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SàODKO NA „11”

PóĨnym wieczorem, 23 lipca, na krajowej „11” w Rogaszycach ciĊĪarówka przewoĪąca galaretki w czekoladzie
i wafelki zderzyáa siĊ z autem osobowym i wjechaáa do
przydroĪnego rowu. Droga w okolicach skrĊtu „na Królewskie” zablokowana byáa przez caáą noc.
DokoĔczenie na str. 3.

SUM - GIGANT!

Tak okazaáy sum tra¿a siĊ niezwykle rzadko, choü kaĪdy wĊdkarz
marzy, by záowiü wáaĞnie taką rybĊ.
Marzenie speániáo siĊ panom Kazimierzowi i Krzysztofowi Mazurkiewiczom, którzy w nocy z soboty na
niedzielĊ (16 lipca) záowili w stawie
„na Īwirowni” w Tokarzewie olbrzy-

miego suma. Okaz waĪyá 30kg, a mierzyá 170cm!
- Byá bardzo wczesny niedzielny
ranek i wtedy zauwaĪyliĞmy, Īe ryba
bierze - opowiada pan Krzysztof. - Ojciec go holowaá wĊdką, a ja, pomagając sobie haczykiem, próbowaáem go
wyciągnąü.
DokoĔczenie na str. 14.

Mąkoszyce

SPÓR O DROGĉ
GáoĞno i nerwowo - tak w dwóch
sáowach moĪna opisaü przebieg
spotkania mieszkaĔców Mąkoszyc
z wójtem Kobylej Góry, które odbyáo
siĊ w miniony piątek na sali OSP.
Chodziáo o drogĊ, a raczej o to, Īe
jej nie ma...
Rodziny mieszkające na tzw. Piaskach w Mąkoszycach mają juĪ doĞü
czekania, aĪ gmina siĊ nimi zainteresuje.
- Co innego obiecywaá pan przed
wyborami, a co innego mówi pan teraz zarzucali wójtowi.
157.000 záotych - to kwota do¿nansowania, jaką gmina Kobyla Góra
otrzymaáa niedawno na budowĊ drogi
na tzw. Piaskach. Niestety, to za maáo,
aby poáoĪyü asfalt na caáym odcinku.
PieniĊdzy wystarczy tylko na czĊĞü.
I wáaĞnie ten fakt najbardziej irytuje mieszkaĔców Mąkoszyc, bo gmina obiecuje im drogĊ od lat, a póki co
powstaá tylko kawaáek. W tym roku ma
byü podobnie.
- Wykonanie drogi w caáoĞci zaplanowane jest na 2018 rok - mówiá wójt
Berski. - Caáa inwestycja opiewa na
kwotĊ ok. 800.000 záotych. Nie mamy
takich pieniĊdzy w budĪecie, dlatego
niemoĪliwe jest zrobienie caáego od-

cinka w tym roku. Nie zgodzĊ siĊ na
to, Īeby wziąü kolejny kredyt, Īeby tĊ
drogĊ zrobiü na siáĊ. Musicie paĔstwo
zdecydowaü, który odcinek zostanie

wykonany teraz. JeĪeli nie dojdziemy
do porozumienia, bĊdziemy musieli
wybraü sami.
DokoĔczenie na str. 11.

Sąd koleĪeĔski

650 ZàOTYCH
ZA USàUGĉ FRYZJERSKĄ!
Usáuga fryzjerska za 650 záotych... I choü wydaje siĊ to maáo
prawdopodobne, to jednak prawda.
WáaĞnie taką kwotĊ za pofarbowanie
wáosów w jednym z ostrzeszowskich
salonów fryzjerskich zapáaciü musiaáa pani Agnieszka.
Maáo tego, zdjĊcia kobiety
(sprzed i po koloryzacji), bez jej
zgody, udostĊpnione zostaáy na
Facebooku - nad nimi pojawiá siĊ
doĞü kontrowersyjny podpis - UWAGA - TRUDNE KLIENTKI W NASZYM
SALONIE.
Pani Agnieszka zareagowaáa natychmiast. ZdjĊcia zniknĊáy, sprawa

tra¿áa do adwokata. W poniedziaákowy ranek (24 lipca) w Cechu
Rzemiosá RóĪnych w Ostrzeszowie
odbyá siĊ tzw. sąd koleĪeĔski nad
„nieprzeciĊtną” fryzjerką.
Niestety, zebranie odbywaáo siĊ za
zamkniĊtymi drzwiami. Uczestniczyli
w nim fryzjerzy z Ostrzeszowa zrzeszeni w Cechu, pokrzywdzona klientka
i wáaĞcicielka salonu fryzjerskiego. Widocznie komuĞ bardzo zaleĪaáo na tym,
aby nie robiü wokóá sprawy rozgáosu,
bo na spotkanie, na wyraĨne polecenie
uczestników debaty, nie wpuszczono
dziennikarzy.
DokoĔczenie na str. 2.
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POLICJA
Kolizja w TorzeĔcu
19 lipca, okoáo godziny 17.30 w TorzeĔcu doszáo do zderzenia dwóch samochodów osobowych.
Na miejscu funkcjonariusze ustalili,
Īe 58-letni mieszkaniec Ostrzeszowa-Pustkowia, kierujący vw turanem, wykonując manewr zawracania, nie ustąpiá
pierwszeĔstwa wyprzedzającej go skodzie octavii, którym kierowaá 34-letni
mieszkaniec Damasáawek, w wyniku
czego doszáo do kolizji.
Kierowca turana zostaá ukarany mandatem.

Ukarani za kradzieĪ
20 lipca policjanci z Komisariatu
Policji w Grabowie poinformowali dyĪurnego ostrzeszowskiej komendy
o interwencji w markecie w Mikstacie,
w związku z kradzieĪami, do których
doszáo dnia poprzedniego. KradzieĪy
tych dokonali: 70-letnia mieszkanka Kaliszkowic Oáobockich (kosmetyki) oraz
58-letni mieszkaniec Mikstatu (klucze
narzĊdziowe oraz pasta do zĊbów).
Sprawcy nie tylko uregulowali naleĪnoĞü za skradzione artykuáy, ale i za
naáoĪone na nich mandaty.

Mijaá i zahaczyá lusterkiem
20 lipca, kwadrans po godzinie
20.15 w Kobylej Górze doszáo do zdarzenia dwóch pojazdów.
Funkcjonariusze z Wydziaáu Ruchu
Drogowego ostrzeszowskiej komendy
ustalili na miejscu, Īe 28-letni mieszkaniec Woáczyna, kierujący ¿atem brava,
podczas mijania bmw, którym kierowaá
48-letni mieszkaniec miejscowoĞci Smolec, nie zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci,
w wyniku czego doprowadziá do zderzenia siĊ pojazdów lusterkami bocznymi.
Sprawca zostaá ukarany mandatem.

Dwa promile
i za kierownicą
W nocy, 22 lipca, policjanci otrzymali zgáoszenie, Īe na drodze w Ignacowie stoi na Ğwiatáach awaryjnych
samochód marki Audi, a jego kierowca moĪe byü nietrzeĨwy. Jak zaznaczyá
rozmówca - mĊĪczyzna próbowaá odjechaü, ale zostaá zatrzymany.
Okazaáo siĊ, Īe za kóákiem audi
siedziaá 53-letni mieszkaniec powiatu
kĊpiĔskiego. MĊĪczyzna miaá w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Dobrze,
Īe uniemoĪliwiono mu dalszą jazdĊ.
To kolejny przykáad odpowiedzialnej,
obywatelskiej postawy.
O dalszym losie 53-latka zadecyduje sąd.

Dachowaáa
Niedostosowanie prĊdkoĞci do
panujących warunków byáo przyczyną
zdarzenia drogowego, do którego do-
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száo w niedzielne popoáudnie (23 lipca)
w Przytocznicy.
30-letnia mieszkanka województwa
mazowieckiego, kierując fordem fokusem, straciáa panowanie nad autem
i wjechaáa do przydroĪnego rowu samochód dachowaá. Na szczĊĞcie
ani kobieta, ani pasaĪerowie forda nie
odnieĞli Īadnych obraĪeĔ.
Za stworzenie zagroĪenia w ruchu
drogowym 30-latkĊ ukarano mandatem.

Za szybko w obszarze
zabudowanym
Podczas ponadpowiatowych
dziaáaĔ, przeprowadzanych w miniony czwartek (20 lipca) przez ostrzeszowskich i kĊpiĔskich policjantów,
3 osoby straciáy prawa jazdy.
O godzinie 10.15 w Starej KuĨnicy
34-letni mieszkaniec NiedĨwiedzia,
kierujący dacią duster, przekroczyá
dopuszczalną prĊdkoĞü aĪ o 76km/h.
O godzinie 12.05, równieĪ w Starej
KuĨnicy, 62-letni mieszkaniec Pruszkowa, kierujący osobowym fordem,
przekroczyá prĊdkoĞü o 56km/h.
O godzinie 21.00 w Turzu 55-letni
mieszkaniec Ostrowa Wlkp., kierujący
samochodem marki Kia, przekroczyá
prĊdkoĞü o 52km/h.
W kolejnych dniach (od 21-23
lipca) prawo jazdy straciáo 9 kierowców.
1. 21 lipca, o godz. 8.00 w Turzu
50-letni mieszkaniec Poznania, kierujący toyotą yaris, przekroczyá prĊdkoĞü
o 60km/h.
2. 22 lipca, o godz. 15.00 w Racáawicach 26-letni mieszkaniec gminy
Kraszewice, kierujący vw golfem, jechaá
w terenie zabudowanym z prĊdkoĞcią
106km/h. O godz. 17.00 w GiĪycach
49-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, kierując nissanem, miaá na liczniku
110km/h, zaĞ jego rówieĞnik z gminy
Grabów nad Prosną, jadąc fordem,
przekroczyá prĊdkoĞü o 61km/h.
Kilka minut póĨniej, ponownie
w Racáawicach, policjanci zatrzymali
prawo jazdy 28-letniej mieszkance
Kluczborka, kierującej kią sorento kobieta przekroczyáa prĊdkoĞü aĪ
o 71km/h.
O godz. 18.00 w tej samej miejscowoĞci policjanci zatrzymali 20-letniego
mieszkaĔca gminy Kraszewice, kierującego bmw - cháopak jechaá z prĊdkoĞcią
129km/h.
Po godz. 19.30 w Kraszewicach
51-letni mieszkaniec gm. Czajków,
kierujący fordem mondeo, przekroczyá
prĊdkoĞü o 52km/h.
3. 23 lipca, po godz. 18.30 w Starej
KuĨnicy 70-letni mieszkaniec powiatu koniĔskiego, kierując volkswagenem, przekroczyá prĊdkoĞü o 57km/h.
Wieczorem, w Mikstacie, zatrzymano
25-letniego mieszkaĔca gminy Grabów,
kierującego mercedesem. MĊĪczyzna
pĊdziá w terenie zabudowanym z prĊdkoĞcią 106km/h.

SàODKO NA „11”

DokoĔczenie ze str. 1.
Sprawcą wypadku okazaá siĊ 49-letni mĊĪczyzna (mieszkaniec powiatu Ğremskiego), kierujący samochodem ciĊĪarowym marki Volvo z naczepą - jadąc w kierunku KĊpna,
najechaá na wysepkĊ, znajdującą siĊ na pasie drogowym.
W wyniku tego ciĊĪarówka przechyliáa siĊ na prawy bok
i uderzyáa w przydroĪny nasyp. Ponadto zderzyáa siĊ z jadącą
z przeciwka hondą civic, którą kierowaá 47-letni mieszkaniec
Gliwic.

Tir zablokowaá drogĊ, a przewoĪony towar rozsypaá
siĊ na jezdniĊ.
W wyniku wypadku ogólnych obraĪeĔ ciaáa doznaá
kierujący ciĊĪarówką, którego przewieziono do szpitala
w Ostrzeszowie. Kierowcy hyundaia oraz jego pasaĪerom
nic siĊ nie staáo. Dla uczestników wypadku na pewno nie
byáa to „sáodka przygoda”.
49-latka ukarano mandatem.

22-latka z 4 promilami za kierownicą bmw
Wieczorem, 22 lipca, policjanci
otrzymali informacjĊ, Īe na drodze
pomiĊdzy Kotáowem a Mikstatem
leĪy w rowie samochód marki bmw.
W aucie nikogo nie byáo.
- Autem kierowaáa 22-letnia mieszkanka gminy Mikstat - mówi Ewa Jakubowska, rzecznik policji. - Kobieta
oddaliáa siĊ z miejsca zdarzenia jeszcze
przed przybyciem patrolu. Policjanci
sprawdzili najbliĪsze szpitale, ale w Īadnym z nich nie byáo pacjenta z obraĪeniami powypadkowymi.
Bmw naleĪaáo do mieszkaĔca gminy Mikstat. Funkcjonariusze udali siĊ
do jego domu i zastali tam 22-latkĊ,
która przyznaáa siĊ, Īe to ona kierowaáa
autem. Byáa kompletnie pijana - prawie
4 promile! Zostaáa zatrzymana w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.

Vectrą w drzewo
w Siekierzynie

Do tej groĨnie wyglądającej kolizji
doszáo 17 lipca, okoáo godziny 20.35
w Siekierzynie, na drodze wojewódzkiej W450.
45-letnia mieszkanka Doruchowa,
kierująca oplem vectrą, na prostym odcinku nie dostosowaáa prĊdkoĞci do wa-

ruchu, a nastĊpnie
uderzyá w drzewo.
W samochodzie, oprócz kierującej, znajdowaáo siĊ
dwóch pasaĪerów.
Na szczĊĞcie nikt
nie odniósá obraĪeĔ.
Policjanci ukarali sprawczyniĊ
mandatem oraz,
ze wzglĊdu na
uszkodzenia pojazdu, zatrzymali
dowód rejestracyjny.

runków panujących na drodze, straciáa
panowanie nad autem, w wyniku czego
opel przemieĞciá siĊ na przeciwlegáy pas

TAKICH POLICJANTÓW NAM POTRZEBA
OFERTA PRACY
Poszukujemy osób
na stanowiska:

k
k
k
k

tapicer,
szwaczka,
stolarz,
osobč
do rozkroju
tkanin.

