĔski, Mateusz Bacik, Kamil Górny, Mikoáaj Puchaáa; trzy
pierwsze miejsca zdobyli:
I - Julia Wodniakowska i Mikoáaj LipiĔski
II - Mateusz Bacik
III - Magdalena Noweta i Kamil Górny

Konkurs Wiedzy o Regionie
9 czerwca Forum Rozwoju Ziemi Ostrzeszowskiej przy wspóápracy
z Miastem i Gminą Ostrzeszów zorganizowaáo po raz 5. Konkurs Wiedzy
o Regionie „Moja maáa Ojczyzna”. Rywalizowaáy miĊdzy sobą trzy gimnazja:
Gimnazjum nr 1 pod opieką pani Aliny
KaĨmierczak, Gimnazjum nr 2 pod
opieką pani GraĪyny Matysiak i Gim-

nazjum w Siedlikowie pod opieką pani
Beaty BiĔkowskiej. Poziom rywalizacji
byá bardzo wysoki. Uczniów oceniaáo
jury: Marcin Gagatek - przew. FRZO,
Dorota Owczarczak - dyrektor Biblioteki
Miejskiej, Anna Pankalla - nauczyciel
historii i Barbara AmbroĪy - polonistka.
ZwyciĊĪyáo Gimnazjum nr 2
w skáadzie: Dorota Wiorek, Weroni-

ka Bajerowska, Maciej Kozownicki,
Kamil WoĨniak, Teresa Franc i Samanta MiĞ.
Drugie miejsce zajĊáo Gimnazjum
nr 1, a trzecie Gimnazjum w Siedlikowie. Konkurs przygotowaáa p. Krystyna
Rajska.
A.P.
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

To,, co odziedziczyâe
T
To
odziedziczyâeğ po swoim ojcu, musisz na nowo zdobyý. W przeciwnym
razie to nie bċdzie twoje. Goethe

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Na szczĊĞcie udaáo Ci siĊ nieco ocháonąü i wziąáeĞ siĊ za konstruktywne dziaáanie. To dobry moment, by nadrobiü
zalegáoĞci. BĊdziesz skupiony i zdolny
wykonaü zadania, których wczeĞniej
baáeĞ siĊ podjąü. Warto byáoby teĪ skoncentrowaü siĊ na zaáatwieniu spraw
związanych z planowanym od dawna
wyjazdem - czasu coraz mniej. Nie wymyĞlaj problemów, skup siĊ na tym, co
tu i teraz. JeĞli ktoĞ zachowa siĊ wobec
Ciebie Ĩle, daj mu czas, niech spokojnie
przemyĞli sprawĊ. MiáoĞü - nie czekaj
na motyle w brzuchu. Finanse - wydaj
na to, co dla Ciebie waĪne.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
BĊdziesz rozkojarzony i senny. Codzienne obowiązki i rutyna dadzą Ci siĊ

we znaki. Zapragniesz nowych wraĪeĔ
i uniesieĔ. Nie daj siĊ jednak ponieĞü
emocjom i zmanipulowaü nowo poznanemu Strzelcowi. PamiĊtaj, Īe wszystko
ma swoją cenĊ i chwila przyjemnoĞci
nie jest warta aĪ tak wysokich kosztów.
Przy operacjach w banku czy wypáacaniu pieniĊdzy z bankomatu bądĨ
ostroĪny - nieuwaga moĪe przyczyniü
siĊ do powaĪnej pomyáki. MiáoĞü - staraj
siĊ nie ulec pokusie. Finanse - uwaĪaj!

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Zapowiada siĊ caákiem normalny i spokojny tydzieĔ. BĊdziesz w bardzo rodzinnym nastroju. Tym bardziej warto,
byĞ w piątek, z okazji Dnia Ojca, odwiedziá tatĊ, to dobra okazja, by zaĪegnaü
dawne konÀikty, porozmawiaü i powspominaü stare czasy. JeĞli chodzi o najbliĪszą rodzinĊ, nie warto unosiü siĊ
dumą i trzymaü w sobie urazy. W week-

end uda Ci siĊ wypocząü i odpowiednio
siĊ zrelaksowaü. MiáoĞü - porozmawiaj o tym z partnerem. Finanse jeĞli naprawdĊ tak czujesz - zrób to.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W tym tygodniu moĪesz zauwaĪyü spadek energii. Nie bĊdzie Ci siĊ chciaáo
pracowaü ani wykonywaü podstawowych domowych obowiązków. Drobne
dolegliwoĞci zdrowotne dadzą siĊ we
znaki, a co za tym idzie, i psychicznie
poczujesz siĊ zmĊczony. Postaraj siĊ
spokojnie przeczekaü ten gorszy moment, nie zawsze musisz robiü wszystko
na 100%. WaĪną rozmowĊ, która moĪe
mieü duĪe znaczenie dla Twojej kariery
zawodowej - jeĞli moĪesz - przeáóĪ na
inny termin, daj sobie czas. MiáoĞüzmĊczenie materiaáu? Finanse - poczekaj.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Nieoczekiwana wiadomoĞü doda Ci
skrzydeá. BĊdziesz pracowaá i zaáatwiaá
sprawy na podwójnych obrotach. Poprawią Ci siĊ takĪe relacje z kolegami
z pracy (nawet z tymi, za którymi szcze-