Zapewniamy atrakcyjne
warunki pracy i páacy, praca
w trybie jednozmianowym
MoĪliwoĞü dojazdu busem
pracowniczym
kontakt: Piaski 9a, 63-645 àĊka
Opatowska, tel. 62 782-98-73,
e-mail:
rekrutacjapiaski@gabi.home.pl

Doáącz do naszego zespoáu

19 lipca (Ğroda), po godzinie
22.00 dyĪurny ostrzeszowskiej komendy odebraá zgáoszenie od kobiety, która prosiáa o interwencjĊ
policji, poniewaĪ jej chory na cukrzycĊ brat zasáabá w zamkniĊtym
od wewnątrz mieszkaniu.
St. sierĪ. àukasz Michalak oraz
post. Oskar Wawrzyniak, policjanci
z Zespoáu Patrolowo-Interwencyjnego,

natychmiast udali siĊ we wskazane
miejsce. Jak siĊ okazaáo, mieszkanie,
w którym przebywaá chory mĊĪczyzna,
znajdowaáo siĊ na pierwszym piĊtrze
kamienicy. Funkcjonariusze szybko
i sprawnie ruszyli z pomocą - po wskoczeniu na daszek altanki dostali siĊ
na parapet, otworzyli uchylone okno,
a nastĊpnie weszli do Ğrodka.
MĊĪczyzna leĪaá na áóĪku, nie
potrafiá siĊ poruszyü, nie byáo
z nim kontaktu.
W oczekiwaniu na
karetkĊ funkcjonariusze udzielili mu
pierwszej pomocy.
Przybyáy na miejsce lekarz pogotowia zbadaá poziom
cukru we krwi mĊĪczyzny. PoniewaĪ
wynik wykazaá aĪ
500 jednostek, chory zostaá przewieziony do szpitala
w Ostrzeszowie.

Za szybko
w Bukownicy
22-letnia mieszkanka gm.
Kraszewice, jadąc renault laguną
przez BukownicĊ, nie dostosowaáa prĊdkoĞci do panujących
warunków, straciáa panowanie
nad autem i wypadáa z jezdni.
Do zdarzenia doszáo nad ranem,
22 lipca.
Na szczĊĞcie kobiecie nic siĊ
nie staáo. Policjanci ukarali ją mandatem.

693 635 565; 606 718 442

DESKA
ELEWACYJNA
KOMPOZYTOWA
k
k
k

Nie wymaga malowania
Nie gnije
àatwe w montaĪu

Idealny wybór na dáugie lata!!!
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

Namalujcie pasy
na TĊczowej!
To zdarzyáo siĊ 17 maja br. Pan Kazimierz jechaá ul. Kąpielową od strony
Olszyny do centrum. Jechaá rowerem
po szerokim chodniku, udostĊpnionym
takĪe dla rowerzystów. PrawdĊ mówiąc,
jazda tym chodnikiem jest nawet obowiązkiem rowerzystów, gdyĪ jezdnią nie
wolno siĊ tu poruszaü - mamy zakaz.
Gdy zbliĪaá siĊ do ul. TĊczowej, nagle
wyjechaá stamtąd samochód osobowy.
Rowerzysta próbowaá hamowaü, cóĪ
z tego - juĪ byáo za póĨno. Uderzyá
w bok auta. SzczĊĞliwie nikt nie zostaá
ranny, choü obraĪenia p. Kazimierza
byáy doĞü rozlegáe, a stáuczony krĊgosáup do dziĞ daje o sobie znaü. Na
dodatek rowerzystĊ uznano winnym
tego zajĞcia i ukarano mandatem.

Czy rzeczywiĞcie pan Kazimierz byá
winny? Owszem - jechaá doĞü szybko
(jak to z górki) i nie zdąĪyá zatrzymaü
siĊ przed przecinającą chodnik ulicą.
JeĞli nawet zgodzimy siĊ, Īe wina byáa
po stronie rowerzysty, to nie jest on
jedynym winowajcą zdarzenia.
- Nie ma tu Īadnego oznakowania
- Īali siĊ poszkodowany. - Na TĊczowej
stoi znak STOP, ale jest on 15m przed
skrzyĪowaniem z Kąpielową. KaĪdy
kierowca zatrzymuje siĊ dopiero, gdy
dojedzie do Kąpielowej, przejeĪdĪając
liniĊ chodnika. JeĞli jakiĞ rowerzysta,
jadący wzdáuĪ Kąpielowej, zapomni,
Īe tu z boku jest ulica, to wpada pod
samochód lub na niego, tak jak mnie to
spotkaáo. Wiedziaáem, Īe juĪ nie zdąĪĊ

zahamowaü, wiĊc „poáoĪyáem” rower by
nie wpaĞü na maskĊ samochodu i w ten
sposób gáową uderzyáem w drzwi pojazdu - opowiada rowerzysta. - SzczĊĞliwie
uniknąáem powaĪnych obraĪeĔ, ale
w tym miejscu moĪe dojĞü do tragedii
- przestrzega.
Trudno z nim siĊ nie zgodziü,
a przecieĪ nie trzeba aĪ tak wiele,
aby to miejsce staáo siĊ bezpieczne.
Przede wszystkim przez ul. TĊczową
naleĪaáoby wymalowaü pasy. Nie musiaáoby to oznaczaü, Īe idący i jadący
na rowerach wzdáuĪ ul. Kąpielowej mają
pierwszeĔstwo, ale nawet gdyby nagle,
niezgodnie z przepisami wtargnĊli na
jezdniĊ, byliby chronieni, bowiem kaĪdy
kierowca pojazdu wyjeĪdĪającego z ul.
TĊczowej, respektując postawiony tam
znak STOP, musiaáby zatrzymaü siĊ
przed przejĞciem dla pieszych. Tym
samym nie mogáoby dojĞü do kolizji
nawet z nieuwaĪnym rowerzystą.
Wymalowanie w tym miejscu dwóch
pasów dla pieszych to chyba nie za
wielki wysiáek dla drogowców? ĩe jest to
miejsce niebezpieczne Ğwiadczy choüby fakt, Īe kiedy rozmawiaáem tam z
p. Kazimierzem, przejeĪdĪaáo tĊdy wielu
rowerzystów - dorosáych i dzieci - i niewielu z nich zatrzymywaáo siĊ przed
przejĞciem. Niektórzy uwaĪają, Īe jest
to ĞcieĪka rowerowa, na której mają
pierwszeĔstwo przejazdu, a wyjeĪdĪający z boku samochód musi im ustąpiü.

Sporym utrudnieniem dla kierowców wyjeĪdĪających z ul. TĊczowej
i dla rowerzystów zbliĪających siĊ do
tej ulicy od strony Olszyny jest wysoki,
ponad 2-metrowy, murowany páot, stojący u zbiegu ulic Kąpielowej i TĊczowej,
który sprawia, Īe kierowca i rowerzysta
mogą siĊ zobaczyü niemal w ostatniej
chwili i moĪe siĊ zdarzyü, Īe bĊdzie
juĪ za póĨno.

26.07.2017
17.11.2010

To jeszcze jeden powód, by domagaü siĊ w tym miejscu dodatkowych
oznakowaĔ i pasów dla pieszych. Do
uĪytkowników dróg zawsze apelujemy o wyobraĨniĊ. Oby nie zabrakáo jej
takĪe zarządzającym wspomnianymi
tu drogami.
K. Juszczak

Odznaczenie
dla ostrzeszowskiego policjanta
19 lipca máodszy aspirant Szymon
Wojda z Komendy Powiatowej Policji
w Ostrzeszowie zostaá odznaczony
Brązowym Medalem NSZZP Województwa Wielkopolskiego podczas
uroczystych obchodów ĞwiĊta policji
w Poznaniu.
Szymon Wojda peáni sáuĪbĊ
w ostrzeszowskiej komendzie od 4 lipca 2005 roku.
Od 11 lat jest przewodnikiem psa
sáuĪbowego w zespole patrolowo-interwencyjnym wydziaáu prewencji.
A od niespeána roku zajmuje stanowisko
przewodniczącego
Zarządu Terenowego
NSZZ Policjantów,
dziaáającego przy
KPP w Ostrzeszowie.
Wojewódzkie
obchody ĞwiĊta
policji w Poznaniu
rozpoczĊáy siĊ od
záoĪenia kwiatów
pod pomnikiem ku
czci pomordowanych policjantów II
RP województwa
poznaĔskiego. Po
odprawionej w koĞciele garnizonowym
wielkopolskiej policji

mszy ĞwiĊtej w intencji wszystkich policjantów, uroczystoĞci przeniosáy siĊ
na plac Mickiewicza. Tam wrĊczono
policjantom i pracownikom policji odznaczenia, medale i awanse na wyĪsze
stopnie policyjne. Podczas tych obchodów má. asp. Szymon Wojda, jako jedyny
policjant z ostrzeszowskiej komendy,
otrzymaá z rąk podinspektora Andrzeja
Szarego - przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego, „Brązowy Medal
NSZZP Województwa Wielkopolskiego”.
Gratulujemy!
A. à.

5-DNIOWA PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO CZĉSTOCHOWY, KRAKOWA,
ZAKOPANEGO
Termin: 26 - 30 SIERPNIA BR.

Koszt - 500 zá

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO WARSZAWY (GRÓB
bá. ks. POPIEàUSZKI, CMENTARZ
POWĄZKOWSKI, MUZEUM POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO, àAZIENKI,
STARE MIASTO)
SOBOTA, 5 SIERPNIA BR.

KOSZT 120 Zà
ZAPISY I WYJAZD: OSTRZESZÓW, KS. LESZEK WOJTASIK
TEL. 604 261 429
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

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

R
O
W
E
R
Y

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

ROWER
+ GRATIS

26.07.2017
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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.

ROĝLINY NA ZDROWIE!
Doniczka na balkonie albo grządka
w ogródku moĪe staü siĊ twoją wáasną domową apteką. PosadĨ roĞliny lecznicze i wykorzystaj potencjaá natury.
Są stosowane od setek, a nawet tysiĊcy
lat. Wspóáczesna nauka tylko potwierdziáa to,
o czym od dawna wiedzieli zielarze, znachorzy
i szamani. RoĞliny lecznicze to doskonaáy sposób,
aby zatroszczyü siĊ o swoje zdrowie, kondycjĊ
i dobry wygląd.

Szaáwia potrzebuje sáoĔca i osáoniĊtego
stanowiska. Jest roĞliną wieloletnią, ale nie jest
odporna na mróz, dlatego naleĪy odpowiednio zabezpieczyü ją na zimĊ. Lubi gleby lekkie i Īyzne.

a co za tym idzie, áagodzi bolesne skurcze, jednak
przede wszystkim zwiĊksza wydzielanie soków

Ukáad krąĪenia: gáóg
Ozdobny krzew albo niewielkie drzewo spokrewnione z róĪą. Jego dobroczynny wpáyw

Co siĊ kryje w Ğrodku
KaĪda, nawet najmniejsza roĞlinka to prawdziwe laboratorium peáne przeróĪnych substancji - kwasów, alkoholi, Àawonoidów, terpenów,
polisacharydów i soli mineralnych. Bez doktoratu
z chemii i medycyny lepiej nawet nie zabieraü siĊ
do analizowania ich skáadów. Jednak, w gruncie
rzeczy, nie ma takiej potrzeby. SpoĞród setek
gatunków drzew, krzewów i roĞlin zielnych o wáaĞciwoĞciach leczniczych, wybraliĞmy piĊü, które
są áatwe w uprawie i które pozwolą ci zadbaü
o siebie od stóp do gáowy.

Drogi oddechowe: szaáwia
Pochodzi z regionu Morza ĝródziemnego
i jako Ğrodek leczniczy byáa wykorzystywana juĪ
przez staroĪytnych Egipcjan, Greków i Rzymian.
Ma róĪnorakie wáaĞciwoĞci medyczne, w tym
przeciwzapalne i antybakteryjne. Z tego powodu

na ukáad krąĪenia potwierdziáy liczne badania
kliniczne. Gáóg to wrĊcz oddziaá kardiologiczny:
wzmacnia siáĊ skurczu serca, rozszerza naczynia
wieĔcowe, obniĪa ciĞnienie, chroni przed arteriosklerozą i zmniejsza dusznoĞci powysiákowe.
MoĪna go stosowaü na przykáad w postaci naparu
przyrządzonego z liĞci i kwiatów.
Gáóg jest sporą roĞliną, dlatego do jego uprawy
potrzebny jest ogród. Nie
ma szczególnych potrzeb
i Ğwietnie znosi zanieczyszczone miejskie powietrze.
Niestety, jest doĞü podatny
na ataki chorób i szkodników, dlatego wymaga nieco
zabiegów pro¿laktycznych.

Ukáad trawienny:
miĊta
moĪe byü stosowana w leczeniu infekcji górnych
dróg oddechowych. Napar z szaáwii doskonale
sprawdza siĊ jako páukanka w przypadku bólu
gardáa. Poza tym jest cenionym zioáem przyprawowym.

Bóle brzucha i miĊta ten zestaw wydaje siĊ oczywisty. Ale sprawa nie jest
taka prosta. MiĊta wprawdzie
rozluĨnia miĊĞnie gáadkie
przewodu pokarmowego,

SONDA

Sandra Krowicka

zajmuje siċ rehabilitacjĆ,
emerytowana nauczycielka
Uwielbiam kwiaty i je hodujċ. Mam
w tej chwili bardzo duīo kwitnĆcych
lilii, jakiğ czas temu przekwitây róīe.
Gdy jedne kwiaty przekwitajĆ, drugie
zaczynajĆ kwitnĆý. Bardzo lubiċ otaczaý siċ roğlinami, kwiatami. Uwaīam,
īe otaczajĆca nas roğlinnoğý wpâywa
na naszĆ psychikċ, „wytwarza” pogodċ
ducha. WĆchajĆc kwiaty i podziwiajĆc
ich piċkno, moīna poczuý siċ zrelaksowanym. Kaīdy kwiat ma w sobie
jakieğ piċkno i w jakiğ sposób wpâywa
na nasze samopoczucie.
Zajmujċ siċ plastykĆ - na wielu
moich obrazach znajduje siċ bardzo
duīo kwiatów. Uwaīam, īe natura
jest fascynujĆca.
W tej chwili, oprócz miċty i pokrzywy - w której myjċ wâosy, nie hodujċ
īadnych zióâ. Jednak wiele zióâ i ich
zastosowaĕ znam. Rumianek, pioâun majĆ bardzo dobry wpâyw na ukâad
pokarmowy. Uīywam zióâ równieī do
gotowania, na przykâad lubczyk zamiast maggi.

W

trawiennych. Te natomiast mogą podraĪniaü
Īoáądek. Dlatego miĊtĊ najlepiej stosowaü jako
Ğrodek poprawiający trawienie, a takĪe przeciwko
gazom i wzdĊciom.
MiĊta nie wymaga duĪej iloĞci Ğwiatáa, dlatego moĪna ją uprawiaü nawet w zacienionych
czĊĞciach ogrodu lub na balkonach wychodzących na póánoc. Lubi wilgotną glebĊ. Szybko siĊ
rozrasta, wiĊc trzeba zapewniü jej sporo miejsca.

Skóra: nagietek
Ten ozdobny, niewielki kwiat ma wielorakie
wáaĞciwoĞci lecznicze, wĞród których na pierwszy

plan wysuwają siĊ te związane z leczeniem i pielĊgnacją skóry. RoĞlina przyspiesza gojenie ran
i áagodzi podraĪnienia. Warto stosowaü ją przy
skórze trądzikowej, a takĪe w leczeniu grzybicy.
Nagietek moĪe byü stosowany w formie naparu - jako páyn do przemywania cery i nasączania
okáadów - albo w postaci olejku, który w prosty
sposób moĪna przyrządziü samemu. Wystarczy
zalaü olejem ĞwieĪe páatki nagietka i odstawiü
w ciepáe miejsce na dwa tygodnie.
Jako roĞlina pochodząca z krajów Ğródziemnomorskich nagietek preferuje stanowiska ciepáe
i sáoneczne. Za to jest bardzo niewybredny, jeĞli
chodzi o glebĊ. NaleĪy tylko pamiĊtaü, aby ziemia
byáa lekko wilgotna.
DokoĔczenie na str. 20.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

Jak wpâywajĆ na nas kwiaty i zioâa?

Dariusz Paroĕ
rolnik

Lubiċ kwiaty. Oboje z īonĆ chcielibyğmy, by w naszym ogrodzie znajdowaây siċ róīne roğliny, ale ze wzglċdu
na natâok obowiĆzków nie miaâby kto
siċ nimi zajmowaý. Kwiaty potrzebujĆ
duīo uwagi - pielenie, podlewanie,
ogólna pielċgnacja, to nie sĆ zajċcia
na piċý minut. Jednym przyjemnoğý
sprawia dbanie o ogród i przy tym
siċ relaksujĆ, inni wolĆ po prostu na
roğlinnoğý popatrzeý.
Najbardziej podobajĆ mi siċ czerwone róīe, ale wâağciwie to nie mam
swojego ulubionego rodzaju kwiatów.
Natomiast moja īona najbardziej
lubi frezje.
OtaczajĆca nas przyroda ma zdecydowanie pozytywny wpâyw na nasze
samopoczucie. Chociaīby dziċki wraīeniom estetycznym moīemy poczuý
siċ lepiej, bo w âadnym otoczeniu czâowiek z przyjemnoğciĆ przebywa.
Na zioâach zbytnio siċ nie znam,
jednak kojarzċ kilka z nich, majĆcych
wâağciwoğci lecznicze. Przykâadem
moīe byý uspokajajĆca melisa albo
miċta, wpâywajĆca pozytywnie na nasz
ukâad trawienny.

Magdalena Marek
uczennica ZS2

Róīe, tulipany - to moje ulubione kwiaty. Bardzo lubiċ przebywaý
w miejscach z rozmaitĆ roğlinnoğciĆ.
W moim ogrodzie znajduje siċ duīo
kwiatów, miċdzy innymi róīe i Àoâki.
Dbaniem o ogród zajmujemy siċ wszyscy w domu, kto ma czas, ten pieli,
podlewa, przesadza. Róīnie to bywa.
Uwaīam, īe dziċki roğlinom mamy
wiċcej chċci do īycia. Gdy do domu
przyniesie siċ bukiet kwiatów, od razu
moīna wyczuý zmianċ energii, wszystko nabiera âadniejszych barw i siċ
oīywia. Gdy przebywa siċ w ogrodzie
peânym kwiatów, nabiera siċ energii do
īycia, a gdy jeszcze dopisuje pogoda,
to ğwiat przedstawia siċ w jağniejszych
barwach, ma siċ wraīenie, īe moīna
zrobiý wszystko.
W moim ogrodzie zióâ raczej siċ
nie znajdzie, za to grzĆdki z warzywami
i owocami juī tak. Oczywiğcie zdarza mi siċ korzystaý z zióâ, czċsto pijċ
miċtowĆ herbatċ na lepsze trawienie,
rumianek na poprawċ cery. Uīywam
teī soku z kaktusa, który oczyszcza
organizm i jest ğwietny na róīne rany
i urazy.
Zióâ do gotowania uīywam tylko
w zestawach przypraw, na przykâad
w przyprawie wâoskiej czy chiĕskiej.

Monika Mielcarek

z bratem Maksymilianem
fryzjerka

Uwielbiam kwiaty, najbardziej goĩdziki
i róīe. W domu rodzinnym jest peâno storczyków. Poniewaī nie mam ogrodu przy
obecnym mieszkaniu, muszĆ mi wystarczyý kwiaty ciċte, które sĆ równie piċkne
jak te, które moīna podziwiaý w ogrodzie.
Lubiċ otaczaý siċ roğlinnoğciĆ, wpâywa to bardzo dobrze na moje samopoczucie.
Czasami korzystam z zióâ, bo majĆ dobry wpâyw na nasz organizm i nie szkodzĆ.
Najczċğciej uīywam szaâwii, która pomaga
przy leczeniu gardâa i dróg oddechowych.
Zdarza mi siċ piý herbatċ z miċty przy
problemach z īoâĆdkiem oraz herbatċ
z pokrzywy, dziċki której poprawia siċ
kondycja moich wâosów i cera. Gdy jestem
zdenerwowana albo zestresowana, to pijċ
melisċ, która dziaâa kojĆco i uspokajajĆco. Wiem równieī, īe przy kâopotach ze
snem moīna uīyý kozâka lekarskiego.
W domowej apteczce powinien równieī
znaleĩý siċ aloes, szczególnie latem, poniewaī ma on wâağciwoğci kojĆce objawy
poparzeĕ sâonecznych.
Do gotowania równieī uīywam zióâ,
bo dodajĆ niepowtarzalnego smaku gotowanym potrawom. W kuchni najczċğciej
korzystam z majeranku, kurkumy, rozmarynu i tymianku.

Rozm. K. Przybysz
Fot. A. áawicka

Wâadysâaw Kaukus
rencista

PodobajĆ mi siċ kwiaty, szczególnie
īonkile, piwonie, tulipany i róīe. Mam
ogród, ale nie ma w nim tylu roğlin,
ile bym chciaâ. Jednak pielċgnujċ te
kwiaty, które siċ tam znajdujĆ. Przede
wszystkim pilnujċ, by nie byâo tam
chwastów, które niszczĆ piċkne roğliny.
Czâowiek lepiej czuje siċ wğród zieleni niī w centrum miasta, zabudowanego budynkami i asfaltem. Roğlinnoğý
wpâywa pozytywnie na nasze nastawienie do īycia. Gdy czâowiek widzi wokóâ
siebie piċkne, róīnokolorowe kwiaty, to
chce mu siċ īyý, dziaâaý.
By odpoczĆý i siċ zrelaksowaý
najlepiej zatopiý siċ w spokojnym
miejscu, wğród natury. Tam czâowiek
znajduje ukojenie.
Roğliny mogĆ mieý teī bardzo pozytywny wpâyw na nasze zdrowie. Nie
bez przyczyny od wieków uīywa siċ
róīnych zióâ i kwiatów w celu leczenia lub zapobiegania chorobom. Sam
stosujċ miċtċ, lipċ i od niedawna syrop
z mniszka lekarskiego. Ogólnie jednak
uīywam maâo zióâ i roğlin, bo po prostu
siċ na tym nie znam.
Do gotowania teī raczej rzadko
uīywam zióâ. Zdarza mi siċ dodaý lubczyk i pietruszkċ, ale ogólnie nie przepadam za potrawami przyprawianymi
zioâami, poniewaī zmienia siċ ich smak.
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JAK POMÓC CHORYM NA ZESPÓà ASPERGERA?
Zamieszczony przed miesiącem
list máodego mĊĪczyzny, cierpiącego
na zespóá Aspergera (AS), nie pozostaá bez odzewu. Do tematu nawiązaáa
pani Katarzyna, której list zamieszczamy poniĪej.
Droga Redakcjo
Bardzo poruszyá mnie i moją rodzinĊ
artykuá, pt. „Chory czy inny”, a konkretnie
list Szymona, opublikowany w „Czasie Ostrzeszowskim”.
Mój 23-letni brat cierpi na autyzm,
wiem, jak trudno mu byáo w szkole, nadal spotyka siĊ z niezrozumieniem, nie
moĪe znaleĨü pracy, choü bardzo chce
pracowaü, w warsztatach terapii zajĊciowej w naszej okolicy nie ma miejsc.
Brat od ukoĔczenia szkoáy Ğredniej siedzi
w domu.
Ja od kilku lat mieszkam we Wrocáawiu i tam znalazáam dla brata fajne
zajĊcia. PomyĞlaáam, Īe moĪe Szymon
teĪ siĊ tym zainteresuje.
Mój brat od ponad trzech lat dojeĪdĪa z Ostrzeszowa do Wrocáawia w kaĪdy piątek autobusem (wyjeĪdĪa o 14:00,
zajĊcia rozpoczynają siĊ o 18:00 i wraca
o 20:00 z Wrocáawia). Są to zajĊcia dla
osób dorosáych (Ğrednia wieku ok. 20 lat)
z aspergerem i autyzmem. Spotkania
prowadzi psycholog/terapeuta, a zajĊcia mają formĊ pogadanek o Īyciu,
czĊsto teĪ w ramach zajĊü są wspólne
wyjĞcia do kina lub na pizzĊ. Brat ma
tam kolegów, którzy go rozumieją, bo
postrzegają Ğwiat tak jak on. Ponadto
dziĊki tym zajĊciom brat stal siĊ mniej
nieĞmiaáy i bardziej samodzielny. ZajĊcia
są prowadzone w ramach funduszu NFZ,
są bezpáatne!
PoniĪej przesyáam link do przychodni:
http://www.spzoz.wroc.pl/poradnie/
poradnia-dla-os%C3%B3b-z-autyzmem

Na stronie opisana jest tylko grupa
dla dzieci, ale odbywają siĊ tam takĪe
zajĊcia dla dorosáych. Bardzo proszĊ,
aby PaĔstwo przekazali te informacje Szymonowi.
MoĪe warto równieĪ zgáĊbiü temat
osób chorych na autyzm i AS na áamach
„Czasu Ostrzeszowskiego” pod kątem:
gdzie takie osoby znajdą pomoc w naszym powiecie? Czy są jakieĞ grupy
zajĊciowe? Fundacje? Gdzie takie osoby
mają szukaü pracy? Na pewno w naszym
mieĞcie jest wiĊcej takich osób jak Szymon i mój brat.
Pozdrawiam serdecznie
Katarzyna Káos
*
DziĊkujemy za ten peáen troski
list. Odpowiedzi na postawione w Pani
liĞcie pytania szukaáem w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostrzeszowie. Dlatego o wypowiedĨ
w tej sprawie zwróciáem siĊ do dyrektora tej placówki - ANNY KARPINY.
- Niepokojąco wzrasta liczba dzieci
chorych na autyzm, w tym na zespóá
Aspergera. W tym aspekcie trzeba teĪ
pamiĊtaü, Īe wczeĞniej siĊ tego nie
diagnozowaáo - mówiáo siĊ, Īe ktoĞ jest
trochĊ dziwak lub ekscentryk. WaĪne
jest wáaĞciwe zdiagnozowanie tej choroby, bo niektóre czynniki wpáywają
podobnie i dają podobny obraz zachowania i funkcjonowania czáowieka.
Trzeba wykluczyü np. dziaáanie Ğrodków
psychoaktywnych, uszkodzenia neurologiczne czy czynniki okoáoporodowe.
JeĪeli w wieku dzieciĊcym i máodzieĪowym ta diagnoza nie zostaáa postawiona, i ktoĞ, bĊdąc juĪ dorosáym,
twierdzi, Īe jest chory na aspergera,
powinien udaü siĊ do psychiatry, który
bada tego typu przypadki i postaraü
siĊ o wydanie orzecznictwa. Wydajemy orzeczenia w tym wzglĊdzie do
peánoletnioĞci - dzieciom i máodzieĪy,

STRAĒ
Poáamane konary

Zaklinowany w barierkach
22 lipca w Bukownicy z drogi wypadá samochód osobowy. Auto utknĊáo
w barierkach, oddzielających drogĊ od
pobocza. StraĪacy za pomocą sprzĊtu
burzącego oraz piáy do stali i betonu
usunĊli elementy barierek i „uwolnili”
samochód.

W miniony wtorek straĪacy otrzymali zgáoszenie, Īe na ulicy Zamkowej,
w Ostrzeszowie na drzewie, na wysokoĞci okoáo 4 metrów od kilku godzin
znajduje siĊ máody kot. StraĪacy ĞciągnĊli przeraĪonego kotka z drzewa
i oddali wáaĞcicielce.

Osy i szerszenie
W minionym tygodniu straĪacy
trzykrotnie usuwali gniazda owadów
báonkoskrzydáych. 19 lipca przy budynku mieszkalnym w Rojowie - gniazdo
os, tego samego dnia w Ostrzeszowie-Pustkowiu na trawniku posesji gniazdo szerszeni, natomiast 20 lipca
w Czajkowie - gniazdo szerszeni w stercie drewna.

Zalana piwnica
21 lipca w wyniku ulewnego deszczu zalana zostaáa piwnica sklepu przy
ulicy Zamkowej. StraĪaków bez trudu
poradzili sobie z tym problemem.