RAZEM NA LATO
Emeryci i renciĞci z miasta i gminy Mikstat postanowili wspólnie powitaü lato. Na pikniku integracyjnym
w Kaliszkowicach Kaliskich bawiáo
siĊ blisko 100 osób.
W gminie dziaáają dwa koáa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - miejskie w Mikstacie, którego
prezesem jest Regina Stasierska, oraz
w Kaliszkowicach Kaliskich, z prezesem
Bogusáawem Kamionką.
- PostanowiliĞmy w tym roku wspólnie powitaü lato na pikniku w Przedborowie, na placu „Pod DĊbem”, naleĪącym
do NadleĞnictwa Przedborów. Niestety,
áatwiej byáo dogadaü siĊ nam z panią

Renią niĪ wioĞnie z latem i ze wzglĊdu na pogodĊ, w trosce o zdrowie
naszych czáonków postanowiliĞmy przenieĞü
imprezĊ do sali wiejskiej
w Kaliszkowicach Kaliskich - wyjaĞniá Bogusáaw Kamionka.
- NajwaĪniejsze, Īe
byáa dobra atmosfera.
ZaprosiliĞmy pana, który
„puszczaá” z páyt nasze
ulubione utwory. PrzygotowaliĞmy smaczne
placki, byáa takĪe ciepáa

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Caákiem przypadkiem, dziĊki spotkaniu
z kimĞ ciekawym, odkryjesz w sobie
nowy talent. Byü moĪe to dobry moment, by rozwinąü siĊ wáaĞnie w tej
dziedzinie? W piątek koniecznie odwiedĨ tatĊ, przecieĪ tak dawno nie
rozmawialiĞcie - na pewno wielką radoĞü sprawi mu Twoja, nawet krótka
wizyta. W weekend ktoĞ moĪe chcieü
CiĊ namówiü na szalone dziaáanie,
przemyĞl to, byü moĪe czasem warto
daü siĊ ponieĞü fantazji. MiáoĞü - nie
zrzucaj wszystkiego na partnera. Finanse - jest progres.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
BĊdziesz musiaáa podejĞü z dystansem
do sytuacji, która wydarzy siĊ w pracy.
ZáoĞü i zdenerwowanie nic tu nie pomogą. JeĞli tylko spojrzysz na sprawĊ
z boku i bez emocji, na pewno uda Ci
siĊ szybko znaleĨü proste i skuteczne rozwiązanie. Pod koniec tygodnia
bĊdziesz mieü wiĊcej pracy, ale i satysfakcji z wykonania powierzonych
zadaĔ. Mimo natáoku obowiązków nie
zapomnij o Dniu Ojca. Nawet krótki
telefon czy sms z Īyczeniami na pewno
ucieszy tatĊ. MiáoĞü - idĨcie na randkĊ.
Finanse - stabilnie.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

Organizatorzy spotkania: Regina
Stasierska i Bogusáaw Kamionka.
kieábaska. CieszĊ siĊ, Īe nasze koáa siĊ integrują - dodaáa
Regina Stasierska.
Z zaproszenia organizatorów skorzystali takĪe goĞcie
- przedstawiciele Zarządu Powiatowego PZERiI w Ostrzeszowie oraz samorządowcy.
PK
NajwaĪniejsza jest dobra atmosfera.

OSTRZESZOWIANKA NA WARSAW COMIC CON

Po raz pierwszy w Polsce przez cztery dni, od 1 do 4
czerwca, odbywaáo siĊ w Warszawie - WARSAW COMIC
CON. Jest to wydarzenie dla fanów ¿lmów, ksiąĪek, seriali
i komiksów. Comic Con to równieĪ miejsce spotkaĔ z gwiazdami kina, maratony ¿lmowe oraz konkursy na najlepsze
wcielenia w ¿lmowe postacie. WáaĞnie to zachĊciáo ostrzeszowiankĊ MartynĊ Bacik do wziĊcia udziaáu w tym wydarzeniu.
- O imprezie dowiedziaáam siĊ od koleĪanki - mówi
Martyna. - Początkowo kupiáam bilety na Comic Con Europe,
który miaá siĊ odbyü w Warszawie w dniach 10-11 czerwca.
Niestety, organizatorzy odwoáali imprezĊ, ale dali moĪliwoĞü,
aby z tymi samymi biletami wejĞü na inne wydarzenie, odbywające siĊ tydzieĔ wczeĞniej. Przeglądając listĊ atrakcji,
jakie czekaü bĊdą na odwiedzających, natknĊáam siĊ na
konkurs kostiumowy - postanowiáam, Īe wezmĊ udziaá. Do
wyboru byáy dwie kategorie konkursowe: „Cosplay” oraz
„Strój wáasny”. Zgáosiáam siĊ do tej drugiej. W formularzu
zgáoszeniowym, oprócz danych osobowych, trzeba byáo

rze nigdy nie przepadaáeĞ). Wpadniesz
na pomysá, dziĊki któremu wspólnie
bĊdziecie mogli zostawiü konkurencje
w tyle - pamiĊtaj jednak, by nie braü
wszystkiego na siebie, a zadania podzieliü w zespole. Samotne Lwy bĊdą
bardzo podatne na przelotne, czerwcowe Àirty. MiáoĞü - uĪyj uroku osobistego.
Finanse - a co podpowiada intuicja?