Utrata przytomnoĞci na
placu targowym
22 lipca straĪacy otrzymali zgáoszenie o nieprzytomnej osobie, znajdującej
siĊ na placu targowym w Ostrzeszowie.
Okazaáo siĊ, Īe jadący tamtĊdy rowerzysta przewróciá siĊ i straciá przytomnoĞü. W wyniku upadku doznaá obraĪeĔ
gáowy.
StraĪacy przeprowadzili badanie
urazowe, zabezpieczyli ranĊ oraz zastosowali tlenoterapiĊ, a nastĊpnie
przekazali poszkodowanego przybyáemu na miejsce zespoáowi ratownictwa medycznego.
StraĪacy byli równieĪ obecni przy
zdarzeniach drogowych - 17 lipca
w Grabowie i w Baádowicach oraz 24
lipca w Rogaszycach.

Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i MáodzieĪy
ul. Podwale 13,
50-043 WROCàAW
t. (71) 355-63-61

JAK DO TEGO DOSZàO…?

998

18 lipca w Kobylej Górze straĪacy
usunĊli konary, zagraĪające bezpieczeĔstwu.

Maáy kotek na drzewie

lecz nie osobom dorosáym. Osoba dorosáa, która uzyska odpowiednią grupĊ
niepeánosprawnoĞci, moĪe staraü siĊ
o róĪne formy pomocy. Dla takich ludzi
są obozy rehabilitacyjne, rozwijające
ich umiejĊtnoĞci spoáeczne i komunikacyjne. NajwiĊkszy problem jest w tym,
Īe osoby te siĊ izolują, funkcjonują
w swoim Ğwiecie lub w Ğwiecie wirtualnym. To wynika z róĪnych przyczyn
i moĪna nad tym pracowaü.
Jak wspomniaáam, nasza poradnia nie zajmuje siĊ terapią dorosáych,
cierpiących na AS, jednakĪe, jeĞli czáowiek taki ma problem, chce uzyskaü
konsultacjĊ, to nie odmówimy pomocy
w znalezieniu placówki, do której moĪe
siĊ zgáosiü. DiagnozĊ juĪ powinien
stawiaü psychiatra zajmujący siĊ tym
w ramach NFZ. W bardzo wyjątkowych
sytuacjach, kiedy dotyczy to naszych
byáych pacjentów (z dzieciĔstwa lub
máodoĞci), próbujemy zrobiü jakieĞ
badanie. SądzĊ, Īe są tacy w Ostrzeszowie. Poradnia dziaáa w systemie
oĞwiatowym i nie moĪemy przyjąü,
kogo chcemy, lecz jeĪeli bĊdzie ktoĞ
potrzebowaá wsparcia, ukierunkowania,
pierwszego kontaktu, wówczas taka
pomoc zostanie mu udzielona.
Osoba chora na zespóá Aspergera powinna kolejno:
• otrzymaü rzetelną diagnozĊ,
• zdobyü orzeczenie konieczne
przy do¿nansowaniu kursów
rehabilitacyjnych, itp.
• zwróciü siĊ do Krajowego Towarzystwa Autyzmu, tam są

specjaliĞci z wieloletnim doĞwiadczeniem.
Trzeba by najpierw rozeznaü, jaka
grupa dorosáych, chorych na aspergera, potrzebowaáaby wsparcia i czy ci
ludzie chcieliby coĞ wspólnie robiü, bo
przecieĪ są to osoby zwykle unikające
innych. Chorzy ci szukają pomocy indywidualnej i od indywidualnych zajĊü
trzeba zaczynaü, póĨniej przechodząc
do terapii grupowej. Dobrym pomysáem
są turnusy rehabilitacyjne, bo wówczas
áatwiej im ujawniaü swoje emocje.
Przypadków autyzmu stwierdziliĞmy w ostatnich trzech latach u blisko 50 dzieci. KiedyĞ byü moĪe te
choroby takĪe istniaáy, ale maáo kto
zwracaá na to uwagĊ. Przypadków
AS jest znacznie mniej - pewnie kilka.
Staramy siĊ wspieraü dzieci z róĪnymi
zaburzeniami, bowiem nasza placówka
jest instytucją wspomagającą takĪe
wychowawczą funkcjĊ rodziny.
**
Od pani dyrektor otrzymaliĞmy
adresy i telefony poradni, które choü
w wiĊkszoĞci nastawione na leczenie dzieci i máodzieĪy, sáuĪą równieĪ
osobom dorosáym chorym na zespóá
Aspergera. Niestety, są to placówki
mieszczące siĊ poza powiatem ostrzeszowskim.
POLSKIE TOWARZYSTWO ZESPOàU ASPERGERA
skr. poczt. 71
01-499 Warszawa 46
e-mail: ptza@asperger.org.pl

WypoĪyczalnia sprzĊtu dla niepeánosprawnych dziaáająca przy PCPR
w Ostrzeszowie zostaáa doposaĪona!
29 czerwca Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie dziĊki
uprzejmoĞci jednego z Domów Pomocy
Spoáecznej - AltenpÀegeheim St. Johannes w miasteczku Balve w Nadrenii Póánocnej Westfalii otrzymaáo 10
áóĪek rehabilitacyjnych, wyposaĪonych
w mechanizm do podnoszenia oraz
regulacji czĊĞci áóĪka (segmentów) przy
pomocy pilota. W komplecie znajdują siĊ
równieĪ: wysiĊgnik z uchwytem, materac oraz stoliki z rozkáadanym blatem.
Ponadto do wypoĪyczalni tra¿áo kilka
chodzików i wózków inwalidzkich. Osoby
potrzebujące
z terenu powiatu Ostrze-

szowskiego mogą
bezpáatnie wypoĪyczaü sprzĊt. Wszelkie informacje moĪna
uzyskaü telefonicznie
pod numerem (62) 73207-53 bądĨ osobiĞcie
w siedzicie PCPR przy
ul. Zamkowej 17, biuro
nr 11 (parter budynku).
Domy Pomocy
Spoáecznej z powiatu Ostrzeszowskiego
(Kobyla Góra, Marszaáki i Kocháowy)
równieĪ otrzymaáy
áóĪka rehabilitacyjne,
które bĊdą sáuĪyáy ich
mieszkaĔcom - osobom
niepeánosprawnym,
wymagającym specjalistycznego wsparcia.
Artykuá tej treĞci zamieĞciliĞmy
przed dwoma tygodniami, dziĞ krótka
„historia” darowizny.
To byá czysty przypadek! ChociaĪ
pewnie nic w Īyciu nie dzieje siĊ przypadkowo. CzĊsto, choü nie zawsze,
przy porannej kawie czytam gazetĊ.
Tego listopadowego dnia siĊgnĊáam
po Westfalenpost i przeczytaáam krótką informacjĊ, Īe w AltenpÀegeheim
St. Johannes Balve bĊdzie wymiana
áóĪek pielĊgnacyjnych. MoĪna byáo zadzwoniü, zamówiü i zabraü. Moja mama
byáa w tym czasie bardzo chora, wiĊc
zadzwoniáam… Zamówiáam jedno áóĪko
i nieĞmiaáo zapytaáam o drugie dla taty.
OczywiĞcie otrzymaáam je bez Īadnych
problemów. àóĪka byáy do odbioru 14
grudnia. Hausmeister p. Fabri wiedziaá,
Īe bĊdĊ je wiozáa do Polski i Īe cze-
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Dzienny OĞrodek Psychiatrii i ZaburzeĔ Mowy dla Dzieci i MáodzieĪy - Poradnia dla Osób z Autyzmem
DzieciĊcym
ul. Woáowska 9,
51-116 WROCàAW
t. (71) 352-84-12
Samodzielny Publiczny Zakáad
Opieki Zdrowotnej
Oddziaá Dzienny Psychiatryczny
dla Dzieci i MáodzieĪy
ul. Biaáowieska 74 a
54-235 WROCàAW
t. (71) 355-35-94
Poradnia Zdrowia Psychicznego
przy DolnoĞląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka SP ZOZ
al. Kasprowicza 64/66
51-137 WROCàAW
t. (71) 323-64-09
ZOZ Multimed
Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i MáodzieĪy
ul. Majakowska 13 a, KALISZ
t. (62) 501-86-18, t. 782 899 298
Przypominamy teĪ adres i telefon
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej
w Ostrzeszowie, ul. Sikorskiego 19,
t. (62) 732-03-67
Osoby z orzecznictwem niepeánosprawnoĞci, poszukujące pracy mogą
siĊ kontaktowaü:
Zakáad AktywnoĞci Zawodowej
ul. Wiejska 34
63-520 KSIĄĩENICE
t. (62) 730-58-44
e-mail: zaz-ksiazenice@wp.pl
ka mnie dáuga podróĪ. OsobiĞcie zadzwoniá i zaproponowaá odbiór dzieĔ
wczeĞniej - po poáudniu. DziĊki temu
mogáam wyruszyü w drogĊ wczeĞnie
rano. Z wdziĊcznoĞci zaproponowaáam, Īe przywiozĊ mu polską wódkĊ.
Odmówiá - „nie pijĊ wódki, ale lubiĊ
krakowską kieábasĊ”. Niemcy na samo
sáowo kieábasa krakowska rozpáywają
siĊ w zachwytach.
I tak nawiązaáa siĊ znajomoĞü, która
zaowocowaáa transportem 16 áóĪek dla
PCPR w Ostrzeszowie.
Pewnego dnia w czerwcu spotkaliĞmy siĊ „przypadkowo” w centrum handlowym na zakupach. Zapytaá, czy nie
potrzebujĊ áóĪek, gdyĪ znowu bĊdą kilka
wymieniaü (ostatnia wymiana, o której
nie wiedziaáam, zostaáa wyrzucona do
kontenera). Zrodziá siĊ pomysá, Īe moĪna
by jakoĞ pomóc potrzebującym w moim
mieĞcie… Byáy smsy, e-maile, telefony
(caáe szczĊĞcie zniesiono juĪ roaming),
ale nie byáo Ğrodków ¿nansowych na
zorganizowanie transportu. I tu przyszedá
z pomocą starosta ostrzeszowski oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ostrzeszowie, którzy podjĊli wspóápracĊ. We wtorkowe wczesne popoáudnie
pod Dom Opieki podjechaá ogromny
tir. Dobrze, Īe byá tak duĪy, gdyĪ pan
Fabri zadzwoniá rano i zaoferowaá wiĊcej
áóĪek. Do Ostrzeszowa pojechaáo wiĊc
nie 10, a 16. Do tego doáoĪono jeszcze
nocne stoliki, materace, chodziki i wózki
inwalidzkie. Przy zaáadunku byá zaangaĪowany nawet dyrektor obiektu, pan
Franz Josef Rademacher. MyĞlĊ, Īe
jest to dobry początek wspóápracy, gdyĪ
Niemcy bardzo pozytywnie odnieĞli siĊ
do tak zaszczytnego celu. W przyszáym
roku wymienianych bĊdzie 25 áóĪek.
Mam nadziejĊ, Īe tym razem otrzyma
je ostrzeszowski szpital…
Ostrzeszowianka

ANDĩELIKA MOĩDĩANOWSKA
OPUSZCZA PSL
AndĪelika MoĪdĪanowska opuszcza
szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Od tej chwili bĊdzie posáem niezaleĪnym.
W rozmowie z portalem wPolityce.pl MoĪdĪanowska potwierdziáa swoją rezygnacjĊ
z czáonkostwa w klubie. Nie skomentowaáa
swojej decyzji, jednak, jak zapowiedziaáa, zostanie posáem niezrzeszonym. W dalszym
ciągu bĊdĊ podejmowaáa dziaáania i decyzje,
do jakich zobowiązaáam siĊ przed moimi wyborcami. DziĊkujĊ za zrozumienie mojej decyzji
oraz uszanowanie faktu jej niekomentowania.
KĊpnianka poinformowaáa takĪe, Īe z koĔcem sierpnia 2017 roku rezygnuje z pracy
w komisji Ğledczej ds. Amber Gold.
- To jest miejsce dla PSL, wiĊc uzgodnienia z prezesem PSL są takie, Īe do koĔca
sierpnia przygotujĊ wnioski i raport z dotych-

czasowej pracy w komisji, który przedstawiĊ
takĪe przewodniczącej komisji Maágorzacie
Wassermann. A klub PSL uzgodni kandydata
na moje miejsce.
AndĪelika MoĪdĪanowska byáa senatorem
VIII kadencji, a nastĊpnie z list PSL dostaáa siĊ
do Sejmu VIII kadencji. Zostaáa wybrana na
posáankĊ, uzyskując 18.776 gáosów wyborców.
Od 22 lipca 2016 roku peániáa funkcjĊ czáonkini
komisji Ğledczej ds. Amber Gold. W 2014 roku
bezskutecznie kandydowaáa w wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Rok póĨniej zostaáa sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
Po odejĞciu MoĪdĪanowskiej klub PSL
bĊdzie liczyá tylko 15 posáów, regulaminowe
minimum pozwalające na stworzenie klubu
poselskiego.
A. à.

10

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

26.07.2017

WàADYSàAW BIEGAēSKI - LEKARZ I CZàOWIEK
Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem.
Byá lekarzem, naukowcem, ¿lozofem, etykiem i w kaĪdej z tych dziedzin siĊ wyróĪniaá.
Nic, co związane z medycyną, nie byáo mu
obce. Wszechstronnie uzdolniony lekarz,
a przy tym humanista i prawy czáowiek - taki
obraz doktora WàADYSàAWA BIEGAēSKIEGO nakreĞlony zostaá podczas uroczystych
obchodów rocznicowych, które odbyáy siĊ
18 lipca w Grabowie nad Prosną, w miejscu,
gdzie 160 lat temu przyszedá na Ğwiat.
W uroczystoĞciach z okazji rocznicy urodzin,
ale takĪe z okazji przypadającej równieĪ w tym
roku 100. rocznicy Ğmierci wybitnego lekarza-humanisty uczestniczyáo wielu profesorów, lekarzy,
ludzi nauki. Nie zabrakáo teĪ przedstawicieli lokalnych samorządów i mieszkaĔców Grabowa.
Przybyáych powitaáa przewodnicząca Rady Miejskiej Grabowa, Genowefa PorĊba, zaĞ burmistrz
Zenon Cegáa w okolicznoĞciowym wystąpieniu
przypomniaá sylwetkĊ lekarza i naukowca.

W. Biegański
sopismach lekarskich. W roku
1885 oĪeniá siĊ
z Mieczysáawą
Rozenfeldówną,
córką urzĊdnika kolejowego.
W nastĊpnych
latach na Ğwiat
przyszáy dwie córki - Halina i Ludomira. W tym
czasie praca wyáącznie lekarska przestaáa mu
jednak wystarczaü. Impulsem byá pomysá napisania
„Logiki medycyny”. Po 10 latach wróciá wiĊc do
studiów ¿lozo¿cznych. Ich rezultatem byáy artykuáy
w „Przeglądzie Filozo¿cznym”, oraz dzieáo „Zasady
logiki ogólnej”, a takĪe „Wykáady o chorobach
zakaĨnych ostrych”, wydane w dwóch tomach
w roku 1900 i 1901.
PracĊ lekarza praktyka áączyá z pracą naukową
i pedagogiczną. W 1901 roku powoáaá do Īycia
Towarzystwo Lekarskie CzĊstochowskie, którego

wiceprezydenta CzĊstochowy Jarosáawa Marszaáka.
Jako Īe bohaterem uroczystoĞci byá wybitny lekarz
i naukowiec, uczestnicy akademii mieli okazjĊ wysáuchania interesujących wykáadów
poĞwiĊconych osobie dr. W.
BiegaĔskiego i spuĞciĨnie naukowej, którą pozostawiá.
Rozpocząá àUKASZ
SZCZYPKOWSKI - historyk,
pasjonat dziejów Grabowa. Mówiá o swoim mieĞcie z przeáomu
XIX i XX wieku.
Jako pierwszy z zaproszonych goĞci wystąpiá Prezes
Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ale takĪe
kompozytor i pianista - prof. dr
hab. medycyny JERZY WOY-WOJCIECHOWSKI. Jego
wykáad, zatytuáowany „Pierwiastki etyczne w przysiĊdze

Wáadysáaw BiegaĔski urodziá siĊ w Grabowie, 28 kwietnia 1857 r. Gdy miaá piĊü lat, jego
rodzice, ze wzglĊdu na ciĊĪkie warunki bytowe,
przenieĞli siĊ do Piotrkowa Trybunalskiego. Rodzina wychowywaáa oĞmioro dzieci - piĊü córek
i trzech synów. W Piotrkowie Wáadysáaw (nie
bez problemów) ukoĔczyá szkoáĊ Ğrednią. Jego
praca maturalna - „Miej serce i duszĊ, a bĊdziesz
czáowiekiem” - przyniosáa mu ogólne uznanie.
Po maturze w 1875 roku bardzo krótko wahaá
siĊ z wyborem zawodu. Ojciec namawiaá go na
inĪynieriĊ, on wybraá medycynĊ. PóĨniej przyszedá
czas na studia, gdzie narodziáa siĊ jego nowa
pasja, ¿lozo¿a. W listopadzie 1880 roku otrzymaá
dyplom lekarza, jednakĪe egzaminy zdaá jedynie
na dostatecznie. Ze wzglĊdu na swoje zainteresowania ¿lozo¿czne planowaá poĞwiĊciü siĊ
psychiatrii. Marzyá o asystenturze przy katedrze
psychiatrii, ale do tego potrzebne byáy fundusze
na dáuĪszy pobyt w Warszawie, a nie mógá liczyü
na wsparcie z domu. Przyjąá wiĊc posadĊ lekarza
ziemskiego we wsi Kcynia w guberni kaáuskiej,
w Rosji. Pracowaá tam dwa lata, potem wyjechaá
do Berlina i Pragi, by uzupeániü wyksztaácenie.
W 1983 r. Wáadysáaw BiegaĔski powróciá do
Polski - do CzĊstochowy, gdzie objąá funkcjĊ
lekarza szpitalnego. PoĞwiĊciá siĊ caákowicie
pracy szpitalnej, opublikowaá kilka prac w cza-

byá przewodniczącym aĪ do Ğmierci. Widziaá w nim
waĪną placówkĊ kulturalną dla pracy lekarzy
prowincjonalnych. Tu demonstrowaá chorych,
poddawaá tematy do wspólnych badaĔ, zwracaá
uwagĊ na bieĪące zagadnienia naukowe, na
sprawy etyki zawodowej. Byá jednym z inicjatorów
oraz pierwszym prezesem CzĊstochowskiego
Towarzystwa DobroczynnoĞci dla ChrzeĞcijan. Byá
równieĪ jednym z zaáoĪycieli CzĊstochowskiego
Oddziaáu Towarzystwa Higienicznego (1903) i CzĊstochowskiego Oddziaáu Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego. Pomimo absorbujących zajĊü
zawodowych i aktywnoĞci spoáecznej, w ciągu
35 lat pracy w CzĊstochowie ogáosiá drukiem 132
prace z zakresu medycyny i ¿lozo¿i. Dzieáem,
które nic nie straciáo na swojej aktualnoĞci, jest
zbiór „MyĞli i aforyzmy o etyce lekarskiej” (1889).
Doktor Wáadysáaw BiegaĔski zmará w CzĊstochowie, przed stu laty - 29 stycznia 1917 r.
Doceniając jego rolĊ oraz znaczenie dla medycyny i nauki, Senat RP ogáosiá rok 2017 - Rokiem
Wáadysáawa BiegaĔskiego.
*
WaĪnym akcentem odbywających siĊ
w Grabowie uroczystoĞci byáo nadanie dr.
Wáadysáawowi BiegaĔskiemu tytuáu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Grabów nad
Prosną”. StatuetkĊ i dyplom przekazano na rĊce

wartoĞci humanistyczne czĊsto schodzą na dalszy
plan. Prelegent stawiaá trudne pytania z dziedziny
moralnoĞci, etyki lekarskiej, pytania, na które odpowiedzi, choü zawarte w przysiĊdze Hipokratesa,
zrĊcznie siĊ pomija, twierdząc, Īe nie przystają
do wspóáczesnej cywilizacji i uprawiania zawodu
przez wspóáczesnych nam lekarzy. Tymczasem
dr BiegaĔski odpowiadaá na te pytania. W swoich
dzieáach pokazywaá, co to znaczy szacunek dla
chorego, co znaczy mieü serce dla kogoĞ, kogo
siĊ leczy.
Dopiero w poáączeniu z darem serca sztuka
leczenia bĊdzie najwyĪszym darem, przekazywanym drugiemu czáowiekowi - mówiá prelegent.
Z kolejnymi wykáadami wystąpili:
- dr n. med. MICHAà SKOCZYLAS z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
z wykáadem „Prewidyzm doktora Wáadysáawa
BiegaĔskiego i medycyna początku XXI wieku”.
- Prezes Towarzystwa Lekarskiego CzĊstochowskiego dr BEATA ZAWADOWICZ z wykáadem
„DziaáalnoĞü naukowa Towarzystwa Lekarskiego CzĊstochowskiego - Akademia bez Senatu”.
To wáaĞnie zaáoĪycielem tego Towarzystwa byá
dr BiegaĔski.
- Dyrektor Muzeum CzĊstochowskiego JANUSZ
JADCZYK z wykáadem „MyĞli i aforyzmy o etyce lekarskiej”.
Artystycznym dopeánieniem uroczystoĞci byá wystĊp
artystów ze „Stacji Bukownica”
pod kierunkiem Marii Pikulskiej. Zaprezentowali kilka
piosenek „wzmocnionych”
scenkami kabaretowymi, a niektóre z nich dotyczyáy równieĪ
tematyki zdrowia.
Dobiegáy koĔca uroczystoĞci poĞwiĊcone wybitnemu synowi ziemi grabowskiej.
WaĪne, Īe choü od Ğmierci
Wáadysáawa BiegaĔskiego
minĊáo juĪ sto lat, owoce jego
pracy są ciągle doceniane,
a prawdy, które gáosiá w swoich dzieáach, wciąĪ aktualne.
Krzysztof Juszczak

Hipokratesa”, pobudzaá do reÀeksji
nad wspóáczesną
medycyną, gdzie

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

TYLKO U NAS:
LECZENIE CELLULITU

FALï UDERZENIOWï

WSKAZANIA: Ƈ cellulit, w tym III i IV
stopnia Ƈ wiotka skóra (brzuch, uda, okolica
poĞladków) Ƈ miejscowa otyáoĞü Ƈ nierównoĞci
skóry po przebytej liposukcji Ƈ obrzĊki
koĔczyn dolnych
EFEKT: Ƈ zlikwidowanie cellulitu Ƈ poprawa
elastycznoĞci, jĊdrnoĞci i napiĊcia skóry Ƈ
rozbicie tkanki táuszczowej Ƈ zmniejszenie
obwodu ciaáa w miejscach poddanych terapii Ƈ
redukcja rozstĊpów pociąĪowych Ƈ likwidacja
obrzĊków
Gabinet czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 - 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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Dziewanna, jakich maáo!
KtórĊdy pieszo, którĊdy rowerem
- Co to za rysunki na deptaku prowadzącym wzdáuĪ „autostrady”? - pytają
przechodnie. RzeczywiĞcie, w ubiegáym tygodniu pojawiáy siĊ tam rysunki „cháopka” i rowerka. To nic innego jak dodatkowe oznaczenie poziome, które ma uáatwiü
pieszym i rowerzystom poruszanie siĊ w tym miejscu. Kiedy widzimy, Īe na asfalcie
są rysunki i „cháopka”, i rowerka, oznacza to, Īe ta ĞcieĪka jest przeznaczona zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Tam, gdzie jest tylko „cháopek”, wiemy, Īe
jest to chodnik wyáącznie dla pieszych, tam, gdzie zaznaczony zostaá rowerek - jest
ĞcieĪka rowerowa. Rysunki powtarzają siĊ dosyü czĊsto - przy kaĪdym
skrzyĪowaniu deptaka z inną drogą
lub ulicą. Teraz nawet ktoĞ, kto zwykle
nie dostrzega znaków drogowych,
nie bĊdzie mógá siĊ táumaczyü, Īe
nie wiedziaá, którą ĞcieĪką powinien
jechaü lub spacerowaü.
Wszystko jest jasne tam, gdzie mamy do czynienia z jedną ĞcieĪką. JednakĪe na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Sikorskiego, gdzie mamy dwa pasy
deptaka, w ostatnich latach zapanowaáa „wolna amerykanka”. Dotyczy to gáównie
rowerzystów, którzy zawáaszczyli obie ĞcieĪki. Miejmy nadziejĊ, Īe oznaczenia
na asfalcie przywrócą prawidáowy ruch. Rzecz jasna maáe dzieci i ich opiekunowie mogą spokojnie jechaü rowerem takĪe ĞcieĪką dla pieszych (podobnie,
jak mogą jeĨdziü chodnikiem). Przypominamy teĪ, Īe ĞcieĪką dla rowerów nie
ma prawa jechaü Īaden motor, a nawet motorower, a tym bardziej samochód.

Mąkoszyce

SPÓR O DROGĉ
DokoĔczenie ze str. 1.

W ogrodzie naszych czytelników zobaczyü moĪna ponad
2-metrową dziewannĊ. Razem z trochĊ mniejszymi, ale równie
piĊknymi, tworzy okazaáy, dziewannowy zagajniczek.
„Rekordzistka” wyrosáa tu trzy lata temu. W tym roku
zaskoczyáa domowników, osiągając, co widaü na zdjĊciu,
bardzo „sáuszny wzrost”. Zazwyczaj dziewanny mają okoáo
150-180cm wysokoĞci.

Gmina planuje wydaü na
budowĊ drogi 320.000 záotych poáowa z tego to pieniądze pochodzące z do¿nansowania,
druga czĊĞü zostaáa zabezpieczona w budĪecie. Za taką
kwotĊ powstaü moĪe ok. 550
metrów asfaltu.
- W zeszáym roku byáo
mówione, Īe nie robimy nic,
zrezygnowaliĞmy nawet z korytowania, bo w tym roku miaá
powstaü caáy odcinek, a teraz
znów przekáadamy inwestycjĊ
na kolejne lata? - pytali mieszkaĔcy. - Niech pan nie mydli