podaü opis prezentacji scenicznej i instrukcje techniczne
dotyczące Ğwiateá, muzyki i mikrofonów. Obowiązkiem byáo
doáączenie zdjĊü przedstawiających gotowy strój. Po kilku
dniach otrzymaáam odpowiedĨ od organizatorki konkursu
ze specjalnym zaproszeniem na Warsaw Comic Con wygraáam imienny bilet Silver, czyli taki, z którym mogáam
korzystaü z atrakcji, dostĊpnych tylko dla posiadaczy tego
biletu. Dodatkowo organizatorka poprosiáa, abym przybyáa
na imprezĊ w swoim stroju, poniewaĪ, jak sama to ujĊáa „strój emanuje pozytywną pasją”.
Byáa to pierwsza impreza tego typu, w której miaáam
okazjĊ braü udziaá. Na miejscu musiaáam zgáosiü siĊ po
wygrane bilety do kasy. KaĪdy otrzymywaá opaskĊ na rĊkĊ,
która umoĪliwiaáa wejĞcie na Comic Con.
W Ğrodku czekaáo wiele atrakcji. Znajdowaáa siĊ tam strefa „Gwiezdnych wojen”,
gier komputerowych, a przede wszystkim
strefa gwiazd, do której wstĊp mieli tylko
nieliczni. MoĪna byáo tam zrobiü sesjĊ
zdjĊciową z gwiazdami Hollywood, a takĪe
otrzymaü autograf ze specjalną dedykacją
i porozmawiaü. Mi udaáo siĊ tam dostaü
i zrobiü sobie pamiątkowe zdjĊcie z Carice van Houten, aktorką znaną z serialu
„Gra o tron”. W stre¿e gwiazd znaleĨli siĊ
takĪe inni aktorzy, m.in.: Al¿e Allen, Thor
Bjornsson, Melissa Ponzio, Nadia Hilker,
Olga Fonda oraz RJ Mitte.
Organizatorzy pomyĞleli równieĪ
o najmáodszych i stworzyli dla nich strefĊ Comic Con Kids, w której odbyáo siĊ
spotkanie z Nelą PodróĪniczką.
Podczas imprezy moĪna byáo takĪe
spotkaü wiele osób przebranych za ulubione postacie z ¿lmów, komiksów i gier
komputerowych. Nie kryjĊ satysfakcji,
Īe mogáam uczestniczyü w tej zabawie.
Martyna Bacik

Sprzyjający ukáad gwiazd moĪe pomóc
Ci podjąü trudną decyzjĊ. Poczujesz
nagle, Īe rozwiązanie, o którym myĞlisz, jest jedyne i sáuszne. PodjĊcie
tej decyzji moĪe skutkowaü dalszymi
zmianami w Īyciu. Postaraj siĊ byü
przygotowany na maáe trzĊsienia ziemi
i zmiany, które to wszystko moĪe ze
sobą przynieĞü. W weekend bĊdziesz
miaá doskonaáą okazjĊ, by zrobiü coĞ
dla innych, skorzystaj z niej, a na pewno lepiej siĊ poczujesz. MiáoĞü - duĪo
mów, duĪo siĊ uĞmiechaj. Finanse jest okej.

STRZELEC
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CiĊ zainspirowaü do dalszego dziaáania. MiáoĞü - czasem warto zaszaleü.
Finanse - cierpliwoĞü popáaca.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
BĊdziesz miaá wątpliwoĞci, jak rozwiązaü pewną delikatną sprawĊ. IdĨ za
gáosem serca i instynktem, juĪ nieraz
uporaáeĞ siĊ z takim problemem. Twoja
dyplomacja i empatia podpowiedzą
Ci, jakie decyzje podjąü. W piątek koniecznie zajrzyj do rodzinnego domu
i spĊdĨ trochĊ czasu z tatą. Drobiazg,
o którym niedawno wspominaá, sprawi
mu na pewno wiele radoĞci. MiáoĞü rozgoĔ ciemne chmury. Finanse - nie
pytaj o radĊ Wodnika.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
BĊdziesz w znakomitym nastroju. UwaĪaj jednak, by spotkania towarzyskie
nie odbiáy siĊ na Twojej pracy. SzampaĔski humor i lekkie rozkojarzenie
nie sprzyjają efektywnemu dziaáaniu
w pracy. JeĞli bĊdzie trzeba zostaü po
godzinach, zrób to i nie sprzeczaj siĊ
o wszystko. WiadomoĞü, którą dostaniesz pod koniec tygodnia, moĪe CiĊ
zmartwiü i nieco popsuü wyĞmienity nastrój. Nie rób nic impulsywnie, poczekaj
na rozwój wydarzeĔ. MiáoĞü - nabierz
dystansu. Finanse - czasem warto.

RYBY
20 lutego - 20 marca
W najbliĪszych dniach moĪesz byü trochĊ niesforny, a nawet nieznoĞny. Nie
wszystkich bĊdą Ğmieszyü Twoje ciĊte
Īarty. UwaĪaj, byĞ w rozmowie z szefem nie przekroczyá granic. W czwartek w pracy moĪe panowaü gorąca
atmosfera, ktoĞ zapomni o terminie
i zrobi siĊ nieprzyjemnie. W DzieĔ Ojca
postaraj siĊ nie zapomnieü o tacie, to
dobry moment, by wreszcie odwiedziü
rodziców. MiáoĞü - Rak czy Waga? Finanse - uwaĪaj na szalone pomysáy.
Wspaniaâych chwil spċdzonych
z ojcem, tatĆ, tatusiem
īyczy
Wasza wróīka

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal

22 listopada - 21 grudnia
W najbliĪszych dniach poczujesz ochotĊ, by zreorganizowaü trochĊ swoje
Īycie i otoczenie. BĊdziesz potrzebowaá
uciec od rutyny. Zacznij drobnymi krokami - przemebluj mieszkanie, wyrzuü
stare rzeczy, z których nie korzystasz.
Dobrze by byáo, gdybyĞ teĪ zacząá
w weekendy bywaü w innych miejscach
niĪ zawsze. Jest okazja, Īe w sobotĊ
poznasz ciekawe osoby, które mogą

Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!