Pieczarka gigant

oczu. Na spotkaniu przedwyborczym obiecywaá pan, Īe nie wycofa siĊ z Īadnych inwestycji, które zaplanowaá poprzedni wójt.
ObdarzyliĞmy wójta zaufaniem, dostaá pan
w Mąkoszycach doĞü pokaĨne poparcie.
Wiesáaw Berski odpowiedziaá krótko:
- Nic nikomu nie obiecywaáem.
Dyskusja rozgorzaáa. Uczestnicy spotkania zaczĊli siĊ przekrzykiwaü.
MieszkaĔcy przez ponad dwie godziny
nie chcieli zgodziü siĊ na to, aby droga
powstaáa tylko w czĊĞci.
- Jak pan sobie to wyobraĪa, z której
strony zrobiü to 500 metrów? Mamy siĊ
ze sobą skáóciü? W czym jedna strona
jest gorsza od drugiej? Codziennie jeĨdzimy tą drogą swoimi samochodami,
ostatnio jedno auto „ĞciągnĊáo” do rowu.
TamtĊdy spacerują mamy z wózkami,
dzieci jeĪdĪą rowerami. Czy musi dojĞü
do tragedii, Īeby przejrzaá pan na oczy?
Trzeba wziąü kredyt i zrobiü tĊ drogĊ juĪ,
a nie za rok czy dwa.
Wójt Kobylej Góry ma jednak odmienne zdanie na ten temat. UwaĪa, Īe gmina
nie moĪe pozwoliü sobie na kolejne kre-

dyty tylko dlatego, Īe mieszkaĔcy Mąkoszyc upierają siĊ
Taką gigantyczną pieczarkĊ znalazá na áące pan Mariusz.
przy tym, by wybudowaü im
Gratulujemy i dziĊkujemy za zdjĊcie.
drogĊ. W caáej gminie jest do
zrealizowania wiele inwestycji, a obecnie znaczną czĊĞü
on zbyteczny. W razie poĪaru któregoĞ z domostw
Ğrodków pocháonĊáa budowa przedszkola w KostraĪ i tak nie jest w stanie uratowaü ich dobytku,
bylej Górze. W skáad gminy wchodzi 14 soáectw - bo auto nie przejedzie tak fatalną drogą.
trzeba zatem dzieliü równo.
- WaĪne są imprezy nad zalewem i wszystko
Taka odpowiedĨ nie usatysfakcjonowaáa jedinne, tylko nie nasza droga. A potem brakuje
nak uczestników burzliwej debaty, którzy wytykali pieniĊdzy - mówili wzburzeni.
wójtowi, Īe w ich wiosce nie dzieje siĊ kompletnie
Po dáugim sporze udaáo siĊ w koĔcu wypranic, a budowa drogi jest jedyną planowaną inwecowaü jakieĞ porozumienie.
stycją na ten rok.
MieszkaĔcy, nie widząc juĪ Īadnych szans,
Doszáo nawet do tego, Īe w pewnym mozgodzili siĊ pójĞü na ustĊpstwa, ale zaĪądali od
mencie mieszkaĔcy wstali z krzeseá i gáoĞno zawójta, by obiecaá im, Īe na początku przyszáego
protestowali:
roku postawi sobie za priorytet rozpisanie przetar- Nie zgadzamy siĊ na propozycjĊ wójta, droga
gu na dokoĔczenie budowy drogi w Mąkoszycach.
ma powstaü w caáoĞci!
I niewaĪne, Īe budowa jest juĪ ujĊta w planach
Niestety, wáodarz Kobylej Góry pozostawaá nieczy w wieloletniej prognozie. Chcieli deklaracji...
ugiĊty. Jak mówiá - nawet jeĞli nie zostanie wójtem
I taką otrzymali. Zdecydowano, Īe nowy odcinek
w przyszáych wyborach, to nie moĪe pozwoliü sobie
asfaltu powstanie od strony szkoáy.
na to, by kompletnie zadáuĪyü gminĊ. Nie pomoA. àawicka
gáy równieĪ argumenty mieszkaĔców, w których
m.in. twierdzili, Īe nie trzeba byáo wydawaü tyle
pieniĊdzy na nowy wóz straĪacki, poniewaĪ jest
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ruchowskiej scenie - róĪnorodnoĞcią piosenek, stylów,
klimatów. Pana Krzysztofa
nie opuszczaáo poczucie
humoru wyniesione ze Ğląskiego kabaretu - dawaá
temu wyraz niemal przy
kaĪdej okazji, rozbawiając
publikĊ do áez. Kto przyszedá, nie Īaáowaá (rzadko który artysta na dáuĪej
schodzi ze sceny, by bawiü
siĊ i Ğpiewaü z publicznoĞcią). Respondek tak wáaĞnie zrobiá. Zaplanowany
na godzinĊ koncert sporo
siĊ przeciągnąá.
Po zakoĔczeniu aktor
chĊtnie pozowaá do zdjĊü
i rozdawaá autografy. Brawa dla pomysáodawców
i organizatorów!
Festyn zakoĔczyáa zabawa taneczna.
A. àawicka

Doruchów

Wydawaü by siĊ mogáo, Īe padający deszcz
i burza caákowicie popsują szyki organizatorom
festynu wakacyjnego w Doruchowie i zakoĔczy
siĊ on totalną klapą. Przez pierwsze godziny
imprezy plac przy stadionie Ğwieciá pustkami,
a przy uroczystym poĞwiĊceniu nowej sceny,
prócz o¿cjeli, obecnych byáo tylko kilka osób.
Fatalna pogoda nie przeszkodziáa jednak w rozegraniu turnieju piákarskiego - mecze, które
zaplanowano na niedzielĊ, odbyáy siĊ.
W deszczu maáo kto decyduje siĊ wsiąĞü na
rower, jednak w Doruchowie znaleĨli siĊ tacy,
którzy skorzystali z uprzejmoĞci policjantów
i oznakowali swoje jednoĞlady. TrochĊ szkoda,
Īe teatr „Maska” z Krakowa nie przyciągnąá zbyt
wielu widzów, ale kiedy aktorzy wystĊpowali na
scenie, laáo chyba najbardziej. I choü wtedy nadzieja zgasáa, to krótko przed wystĊpem gwiazdy
wieczoru - Krzysztofa Respondka, zaĞwieciáo sáoĔce i plac zostaá wypeániony po brzegi.

26.07.2017

Ruszyáy animacje dla dzieci, nie
brakowaáo chĊtnych do postrzelania
z wiatrówki, ustawiaáy siĊ kolejki
do grilla...
Zaproszenie Respondka do
Doruchowa okazaáo siĊ strzaáem
w dziesiątkĊ.
Tak, tego samego Krzysztofa Respondka, który zwyciĊĪyá
w programie „Jak oni Ğpiewają”,
który zyskaá wielką sympatiĊ telewidzów (szczególnie paĔ) rolą Michaáa w „Barwach szczĊĞcia”. I tego
samego, który wraz z kabaretem
„RAK” rozĞmiesza naród. Jak tu nie
pójĞü na koncert tak wszechstronnego artysty, który bawi i Ğpiewa,
a przy tym dobrze gra swoją rolĊ.
Ta wszechstronnoĞü uwidoczniáa
siĊ takĪe podczas koncertu na do-

26.07.2017
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FESTYNOWO, DESZCZOWO I BAēKOWO

Nie za bardzo udaá siĊ niedzielny
festyn pod basztą, zorganizowany
z myĞlą o miáoĞnikach sztuki i oczywiĞcie o dzieciach. Deszcz, który kilka
razy skropiá to miejsce, pokrzyĪowaá
plany organizatorów. Najpierw wypáo-

szyá malarzy - uczestników trwającego
w Ostrzeszowie pleneru malarskiego,
potem zdziesiątkowaá sáuchaczy, którzy przyszli tu oklaskiwaü máodych
ostrzeszowskich piosenkarzy i tancerzy. Mimo tych przeciwnoĞci aury,

KATARZYNA ĩAK
reÀeksyjnie i z humorem

Przed miesiącem w ramach gali konkursu
poetyckiego im. Stanisáawa Czernika w auli ostrzeszowskiego liceum wystąpiáa z recitalem popularna
i lubiana aktorka - KATARZYNA ĩAK. WystĊp
swój zaczĊáa od utworu „Kasia blues” z tekstem
Wojciecha Máynarskiego. Caáy recital skáadaá siĊ
gáównie z utworów specjalnie dla niej napisanych
przez wybitnych polskich twórców - poetów muzyki
rozrywkowej, od Máynarskiego, poprzez Osiecką,
po CzapiĔską i Woáka. Ale usáyszeliĞmy takĪe
kilka oryginalnych interpretacji popularnych piosenek - „Okularnicy” czy „Na pierwszy znak”. W swój
spektakl poetycko-teatralny artystka wplotáa ciekawe
opowieĞci, reÀeksje dotyczące ludzi, z którymi pracowaáa, róĪnych sytuacji i waĪnych dla niej spraw.
PoniĪej fragmenty tych wypowiedzi aktorki,
które są wspomnieniem jej artystycznej prezentacji, a zarazem zaproszeniem na kolejny
koncert Katarzyny ĩak, która tym razem wystąpi

z towarzyszącymi jej muzykami. Koncert odbĊdzie siĊ 5
sierpnia (sobota), o godz. 20.00, w Kobylej Górze, w auli
tamtejszego gimnazjum.

MàYNARSKI - NAJCENNIEJSZĄ NAGRODĄ
Jako máoda aktorka wystĊpująca we Wrocáawiu zostaáam
wáaĞciwie przymuszona, Īeby wziąü udziaá w przeglądzie piosenki aktorskiej, do którego eliminacje odbywaáy siĊ w moim
macierzystym teatrze. CóĪ byáo robiü - posáuchaáam kolegów,
przygotowaáam trzy utwory i… doszáam do ¿naáu. Niestety, nie
zdobyáam pierwszej ani drugiej nagrody. Zdobyáam wyróĪnienie,
a nagrodą za nie byáa caáoroczna opieka artystyczna Wojciecha
Máynarskiego. W efekcie pan Wojciech przygotowaá mi recital
ze swoimi piosenkami, który potem nagraáam na páytĊ „Máynarski jazz”. PóĨniej dostaáam propozycje wspóápracy od innych
twórców… Pracowaáam z panem Wojciechem przez rok i z
perspektywy czasu mogĊ powiedzieü, Īe nie mogáam otrzymaü
Īadnej cenniejszej nagrody. Spotkanie z tak wybitnym twórcą,
tak wielką osobowoĞcią, z mistrzem sáowa, zawaĪyáo na caáym
moim Īyciu i na wielu wyborach, których póĨniej dokonywaáam,
chociaĪby w doborze piosenek.

NOWA NADZIEJA DLA ĝWIATA
DoĞü czĊsto spotykam siĊ z pytaniem: Co dla mnie, Katarzyny ĩak, jest najwaĪniejsze w Īyciu? UĞwiadomiáam sobie, Īe
przez te wszystkie lata nic bardziej cudownego i waĪniejszego
w Īyciu mnie nie spotkaáo niĪ przyjĞcie na Ğwiat moich córek.
ĩadna rola, Īaden spektakl, Īadne wydarzenie towarzyskie
nie byáo tak istotne.
Kiedy przychodzimy na Ğwiat, są obok nas jeszcze bardzo
máodzi rodzice, nasi dziadkowie są w Ğrednim wieku, a pradziadkowie moĪe szykują siĊ do zejĞcia z tego Ğwiata. Mijają
dni, tygodnie i lata - patrzymy na nasze dzieci, które są juĪ
w kwiecie wieku, my zaĞ jesteĞmy dziadkami, a nasi rodzice są
juĪ bardzo dojrzaáymi ludĨmi. I ta kula ziemska zatrzymuje siĊ
tak naprawdĊ na jedną miliardową czĊĞü sekundy w momencie
przyjĞcia naszego dziecka na Ğwiat. Bo z przyjĞciem kaĪdego
z nas przychodzi nowa nadzieja dla Ğwiata.

ABY PRZEBUDZIû PUBLICZNOĝû
KiedyĞ mój mąĪ (Cezary ĩak) zapytaá mnie, co wáaĞciwie
Ğpiewam na swoich koncertach. Gdy mu powiedziaáam, stwierdziá,
Īe powinnam mieü choü jeden utwór, który trochĊ rozbawiáby
publicznoĞü, przebudziá ją. Posáuchaáam go i znalazáam przed-

organizatorzy imprezy dzielnie trwali
na swych stanowiskach, zachĊcając do odciskania dáoni na papierze
czerpanym, do lepienia glinianych
dzbanków czy zwiedzania wystawy
o Ğredniowieczu, zainstalowanej
w zamkowej wieĪy.
Krakowscy artyĞci z teatru „Krak-Art” przygotowali dla dzieci przedstawienie „Záota rybka”. KtóĪ nie zna
baĞni „O rybaku i záotej rybce”, speániającej trzy Īyczenia? Dzieci takĪe
wykazaáy siĊ znajomoĞcią tematu,
prowadząc rzeczowe dialogi z aktorami przedstawienia. W sumie fajna zabawa. Wiele frajdy sprawiáy teĪ maáym
uczestnikom festynu baĔki mydlane maleĔkie, Ğrednie i tak duĪe, Īe moĪna
byáo siĊ pod nimi schowaü. W igraszki
z baĔkami, które prowadziá dyrektor
OCK Artur Derewiecki, zaangaĪowaáo
siĊ liczne grono maluchów, co stanowiáo sympatyczne zwieĔczenie tej
niedzielnej, przekropnej zabawy.

CóĪ, z aurą trudno polemizowaü,
bo na imprezach „pod chmurką” to
ona rządzi i dzieli. Tu takĪe miaáo byü
„Festynowo”, jak gáosiá tytuá pikniku,

a skoĔczyáo siĊ na „operze mydlanej”,
ale z happy endem.
K. Juszczak

wojenną piosenkĊ charakterystyczną, do której sáowa napisaá
Marian Hemar. Jest bardzo skomplikowana i zawsze przed jej
wykonaniem proszĊ publicznoĞü, by trzymaáa za mnie kciuki.
Dowcip jej polega na tym, Īe nie sposób nadąĪyü za bardzo
pogmatwaną opowiastką, którą snuje autor.
(Polecam zapoznaü siĊ z tym tekstem pt. „KrzyĪówka”
i spróbowaü go rozwikáaü - dopisek K.J.).

AGNIESZKA OSIECKA - KOBIETA
NIEZWYKàA
Agnieszka Osiecka - to byáa kobieta niezwykáa. PiĊknie
mówiáa po polsku, twierdząc, Īe to jeszcze jedynie odróĪnia
nas w tej totalnej globalizacji. ZetknĊáam siĊ z nią przy okazji
spektaklu z jej piosenkami, w którym wystĊpowaáam. Z tamtego spektaklu zostaáy tylko zdjĊcia, na szczĊĞcie teĪ muzyka
i piosenki. Od A. Osieckiej nauczyáam siĊ wiele, jeĞli chodzi
o interpretacjĊ tekstu. Bardzo lubiáam prowadziü z nią „dáugie
Polaków rozmowy”. ZauwaĪyáam teĪ rzecz bardzo istotną Agnieszka miaáa niezwykáą uwagĊ dla drugiego czáowieka.
Zawsze nam powtarzaáa, Īe nie ma wiĊkszej wymiany energii
miĊdzy dwojgiem ludzi niĪ rozmowa. Z rozmowy moĪna siĊ
wiele dowiedzieü o Ğwiecie, o drugim czáowieku, ale najwiĊcej
o sobie. Jedną z pierwszych piosenek, jakie napisaáa, byá utwór
„Okularnicy”. Na tej piosence cenzura teĪ poáoĪyáa swoją áapĊ.
W ostatniej zwrotce Osiecka napisaáa: Potem Īyją w jakimĞ
mieĞcie za te polskie tysiąc dwieĞcie. A cenzor na to - pani

Agnieszko, widziaáa pani kogoĞ, kto za tak maáe pieniądze bĊdzie
Īyá? Zatem poetka chcąc, by tekst byá wykonywany, zmieniáa
go i napisaáa znane powszechnie sáowa: Potem wiąĪą koniec
z koĔcem za te polskie dwa tysiące.

MIàOĝû NA KAĩDY DZIEē
MiáoĞü jest siáą napĊdową w moim Īyciu. MiáoĞü do najbliĪszych, do moich córek. MiáoĞü do przyjacióá, bo uwaĪam, Īe
w kaĪdej prawdziwej przyjaĨni potrzebna jest ta cząstka miáoĞci.
W kaĪdym z nas tkwi potrzeba, by miáoĞü dawaü i otrzymywaü.
Takiej cudownej miáoĞci ĪyczĊ Wam na kaĪdy dzieĔ.
Wysáuchaá K. Juszczak
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D Z I E C I

SUM GIGANT!

DokoĔczenie ze str. 1.
Byáo jeszcze ciemno i dopiero, gdy
go wyciągnĊliĞmy, zobaczyliĞmy, Īe to
kawaá potwora. ZasadzaliĞmy siĊ wáaĞnie na suma, wiedząc, Īe w tym stawie
są wielkie okazy. Nie spodziewaliĞmy
siĊ jednak, Īe to bĊdzie aĪ tak gigantyczna ryba. Sumy to ryby drapieĪne,
miĊsoĪerne, są w stanie „wciągnąü”
3-kilogramowego karpia, ale do swojej
zdobyczy podchodziliĞmy bez obaw, bo
opowieĞci o tym, Īe sum zaatakowaá
czáowieka, są raczej fantazją. Taki okaz
musiaá tam páywaü kilkanaĞcie lat. MoĪna powiedzieü, Īe doĞü siĊ napáywaá
i zjadá parĊ ton rybek, bo, jak mówią
znawcy tematu, sum rocznie pocháania
siedem razy tyle pokarmu, ile waĪy.
Na ziemi ostrzeszowskiej juĪ tra¿aáy siĊ spore okazy - kilka lat temu
panowie Henryk Daszczyk i Jan Warkocz wyáowili z kobylogórskiego zalewu

suma waĪącego bodajĪe 38kg. ZaĞ „na
Īwirowni” tra¿aáy siĊ przed laty okazy
waĪące ponad 43kg.
Z tego wynika, Īe nasze rybackie
akweny sáyną nie tylko z karpi, bo przy
odrobinie szczĊĞcia moĪna záowiü tu
równieĪ naprawdĊ wielką rybĊ.
K.J.

DZIECI

SIď

BAWIĊ

Dni Ziemi Mikstackiej

Maksymilian
na grzybach

Dni Ziemi Ostrzeszowskiej

Pozdrowienia
z Karpacza dla redakcji
oraz czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego”

Pozdrowienia
z Sarbinowa
przesyła

Stanisław
Jeżewski

Z

N

A

J

Tatiana
Jędrzejak

D

ĭ

ZnajdĨ 16 szczegóáów, którymi róĪnią siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim zaznacz kóáeczkiem
miejsca, w których znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na kartkĊ pocztową i przynieĞ lub przyĞlij do
redakcji. Na rozwiązania czekamy do 4 sierpnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 26.,
nagrodĊ otrzymuje Nikola GoĨdzikowska z Mikstatu. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

26.07.2017
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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.

A w szkoáach - wakacje!

ZALEW PIĉKNIEJE I ZAPRASZA
Lato mamy doĞü kapryĞne, ale na
szczĊĞcie nie brak teĪ sáonecznych,
a nawet upalnych dni. A na skwar, dla
ocháody, najlepiej udaü siĊ nad wodĊ.
Na ziemi ostrzeszowskiej jest wiele
stawów i basenów, w których moĪna
scháodziü rozpalone ciaáo. W kilku
najbliĪszych numerach „CzO” postaramy siĊ zaprezentowaü te najbardziej
znane i lubiane kąpieliska. Zaczynamy
od najwiĊkszego zbiornika wodnego
- to zbiornik „Blewązka”, bardziej jednak znany jako kobylogórski zalew.
Twórcy i pomysáodawcy tegoĪ zalewu, na czele z ówczesnym naczelnikiem gminy Bronisáawem Dobrzyckim,
zapewne nie przypuszczali, Īe z biegiem
lat miejsce to stanie siĊ gáówną atrakcją

W sáoneczny dzieĔ nie brakuje plaĪowiczów.
poniedziaáku
do piątku jest
za tĊ cenĊ
póá godziny
dodatkowego páywania.
W weekendy

- Rowerkiem páywaáo siĊ wspaniale.
Mimo Īe jesteĞmy starszymi paniami,
páywaáo siĊ nam bardzo lekko i swobodnie. Zalew piĊkny, wokóá czysto, schludnie i spokojnie. MoĪna tu miáo spĊdziü
sobotnio-niedzielny weekend i chĊtnie
z tego korzystamy. AĪ Īal odjeĪdĪaü.

Nie ma jak jazda wodną taksówką.
tej miejscowoĞci. Zalew wybudowany
zostaá w latach 1978-1983, aby peániü
funkcjĊ zbiornika retencyjnego. Jego
uroki zaczĊli szybko doceniaü mieszkaĔcy Kobylej Góry i coraz liczniej
odwiedzający tĊ miejscowoĞü turyĞci.
DziĞ w upalne dni moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe 18ha powierzchni wody to
zbyt maáo dla wszystkich kąpiących

ulewa, ochoczo pluskano siĊ w wodzie.
MiáoĞnicy páywania mają do dyspozycji
spory wybór sprzĊtu páywackiego. Od
lat jego wypoĪyczaniem zajmuje siĊ
p. Henryk Musiaáa.
- Wszystko zaleĪy od pogody, a trzeba przyznaü, Īe tegoroczne lato jest nietypowe - 3-4 dni wypoĪyczalnia pracuje,
pozostaáe stoi. Ale nie moĪemy narze-

K. Juszczak

Nowa atrakcja - zjeĪdĪalnie wodne dla dzieci.

Pani Justyna z dzieümi.
siĊ i páywających na jachtach, áódkach,
kajakach, rowerkach wodnych… Ale to
tylko záudzenie, miejsca dla nikogo tu nie
brakuje i nawet wĊdkarze, którzy gdzieĞ
tam czają siĊ w zaroĞlach, mimo zgieáku turystów potra¿ą wyciągnąü z wody
taaaką rybĊ.
Ostatni gorący weekend sprzyjaá
kąpielom i przynajmniej do czasu, gdy
w niedzielĊ nad Kobylą Górą przeszáa

kaü, bo ludzi - jak widaü - sporo. Woda
ciepáa i czysta. Do tego jest Podwórko
Nivea dla dzieci i coraz wiĊcej punktów
gastronomii wokóá - ceny umiarkowane.
Skoro poruszony zostaá temat cen,
podajemy równieĪ ceny obowiązujące
w wypoĪyczalni.
Rowery wodne, w zaleĪnoĞci od
tego, ile osób mieszczą, kosztują: 25,
30 lub 35 zá - za godzinĊ. Z tym Īe od

Wokóá zalewu przybywa punktów gastronomicznych.

nie ma dodatkowego czasu, są za to
gratisy 30-procentowe na kolejne páywanie, obojĊtnie w jaki dzieĔ. Páywają wiĊc
po wodach zalewu Īóáte taksóweczki,
pojazdy straĪackie, MO i inne - do wyboru, do koloru.
Bardziej tradycyjni wodniacy wybierają kajaki. Ta przyjemnoĞü kosztuje
12 zá za godzinĊ. JednakĪe w tym roku
ÀotĊ wzmocniáy dwa nowoczesne kajaki,
róĪniące siĊ równieĪ od pozostaáych
kolorem (są niebieskie). Za przyjemnoĞü
páywania na nich trzeba zapáaciü trochĊ
wiĊcej - 15 zá. Dobra wiadomoĞü - za
kaĪde páywanie kajakiem mamy póá
godziny gratis.
Zalew to miejsce peáne uroku wzgórza, lasy i woda w jednym. Potwierdzają to rozmówcy, których spotykam
nad wodą.
Panie Ula i Ania chĊtnie odwiedzają tutejszy akwen, choü mieszkają
daleko - jedna we Wrocáawiu, druga
zaĞ przyjechaáa tu aĪ z Niemiec.

Do znajomych w Kobylej Górze przyjechali paĔstwo StroiĔscy
z dzieümi: Mają, Natalką i Wojtkiem.
- Miáo jest spĊdzaü tutaj wolny czas
- mówi pani Justyna StroiĔska. - PáywaliĞmy rowerami wodnymi, chcieliĞmy
pójĞü na kajaki, ale zostaliĞmy przez
dzieci przegáosowani. Co roku jest tu
coraz lepiej. Teren zadbany, woda czysta i sporo atrakcji dla dzieci. W pobliĪu tamy, przy kawiarence są dla nich
nowe zjeĪdĪalnie. Widaü, Īe coĞ siĊ
robi. W tym roku powstaá teĪ z myĞlą
o dzieciach plac zabaw.
Przyjezdni chwalą, ale i miejscowi
dostrzegają zmiany, jakie tu zachodzą.
Jedne, jak nowe punkty gastronomiczne
i poszerzona plaĪa, juĪ są widoczne,
inne powstają - chociaĪby biegnąca
wzdáuĪ zalewu ĞcieĪka historyczno-edukacyjna, której budowĊ niedawno rozpoczĊto. NajwaĪniejsze, Īe na
wodzie i wokóá niej coĞ siĊ dzieje, co
cieszy zarówno przyjezdnych turystów,
jak i okolicznych mieszkaĔców chĊtnie
nad zalewem odpoczywających.
Warto wiĊc odwiedziü tego lata
Kobylą GórĊ i zrelaksowaü siĊ tu
nad wodą.

Dzieci z Ostrzeszowa wyjadą
na „Wakacje z Muszkieterami”
SzeĞcioro dzieci z Ostrzeszowa spĊdzi bezpáatne wakacje nad
morzem dziĊki II edycji „Wakacji
z Muszkieterami”. àącznie w ramach akcji wyjedzie blisko 1000
dzieci z caáej Polski. W tych miejscowoĞciach letnie kolonie ¿nansuje wáaĞciciel sklepu Intermarchè
i Bricomarchè, zaangaĪowany
w charytatywną dziaáalnoĞü organizatora wyjazdów - Fundacji Muszkieterów. AkcjĊ wspiera medalistka
olimpijska Sylwia Gruchaáa, a honorowy patronat objĊáa pierwsza
Dama. Autokar ruszy juĪ 26 lipca
do miejscowoĞci DĨwirzyno.
„Wakacje z Muszkieterami”
to druga edycja charytatywnej akcji organizowanej przez FundacjĊ
Muszkieterów, dziĊki której dzieci
z niezamoĪnych rodzin mają szansĊ
wyjechaü na letni wypoczynek, czĊsto
pierwszy raz w Īyciu. DziĊki akcji na
letnie kolonie nad morze wyjedzie
równieĪ szeĞcioro dzieci z Ostrzeszowa. Oprócz zabaw i wypoczynku
koloniĞci poznają 8 uniwersalnych
wartoĞci, które pomogą im budowaü
pewnoĞü siebie i pokonywaü trudnoĞci.
- Pozornie to bardzo proste sáowa: odwaga, uczynnoĞü, otwartoĞü,
wraĪliwoĞü, mądroĞü, sumiennoĞü,
pracowitoĞü i uczciwoĞü, ale Īycie
pokazuje, Īe najprostsze rzeczy
są najtrudniejsze. JeĞli siĊ ich nie

zaszczepi, nie nauczy w máodym
wieku, pojawią siĊ problemy, kiedy
zaczniemy wchodziü w dorosáoĞü.
Dlatego uczymy tych wartoĞci podczas trwania naszej akcji. Jej motto:
To charakter, a nie kapelusz z piórem,
czyni z ciebie Muszkietera! - przypomina, Īe naleĪy nieustannie pracowaü
nad swoim rozwojem - mówi Sylwia
Gruchaáa, ambasadorka „Wakacji
z Muszkieterami”.
Ideą akcji jest takĪe przekonanie,
Īe kaĪde dziecko zasáuguje na niezapomniane wspomnienia z wakacji
oraz odpoczynek po roku szkolnym.
Dlatego Fundacja Muszkieterów
postanowiáa zapewniü je swoim
podopiecznym we wspóápracy ze
szkoáami, fundacjami, stowarzyszeniami, domami dziecka i lokalnymi
instytucjami miejskimi. Akcja obejmie blisko 1000 dzieci z caáej Polski
w wieku od 8 do 14 lat i potrwa do
poáowy sierpnia. àącznie odbĊdzie
siĊ 9 kolonijnych turnusów w dwóch
górskich miejscowoĞciach: Murzasichle i Sierockie oraz nad morzem
w DĨwirzynie.
Akcja jest ¿nansowana przez
wáaĞcicieli sklepów Intermarchè
i Bricomarchè. Patronat honorowy
objĊáa maáĪonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
www.wakacjezmuszkieterami.pl
facebook.com/FundacjaMuszkieterow/
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HOROSKOP
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

MajĆc
M
Ma
jĆc wolnoğý, kw
kwiaty, ksiĆīki i ksiċīyc, któī nie byâby w peâni szczċğliwy?
Oscar Wilde

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Masz wielką ochotĊ na odrobinĊ szaleĔstwa w miáoĞci. To niewątpliwie
pomoĪe rozwinąü siĊ rodzącemu siĊ
uczuciu, a temu z trochĊ dáuĪszym
staĪem - odĞwieĪyü siĊ. Pomysáów Ci
nie zabraknie. MoĪesz zaplanowaü egzotyczną, niekoniecznie dáugą podróĪ
we dwoje, bylebyĞ tylko w ostatniej
chwili siĊ nie wycofaá. MiáoĞü - same
„bajery”. Finanse - wystarczy.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
Masz tendencjĊ do „trzymania trzech
srok za ogon” i to zarówno w Īyciu
osobistym, jak i w zawodowym. To
naprawdĊ siĊ nie opáaca, a wrĊcz przynosi negatywne skutki. Czas dokonaü wyboru spoĞród kilku osób, które
(wszystkie) ciągle jeszcze uwaĪają siĊ
za Twojego partnera. MiáoĞü - obyĞ
nie zostaá nazwany „oszustem matrymonialnym”. Finanse - coraz lepiej.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Ostatnio trochĊ nadwyrĊĪyáeĞ swoje
siáy i przyda Ci siĊ solidny odpoczynek. Zaplanuj swoje wakacje tak,
Īeby zapewniü sobie duĪo ruchu, ale
niekoniecznie na wycieczkach wypeánionych po brzegi zwiedzaniem.
JeĞli jesteĞ juĪ po urlopie, to staraj siĊ
codziennie choü trochĊ pospacerowaü
lub pojeĨdziü rowerem, bo naprawdĊ
jest Ci to bardzo potrzebne. MiáoĞü moĪe siĊ zdarzy… Finanse - naucz
siĊ oszczĊdzaü.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
„Wyruszyli na wakacje wszyscy Twoi
podopieczni” i nareszcie masz trochĊ
czasu dla siebie i moĪesz cieszyü siĊ

peáną swobodą. W „normalnym Īyciu”
to po prostu niemoĪliwe w przypadku
Raka, który prawie zawsze podporządkuje swój rozkáad dnia potrzebom
innych - rodziny, przyjacióá, znajomych.
MiáoĞü - trochĊ oddechu. Finanse potrzebne hamulce dla rozrzutnoĞci.