Sobota 24 VI, godz. 17.30
Niedziela 25 VI, godz. 19.30
Wtorek 27 VI, godz. 17.30
ĝroda 28 VI, godz. 17.30

Piraci z Karaibów: Zemsta
Salazara
Australia, USA, fantasy, przygodowy,
129 minut.
Wtorek 20 VI, godz.17:00/3D Dubbing
ĝroda 21 VI, godz.17:00/3D Dubbing
Czwartek 22 VI, godz.17:00/3D Dubbing

Jutro bĊdziemy szczĊĞliwi
Francja, Wielka Brytania, dramat, komedia, 118 minut.
Wtorek 20 VI, godz.19:30
Czwartek 22 VI, godz.19:30

Król Artur: Legenda Miecza

Dni Ziemi Osrzeszowskiej
24 czerwca 2017, godz. 18.00
Parking przy ul. Kaliskiej
Pierwsze 200 osób, które zapiszą siĊ w dniu
imprezy, do godz. 18.00 do czynnego uczestnictwa
w taĔcu ZUMBA otrzyma pamiątkowy BIDON.

USA, Australia, Wielka Brytania, dramat, przygodowy, 126 minut.
Piątek 23 VI, godz. 19.30
Sobota 24 VI, godz. 19.30
Niedziela 25 VI, godz. 17.30
Wtorek 27 VI, godz. 19.30
ĝroda 28 VI, godz. 19.30

Ponad wszystko
USA, melodramat, 96 minut.
Piątek 23 VI, godz. 17.30

Klient
Francja, Iran, dramat, 125 minut.
ĝroda 21 VI, godz.19:30

FILM Z CYKLU
KINO KONESERA
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl
Grupa teatralna

„Wielki Kryzys”
serdecznie zaprasza
wszystkich na ostatni juĪ
spektakl komedii

pt. Ludzie siĊ
nie zmieniają,
który odbĊdzie siĊ
20 czerwca, o godz.
18.00 w auli gimnazjum
w Kobylej Górze
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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65-LECIE LZS Z BIEGIEM NA SKRAJU WIELKOPOLSKI

11 czerwca odbyáy siĊ uroczyste obchody
65-lecia LZS Morawin. RozpoczĊáa je msza Ğw.
Pierwszą atrakcją, przygotowaną przez organizatorów, byá I Bieg na Skraju Wielkopolski,

ODZNAKI
HONOROWE OTRZYMALI:
Medale Brązowe - Grzegorz Dyba, Kamil
Drzazga, Monika BanaĞ, Iwona Dakowska, Grzegorz Balcerzak, Sebastian Dembski,
Michaá Nikodem,
Ewa Waiss, Jan Kucharski.
Medale Srebrne - Mirosáaw Duda,
Andrzej Nieáacny.
Medale Záote Ireneusz Bednarek,
Stanisáaw Gomuáka,Wiesáaw Bednarek,
Marian Nieáacny,
Grzegorz Wyrwas.

Bieg wĞród morawiĔskich pól
Odznaki Za Zasáugi w Rozwoju LZS Województwa Wielkopolskiego - Krzysztof Nieáacny,
Alojzy Piasecki, Szczepan Dembski, Tadeusz Trzeciak.
Medal 70-lecia LZS - Tadeusz Trzeciak,
Szczepan Dembski, Przemysáaw Kasprzak.
KilkudziesiĊciu osobom wrĊczono podziĊkowania za dziaáalnoĞü na rzecz Ludowego Zespoáu
Sportowego w Morawinie.

Pod okiem mistrza Zióákowskiego
nastĊpnie odbyá siĊ turniej piáki statkowej, moĪna
byáo zobaczyü wystĊp cheerleaderek z grupy
Cheerleaders Nastya MOSiR Sieradz, wystĊpowaáy dzieci ze Szkoáy Podstawowej w Morawinie.
MoĪna teĪ byáo potrenowaü z goĞciem specjalnym
- mistrzem Polski Szymonem Zióákowskim.
Po czĊĞci o¿cjalnej wystąpiá kabaret „Dziura”
z Bukówca Górnego. Byáo teĪ wiele atrakcji dla
najmáodszych oraz dla wszystkich loteria fantowa.
W uroczystoĞciach udziaá wziĊli przedstawiciele samorządu, parlamentarzyĞci, radni, delegacje
soáectw, instytucji, szkóá, OSP, KGW i oczywiĞcie
przedstawiciele LZS z ich wáadzami wojewódzkimi
i powiatowymi na czele.
Przy okazji uroczystoĞci rocznicowych uhonorowano osoby zasáuĪone dla LZS.

Informacje ze str. www.doruchow.pl
fot. S. Szmatuáa

ZAKOPIAēSKI WEEKEND BIEGOWY
mocy, lecz z perspektywy czasu wiem,
Īe za szybko pobiegáam, tracąc siáy na
sobotni bieg... Czas: 2:19,00 godz. poprawiáam o godzinĊ swój rekord
sprzed roku.
Sobota - 3 czerwca - Wysokogórski Bieg im. F. Marduáy (32km).
Start o 7.00 rano z dolnych Krupówek.
A dalej: Nosal - schronisko Murowaniec
- Karb - PrzeáĊcz Liliowe - Kasprowy
Wierch - Kalatówki - Dolina Biaáego Krupówki.
ĩyjĊ! Jestem z siebie dumna. Dla
mnie niezwykle ciĊĪki bieg. Bardzo

***
- Ci, co mnie prywatnie znają, wiedzą, Īe zawsze siĊ coĞ u mnie dzieje.

Za kaĪdym razem, gdy podejĞcie do
najwaĪniejszego sobotniego biegu nie
doszáo do skutku, táumaczyáam sobie,
Īe widocznie jeszcze nie czas i miejsce
dla mnie w Tatrach - moich ukochanych
górach. Do tego biegu podchodziáam
dwa lata z rzĊdu, to byáo jedno z moich marzeĔ, ale jak nie záamana noga
w 2015, to kontuzja stopy w 2016. Tym
razem siĊ udaáo! PodjĊáam decyzjĊ
- chcĊ pobiec caáe Grand Prix, zaĞ
warunkiem sklasy¿kowania w ramach
Grand Prix „Sokoáa” jest ukoĔczenie
wszystkich trzech biegów. Na koĔcowy
wynik skáada siĊ suma czasów ww.
biegów. DoĞü wysoko postawiáam sobie
cel, ale mając marzenia i pasje, bez
celu ich nie zrealizujemy. Kilka sáów
o trzech dniach w biegu.
Piątek - 2 czerwca - Bieg Sokoáa
(16km). Start z KuĨnic - Kalatówki,
a potem przez DolinĊ Biaáego, DolinĊ
StrąĪyską, Sarnią SkaáĊ, DrogĊ nad
Reglami i powrót do KuĨnic. Trasa wymagająca, bo duĪo pod górĊ. Ale biegáo
mi siĊ super, nic nie bolaáo. Byáo duĪo

SP DziewczĊta 2004 i máodsze
1. Beata Jesion, Doruchów, 2. Klaudia Falak,
3. Samanta Zborowska, Ostrzeszów.
Cháopcy 2004 i máodsi
1. Maciej Falak, 2. Kamil Michniewski, 3. Piotr
Frankowski, wszyscy - Doruchów
Gimnazjum 2003-2001 dziewczĊta
1. Nikola PietroĔ, Kobyla Góra
Gimnazjum 2003-2001 cháopcy
1. Kamil GaáĊcki, Kobyla Góra, 2. Marek Gola,
Skarydzew, 3. Mateusz Zborowski, Ostrzeszów.
DziewczĊta 2000 i starsze
1. Paulina RybczyĔska, 2. Klaudia Napieraáa,
3. Marta Nowak.
Cháopcy 2000 i starsi
1. Nikodem Dominik, 2. Daniel Kramarczyk.
Bieg gáówny 4000m
(kobiety 2000 i starsze)
1. Nikola PietroĔ, 2. Monika Kramarczyk, 3. Dagmara Koclejda.
Bieg gáówny 4000m
(mĊĪczyĨni 2000 i starsi)
1. Maciej Marczak, 2. Robert Zborowski, 3. Bartosz Karkoszka.
W turnieju piáki siatkowej zwyciĊĪyáa druĪyna
Legion ĝwiĊtej Katarzyny Skalmierzyce, II miejsce
zajĊáa KuĨnia Bobrek, a III - Dzieciaczki Grabów.

Droga do sukcesu daleka, peána piachu, ale sukces juĪ widaü

ZakopiaĔski Weekend Biegowy
z „Sokoáem” to trzy biegi w trzy dni
(2-4 czerwca) rozgrywane w naszych
piĊknych Tatrach. Ale to nie urok gór,
a krĊte, kamieniste ĞcieĪki wiodące ku
szczytom stanowią istotĊ karkoáomnego
wyzwania, jakie podejmują biegacze.
PIĄTEK: Bieg Sokoáa (15,6km).
SOBOTA: Wysokogórski Bieg im. dh.
Franciszka Marduáy (32km), bĊdący
zarazem rozgrywanymi po raz pierwszy
Mistrzostwami Polski w Sky Runningu
Classic.
NIEDZIELA: Bieg im. Wáadysáawa hrabiego Zamoyskiego na Morskie Oko
(10km).
We wszystkich tych biegach,
w gronie kilkuset uczestników,
wziĊáa takĪe udziaá nasza ultramaratonka NATALIA GABRYĝ, której
zmagania mieliĞmy juĪ okazjĊ Ğledziü na áamach „CzO”. Tak jest i tym
razem, a w roli narratorki wystĊpuje
sama biegaczka.

WYNIKI I BIEGU NA SKRAJU
WIELKOPOLSKI

trudne technicznie zbiegi, jak i podejĞcia wymagające koncentracji i przede
wszystkim duĪo specjalnych treningów.
Dostaáam niezáy „áomot”, no ale bieganie po Tatrach to caákiem inna bajka.
PodejĞcie na Karb czy znany Nosal
wbija siĊ w pamiĊü, wielkie kamienie,
piekące sáoĔce... PodejĞcie na Liliowe
ciągnĊáo siĊ w nieskoĔczonoĞü, a zbieg
z Kasprowego po prostu „sponiewieraá”.
Byáo gorąco, sáoĔce eliminowaáo przeciwników... Za to piĊkne widoki rekompensowaáy wszystko. Ale, jak to Natka,
zawsze czegoĞ zapomni (zostawiáam
Īele), czyli caáą moc zapomogową,
mimo to, nie ukrywam - nie czuáam siĊ
najgorzej - byáa moc! MoĪe bym „záamaáa” 6 godz., ale na Kasprowym dopadá
mnie straszny kryzys. Ten bieg wiele
mnie nauczyá, wiem, nad czym muszĊ
popracowaü. Czas: 6:00,43 godz.

Bieg ulicą Piotrkowską

Niedziela - 4 czerwca - Bieg na
Morskie Oko (10km). ZakoĔczony
z czasem 1:12,00 godz. Rekord Īyciowy poprawiony o 14 minut. Nie cierpiĊ
asfaltu, no, ale „co siĊ nie da, jak siĊ
da”. Biegáam i myĞlaáam: po cholerĊ tu
jestem, po co mi to? Ale tak juĪ jest - po
prostu pasja.
Tym oto biegiem zakoĔczyáam tegoroczne GP Weekendu z Sokoáem,
a zarazem Mistrzostwa Polski w Sky
Runningu Classic. 8. miejsce wĞród
kobiet w Polsce, 58 kilometrów w nogach z áącznym czasem 9:31,43 godz.
Lekko nie byáo, grunt, Īe tym razem
bez kontuzji.
Teraz odpoczynek wskazany…
Natalia GabryĞ
Wspaniaáy doping i sáoneczna pogoda towarzyszyáy uczestnikom 15. Biegu
Ulicą Piotrkowską w àodzi. Dystans
10km pokonaáo blisko 4,5 tys. zawodniczek i zawodników, którzy przybyli
do àodzi z róĪnych zakątków Polski.
Byli wĞród nich reprezentanci naszego miasta i powiatu. PiĊcioro z nich
wystartowaáo w rozgrywanej w trakcie
tej imprezy rywalizacji druĪyn zakáadowych, reprezentując SFB Polska Team.
Ostrzeszowska druĪyna uplasowaáa siĊ
na 9. miejscu, a poszczególni biegacze
uzyskali nastĊpujące wyniki:
142. Bartosz Karkoszka (39,12 min)
646. Tomasz Dymaáa (44,55 min)
793. àukasz Kosik (45,57 min)
838. Krzysztof Machaj (46,13 min)
1787. Anna Hazubska (51,12 min)
Ponadto z naszego powiatu w biegu
uczestniczyli: Bartek Borowicz (927.),
Roman Modrzejewski (997.), i Lidia
Modrzejewska (3918.).
W.J.
Biegacze z druĪyny SFB Polska
Team dziĊkują kierownictwu zakáadu
za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
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Piáka noĪna

Bramki dla Zefki: Szymon JĊdrzejewski (18), Piotr Nasiadek
(31), Piotr Nasiadek (38).

Tabela koĕcowa

Klasa okrĊgowa

ZEFKA KOēCZY SEZON
NA 9. MIEJSCU
Wyniki 30. kolejki (ostatniej)
Raszkowianka Raszków - Zefka Kobyla Góra
Szczyt Szczytniki - Piast Kobylin
Olimpia Brzeziny - Stal Pleszew
Victoria Skarszew - Odolanovia Odolanów
LKS Goáuchów - Astra Krotoszyn
Orzeá MroczeĔ - Barycz Janków Przyg.
PogoĔ TrĊbaczów - GKS ĩerków
Korona PogoĔ Staw - KS Opatówek

12.
13.
14.
15.
16.

2-3
0-8
1-2
4-1
2-1
2-1
4-1
1-4

M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DruĪyna
LKS Goáuchów
Odolanovia Odolanów
Victoria Skarszew
Stal Pleszew
Piast Kobylin
Orzeá MroczeĔ
KS Opatówek
Astra Krotoszyn
Zefka Kobyla Góra
PogoĔ TrĊbaczów
Olimpia Brzeziny

M.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Pkt.
71
63
61
61
56
55
52
52
44
35
33

„Szuwary”
walczyãy w Trzebnicy

Bs.
27
30
28
28
41
40
33
45
44
68
60

anik. „Szuwary” zapraszają do druĪyny
wszystkich zainteresowanych.
www.powiatostrzeszowski.pl
Fot. Daniel Frymark
(Pstrągi Chojnice)

28
43
43
24
28

62
79
89
79
124

CZAJKÓW 5., DORUCHÓW - 7.,
GRABÓW - 11.
Wyniki 26. kolejki (ostatniej)
Pelikan Grabów - LZS Czajków
LZS Trzcinica - LZS Doruchów
LZS Olszowa - GKS GrĊbanin
Sokóá Bralin - StraĪak Sáupia
LZS Chynowa - Victoria Laski

3-2
1-6
1-3
0-0
4-2

Wielkop. Siemianice - LKS Czarnylas

2-2

Tabela koĕcowa
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Worek medali przywiozáy
z prestiĪowego turnieju Ladies Cup
w Berlinie zawodniczki ostrowskiego klubu karate. Turniej, jak
wskazuje jego nazwa, przeznaczony byá dla kobiet i dziewcząt.
Mieszkanki Olszyny zdobyáy áącznie w kata i kumite 15 medali 4 záote, 5 srebrnych i 6 brązowych.
Turniej Ladies Cup w Berlinie to
zawody otwarte, biorą w nich udziaá
zawodniczki z caáej Europy - na macie
co roku staje do walki kilkaset przedstawicielek klubów karate.
Kata to w karate ukáady obrony
i ataku. To tradycyjny sposób przekazywania wiedzy o karate. Pokaz
okreĞlonych ukáadów ma charakter widowiskowy i reprezentacyjny, nie skupia
siĊ na konfrontacji z przeciwnikiem.

GOàĉBIE
LOTY (7)
LOT nr 7: PEINE III - 11.06.2017 r.
10 hodowców przystąpiáo do rywalizacji, wypuszczając do lotu 242 goáĊbie
pocztowe. To juĪ po raz trzeci w tym
sezonie goáĊbie mierzyáy siĊ z dáugim,
przekraczającym 537km dystansem.
Najszybsze okazaáy siĊ goáĊbie pocztowe naleĪące do Jacka Grabarka (1,
4, 10) i Wiesáawa Kempy (2, 6, 7, 8,
9). Ponadto w czoáówce znalazáy siĊ
goáĊbie Pawáa Stolperta (3) i Pawáa
Misiaka (5).
W obu klasy¿kacjach bez zmian.
Klasy¿kacja „typowanych 7” - po
siedmiu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. Paweá
Stolpert, 3. Jacek Grabarek, 4. Andrzej Dzierla, 5. Jan Stolpert, 6. Zenon Lewandowski, 7. Piotr àopata,
8. Zbigniew àopata, 9. Paweá Misiak,
10. Henryk Stolpert,

KWATERY
DO
WYNAJĉCIA
tel. 888 664 056

PRZEWÓZ
EWÓZ
WÓ
OSÓB
SÓB
9-54
4

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH, BUSÓW 9-osobowych, LAWET,
AUTOLAWET

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

kontakt@jarczak.com

30
28
20
18
11

A-klasa

Oddziaá SYCÓWOSTRZESZÓW
(sekcja nr 3)

3. miejsce zajĊáa druĪyna juniorów
klubu hokeja podwodnego „Szuwary”
Ostrzeszów na turnieju Aqua Battle 4x4,
jaki rozegrano w sobotĊ, 10 czerwca,
w Trzebnicy. Dwie seniorskie druĪyny uplasowaáy siĊ na 10.
i 12. miejscu. Najmáodsi
zawodnicy „Szuwarów”
zdobyli brązowy medal
w swojej kategorii, pokonując 5 innych zespoáów.
„Szuwarom” wciąĪ wiele brakuje do czoáowych
polskich druĪyn, ale
z turnieju na turniej uzyskują coraz lepsze wyniki. Maáymi krokami do
celu - to dewiza naszej
druĪyny. Drugą zasadą,
przyĞwiecającą hokeistom, jest dobra zabawa, a tĊ gwarantują wspólne
treningi i wyjazdy na turnieje - takĪe
takie jak ten w Trzebnicy - mówi zawodnik „Szuwarów” Bartek Borowicz.
Kolejne zawody hokeja podwodnego
w Polsce odbĊdą siĊ w paĨdzierniku
w Beáchatowie. „Szuwary” bĊdą tam
broniü ósmego miejsca, które uzyskaáy
w 2016 roku (to jak na razie najwiĊkszy
sukces druĪyny).
Strona klubu: https://www.facebook.
com/SzuwaryOstrzeszow/
Treningi hokeja podwodnego odbywają siĊ w Ostrzeszowie w kaĪdy
poniedziaáek o 20:30 na basenie Oce-

30
30
30
30
30

M.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Pkt.
55
52
42
37
35
34
33
33
30
30
28
22

Bz.
82
78
63
56
55
40
48
49
44
50
41
55

Bs.
28
31
33
39
46
37
41
43
49
52
52
97

MIESZKANKI OLSZYNY NA TURNIEJU
W BERLINIE

Kolejne minimum
Kornela Warszawskiego
11 czerwca w Puáawach
odbyá siĊ Memoriaá im. Bogusáawa Mierzejewskiego w lekkiej
atletyce. W zwodach tych wziąá
udziaá nasz kulomiot Kornel
Warszawski. W swojej koronnej
konkurencji - pchniĊciu kulą 5kg
- po raz drugi uzyskaá minimum
na mistrzostwa Ğwiata juniorów
máodszych w Nairobi w Kenii.
Wynik 19,33m jest jego nowym
rekordem Īyciowym.
Kornel reprezentuje barwy LKS „Orkan” Ostrzeszów
i trenuje pod okiem Antoniego
Winnego.
ĩyczymy dalszych sukcesów i utrzymania tak wysokiej formy.
Wydziaá OĞwiaty, Spraw
Europejskich, Promocji
i Rozwoju

Bz.
84
76
71
66
82
63
47
62
62
55
43

GKS ĩerków
Barycz Janków Przyg.
Raszkowianka Raszków
Korona PogoĔ Stawiszyn
Szczyt Szczytniki

www.jarczak.com

Klasy¿kacja „najlepszych 10” po siedmiu lotach:
1. Wiesáaw KEMPA, 2. P. Stolpert, 3. A. Dzierla, 4. J. Grabarek,
5. J. Stolpert, 6. Z. Lewandowski, 7.
P. àopata, 8. Z. àopata, 9. P. Misiak,
10. H. Stolpert.
K.J.

Przez wielu kata jest rozumiane jako
walka z pozorowanym przeciwnikiem.
Z kolei kumite to juĪ stricte walka
rzeczywista i jednoczeĞnie najtrudniejszy rodzaj treningu.
Wiktoria Kaczmarek, Patrycja Kokot, Zuzanna Poprawa, Julia Nentwich,
Marcelina Kidziak, Gabriela Stradomska
i Joanna Kondoá na co dzieĔ trenują
w Olszynie.
Gratulujemy dziewczynom tak duĪego sukcesu!
A. à.

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

SPECJALISTA
DS. ZAKUPÓW
Opis stanowiska:
• planowanie, organizacja i kontrola procesu zakupowego zgodnie
z przyjĊtą procedurą zakupową
• negocjacje warunków zakupu z dostawcami
• budowanie i utrzymanie dáugotrwaáych relacji handlowych z dostawcami
• wspóápraca z innymi dziaáami ¿rmy w celu rozwiązywania problemów
z dostawcami (obsáuga reklamacji, kontrola obiegu dokumentów magazynowych)
• monitorowanie i optymalizacja stanów magazynowych
• poszukiwanie nowych dostawców
Wymagania:
• znajomoĞü jĊzyka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umoĪliwiającym swobodną komunikacjĊ z dostawcami - warunek konieczny
• wyksztaácenie wyĪsze, mile widziane techniczne lub ekonomiczne
• bardzo dobra znajomoĞü Ğrodowiska MS Of¿ce
• umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia oraz efektywnego planowania
czasu
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• umiejĊtnoĞü czytania rysunku technicznego
Mile widziane:
• doĞwiadczenie w ¿rmie produkcyjnej w dziale zakupów, logistyki,
kontroli jakoĞci.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole,
wyĞlij swoje CV i list motywacyjny na:
zakupy@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska,
na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie informujemy, Īe odpowiemy jedynie na wybrane kandydatury.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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DOBRA ZABAWA
NA 30-LECIE PRZEDSZKOLA

Nie byá to zwyczajny festyn, bo przedszkole nie co dzieĔ
ĞwiĊtuje 30 lat. Choü podobnie jak w poprzednich latach „na
imprezie u nazaretanek” nie zabrakáo Ğpiewu, taĔca, konkursów,
gier, zabaw, pysznego ciasta przez mamy upieczonego, a nade
wszystko tego, co najwaĪniejsze - uĞmiechów na buĨkach wszystkich ĞwiĊtujących dzieci.

- AbyĞcie byli oazami pokoju, radoĞci i miáoĞci - Īyczyáa najmáodszym uczestnikom festynu siostra przeáoĪona. Zaraz teĪ
ruszyáa zabawa, a na scenie pojawiaáy siĊ kolejne kolorowe grupy
wychowanków - taĔczących i mówiących wierszyki dedykowane
mamom i tatusiom. Zachwyceni rodzice i dziadkowie gorącymi
brawami nagradzali piratów, cyrkowców i wszystkich innych maáych
aktorów dla nich wystĊpujących.
Ale na tym nie koniec artystycznych popisów.
Dobrą i dáugą juĪ tradycją staáy siĊ przedstawienia odgrywane
przez rodziców. Nie inaczej byáo
tym razem - na jubileusz doroĞli
artyĞci wraz z s. Jadwigą przygotowali baĞĔ pt. „Kwiat Dobroci”. Przyznaü trzeba, Īe byáa to
prezentacja imponująca, lecz
najwaĪniejszy jest moraá, który
z bajki tej wynika: „Kto dobro
w ludziach odkrywa, ten zawsze
szczĊĞliwy bywa”.
I tego szczĊĞcia odkrywanego w kaĪdym napotkanym
czáowieku, wszystkim maáym

BOĩE CIAàO
W OSTRZESZOWIE

BoĪe Ciaáo to jedno z najwaĪniejszych
Ğwiąt w KoĞciele katolickim. We wszystkich
miastach i miasteczkach naszego kraju
odbywają siĊ w tym
dniu procesje, w których centrum znajduje siĊ kapáan niosący
w monstrancji Ciaáo
Chrystusa.
W Ostrzeszowie,
w tegorocznej procesji
BoĪego Ciaáa uczestniczyáy táumy. UroczystoĞü rozpoczĊáa siĊ
mszą Ğw. przy ¿gurze
Najsáodszego Serca
Maryi. Zaraz po jej zakoĔczeniu wyruszyáa
procesja. Wierni przeszli ulicami: Sikorskiego, Targową, Borek,
Piastowską, aĪ do ul.
Grunwaldzkiej, gdzie
przy czwartym oátarzu
nastąpiáo zakoĔczenie uroczystoĞci.
W.J.

i juĪ dorosáym przedszkolakom, siostrom nazaretankom,
opiekunkom oraz pracownikom Przedszkola im. Dzieciątka
Jezus w Ostrzeszowie, z okazji piĊknego Jubileuszu z serca
Īyczymy. Niechaj „Kwiat Dobroci” zakwita Wam kaĪdego dnia.
K.J.

Pozdrowienia
z przepiĊknego
Karpacza dla
czytelników oraz
ekipy „Czasu
Ostrzeszowskiego”
przesyáają
Agnieszka,
Sebastian
i Kornelka.

Matki dają naszemu duchowi ciepło, a ojcowie - światło.
Jean Paul Sartre

Witold
Witold
Wit
ld - syn
synek
ek
k p
paĕstwa
aĕ
ĕstwa
t
J
Justyny
usttyny
Wilk i Dawida ĞwiĆtka z Mroczenia,
ur. 11.06.2017r., waga 2860g
Adağ - synek paĕstwa Lidii i Karola
Kilanów z Teklinowa, ur. 12.06.2017r.,
waga 3730g

Osoby urodzone między
21 maja a 21 czerwca to
zodiakalne Bliźnięta.

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