SKORPION

go CiĊ ciĊĪaru. MiáoĞü - wciąĪ piĊkna.
Finanse - wkrótce poprawa.

24 paĨdziernika - 21 listopada
Intensywne Īycie towarzyskie jest
bardzo miáe, ale przesada (czegokolwiek by dotyczyáa) nigdy na dobre nie
wychodzi. PrzekonaáeĞ siĊ o tym na
wáasnej skórze i teraz musisz leczyü
swój osáabiony organizm. Wkrótce odzyskasz siáy, ale pamiĊtaj, Īeby zachowaü
umiar, szczególnie na imprezach, albo
na jakiĞ czas w ogóle z nich zrezygnowaü. MiáoĞü - najchĊtniej opiekuĔcza.
Finanse - dziurawe kieszenie?

STRZELEC

LEW

22 listopada - 21 grudnia

23 lipca - 23 sierpnia

Chyba czasami trochĊ zapominasz,
Īe Īycie moĪe byü piĊkniejsze, jeĞli
siĊ sprawy istotne upraszcza, a nie
komplikuje. I czasami áapiesz chandrĊ
jakby na wáasne Īyczenie. Za bardzo
pozwalasz innym ludziom przelewaü
ich nastroje na Twój umysá i duszĊ.
Oni wychodzą z tego odĞwieĪeni, a Ty
pozostajesz z uczuciem przywalające-

Przydaáoby siĊ wiĊcej skromnoĞci
na wakacjach, inaczej na odlegáoĞü
bĊdzie moĪna rozpoznaü, Īe to nadchodzi Lew. A chyba potrzebujesz
teĪ odrobinĊ anonimowoĞci. MoĪe
odpoczniesz przez chwilĊ od bycia
„duszą towarzystwa” i od ciągáego
brylowania i dasz innym szansĊ zabáysnąü na imprezach. MiáoĞü - mniej
krzykliwie. Finanse - nie bądĨ sknerą
na wakacjach.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Nie masz chwili oddechu, a tak bardzo potrzebujesz spokoju, takiego,
który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi. MoĪe potrzebna
Ci równieĪ wiara, która daje oparcie,
kiedy bezradnoĞü przeraĪa. Musisz
przytáumiü emocje. Spróbuj koncentrowaü siĊ na drobiazgach, codziennych,
czynnoĞciach i czerpaü z nich radoĞü,
bo z tych malutkich rzeczy skáada siĊ
Īycie. Finanse - uwaĪniej z wydatkami.
MiáoĞü - nieogáadzona bywa czasem
najbardziej gáĊboka.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
JesteĞ zwolennikiem zasady peánego
usprawiedliwiania drobnych káamstewek
mówionych „dla ĞwiĊtego spokoju”.
W pracy w tym tygodniu bĊdziesz áago-
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dziá napiĊcia i dbaá o wzglĊdny spokój,
stosując tĊ zasadĊ nawet z nadgorliwoĞcią. Na dodatek bĊdziesz tak wiarygodny, Īe Twoje maáe „nieprawdy”
bĊdą czyniáy cuda. MiáoĞü - tu nie ma
miejsca na káamstwa. Finanse - czy nie
za duĪo wydaáeĞ ostatnio?

RYBY
20 lutego - 20 marca
Ciągle dajesz innym rady na temat
zdrowego trybu Īycia, a sam zupeánie
nie dbasz o swoją kondycjĊ i sprawnoĞü
¿zyczną. Najlepiej zrezygnuj na jakiĞ
czas z samochodu i zacznij siĊ wiĊcej ruszaü. KondycjĊ traci siĊ bardzo
szybko, a odzyskanie jej wymaga duĪo
czasu i wytrwaáoĞci. MiáoĞü - potrzebuje wiĊcej Twojej uwagi. Finanse - na
szaleĔstwa przyjdzie czas.
Udanych wakacyjnych spotkaĕ z piċknĆ
naturĆ, ciekawĆ ksiĆīkĆ i… dobrymi
ludĩmi
īyczy
Wasza wróīka

Niezapomniane wczasy w Niechorzu

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
JesteĞ juĪ czĊĞciowo po urlopie, ale
jakoĞ tak szybko wpadáaĞ w kierat
pracy, Īe pozytywnych skutków odpoczynku w ogóle nie widaü. Zaczynasz
byü znowu nerwowa, niespokojna, niecierpliwa. Unikaj robienia kilku rzeczy
naraz. Czas pracy niech bĊdzie dla
Ciebie radosnym oczekiwaniem na
nastĊpną czĊĞü urlopu. MiáoĞü - za
maáo adoracji. Finanse - trochĊ ubyáo.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
ka
a
Ostatnio prawie ciągle myĞlisz, Īe
przydaáby Ci siĊ w koĔcu urlop. Czas
na sprecyzowanie swoich wypoczynkowych pragnieĔ. Wypowiadaj siĊ jasno i rzeczowo i nie licz na to, Īe inni
domyĞlą siĊ, co tak naprawdĊ chciaáeĞ
powiedzieü. Bez sáów rozumieją siĊ
tylko nieliczni. MiáoĞü - szkoda Īycia
nawet na chwilkĊ bez miáoĞci. Finanse - zakupy tylko z oáówkiem w rĊku.

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
dr n. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B

WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030

Pomoc Drogowa LUKAS
SAMOCHODY
ZASTĉPCZE I WYNAJEM
àukasz Nowacki, tel. 667 590 898

ChociaĪ pogoda tego lata kapryĞna i nie rozpieszcza urlopowiczów, Ostrzeszowski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z prezesem p. Jerzy, Wiedemannem i p. Wiktorią Mak, zabrali nas 52 osoby, na wczasy do Niechorza.
MieszkaliĞmy w áadnym domu
wczasowym wĞród sosen, jodeá,
zieleni i kwiatów. Przepyszne
jedzenie, duĪy wybór daĔ, miáa
i serdeczne obsáuga. ZwiedziliĞmy
latarniĊ morską w Niechorzu, wystawĊ ¿gur woskowych (Jan Paweá
II, Ferdek Kiepski, Mick Jagger,
Napoleon Bonaparte, Churchill,
Józef Stalin, Franklin, D. Roosevelt, Harry Potter, Hermiona, Ron,
Buster - najgrubszy czáowiek Ğwiata, ChiĔczyk - najwyĪszy czáowiek
Ğwiata, bracia bliĨniacy, lilipuci 72cm wzrostu, Lady Gaga, Iluzje

3d - czerwony dywan, báysk Àeszy i my na nim (w trójwymiarze
wszystko moĪliwe), przystojny Jack
Sparrow - jest nawet zdjĊcie z nim.
ZwiedziliĞmy równieĪ motylarniĊ. PiĊkne motyle siadaáy nam na
gáowach, kurtkach, rĊkach. Są takie
delikatne - wĞród drzew, krzewów,
kwiatów, owoców i Ğwiateá.
W drodze powrotnej obejrzeliĞmy ogromny, piĊkny krzyĪ przy samym morzu, byliĞmy teĪ na wysoko
poáoĪonym tarasie widokowym oraz
w Alei Gwiazd.
Codziennie wieczorem byáa
muzyka i taĔce.
Niechorze poĪegnaáo nas piĊknym sáoĔcem, morze zaĞ usypiającym, tĊsknym szumem, jakby
mówiáo „do zobaczenia”.
Aleksandra Stasierska

ROĝLINY NA ZDROWIE!
DokoĔczenie ze str. 5.

Umysá: melisa
JuĪ przyjemny, cytrynowy zapach
melisy zapowiada jej
dobroczynne
wáaĞciwoĞci.
W staroĪytnoĞci roĞlinĊ
wykorzystywano do przygotowywania
pachnących
kąpieli i aromatyzowania napojów.
Wiedziano
jednak równieĪ o jej
korzystnym
wpáywie na ukáad nerwowy. RoĞlina áagodzi stres
i lĊk, uspokaja, uáatwia zasypianie i wspomaga

leczenie stanów depresyjnych. Do uzyskania poĪądanych efektów wystarczy picie naparu z liĞci.
Choü znosi póácieĔ, melisa najlepiej udaje siĊ
na sáonecznych, osáoniĊtych stanowiskach. Potrzebuje gleby Īyznej, lekkiej i wilgotnej, najlepiej
bogatej w wapĔ.
Czy warto sadziü roĞliny lecznicze? Fakt, wiĊkszoĞü surowców potrzebnych do zioáoterapii z áatwoĞcią dostaniesz w wyspecjalizowanych sklepach.
Nie zapominajmy jednak o przyjemnoĞci páynącej
z posiadania wáasnego leczniczego ogródka. Praca
przy roĞlinach sama w sobie ma wáaĞciwoĞci zdrowotne - pozwala przebywaü na ĞwieĪym powietrzu
i odprĊĪa. Poza tym kwiaty są piĊkne, a te, które
wybraliĞmy, mają jeszcze jedną wielką zaletĊ. OtóĪ
wszystkie są roĞlinami przyjaznymi pszczoáom. Co
to znaczy? Ich kwiaty zawierają duĪe iloĞci pyáku
i nektaru, którymi Īywią siĊ pszczoáy. Do Īycia
i wykarmienia potomstwa te owady potrzebują
naprawdĊ duĪo pokarmu. Jego brak jest jedną
z przyczyn ich wymierania! Dlatego odpowiedĨ na
pytanie, czy warto, brzmi „OczywiĞcie!”. Dla zdrowia,
dla piĊkna i dla pszczóá.
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Dzielnica nr 1
Dzielnica nr 2
Dzielnica nr 3

Dzielnica nr 4
Dzielnica nr 5
Dzielnica nr 6
zapraszają na

II Festyn Rodzinny Dzielnica
29 lipca 2017 r., godz. 16.00 - 23.00
Dziedziniec Baszty
ul. Zamkowa.
W programie:
godz. 16.00
- Zespóá wokalny DOMINKI (SOSW w Ostrzeszowie)
- Szkoáa Zespoáów Adama Fulary
godz. 18.00
- Kapela „Lewiniacy” z Lewina Brzeskiego

30 lipca 2017r., godz. 17.00

dziedziniec baszty
WSTĉP WOLNY
W przypadku záej pogody koncert odbĊdzie siĊ
w sali widowiskowej OCK
godz. 19.00
- Koncert „DINOZAURY ROCKA”

Lato 2017 z OSiRem

EC Eē
PI PI
LI ER
SI

29.07 (sobota) - zawody páywackie dla dzieci
i máodzieĪy - start o godzinie 12.00 (na kąpielisku)
08.08 (wtorek) - turniej piáki noĪnej do lat 12 - start
o godzinie 10.00 (na boisku trawiastym)
Zapisy - na dwa dni przed rozgrywkami,
tel. 728 454 713 lub 728 454 709.
JeĞli chcesz uzyskaü wiĊcej
informacji, zadzwoĔ pod numery
podane powyĪej.
ZAPRASZAMY

ok. godz. 20.30
- Zabawa taneczna - gra kapela Olka z Korpys
W razie niepogody koncerty odbĊdą siĊ
w sali widowiskowej OCK.
Dla dzieci darmowe atrakcje: basen z kulkami,
dmuchaĔce i inne.
Dla uczestników festynu darmowa kieábasa i ciasto.

Zapraszamy

Auta 3
1.08 (wtorek) - Gry zabawy i inne waĪne sprawy: POSOLONE POMYSàY
3.08 (czwartek) - PodróĪe maáe i duĪe: "Plac pod dĊbem" wycieczka
do Przedborowa

USA, animacja, komedia,
106 minut.
Wtorek - 25 VII, godz.11:00,
17:00/3D
ĝroda - 26 VII, godz.11:00/3D,
17:00
Czwartek - 27 VII, godz.11:00,
17:00/3D

Rock Dog. Pies
ma gáos!

Malarze ruszają w plener
Od kilku dni trwa w Ostrzeszowie 20. Plener Malarski im. Antoniego SerbeĔskiego. Na
ulicach miasta i w innych urokliwych miejscach
moĪna spotkaü artystów-malarzy stojących przy
sztalugach, wprawnym okiem zerkających na
malowany obiekt.
- Choü jest to 20. plener malarski, to plenery im. Antoniego SerbeĔskiego odbywają siĊ
w Ostrzeszowie znacznie dáuĪej, bo kiedyĞ przeprowadzano je w cyklu dwuletnim - mówi Artur
Derewiecki, dyrektor OCK. - W tym roku w plenerze uczestniczy ponad 30 osób, jest ich zatem
wiĊcej niĪ w latach ubiegáych. Przyjechali tu nie
tylko z Ostrzeszowa i okolic, ale z caáej Polski z KĊpna, Kalisza, Poznania, Krakowa, Rawicza...
Jest teĪ Wiktor Chadzynow z Ukrainy. W plenerze uczestniczą zarówno profesjonalni artyĞci,

m.in. Stanisáaw
BabczyĔski czy
Jerzy Jerych,
juĪ od kilku lat
prowadzący te
plenery, jak teĪ
artyĞci-amatorzy. Chodzi o to,
by odwiedziü
miejsca, gdzie
malowaá Antoni
SerbeĔski. Pomocny bĊdzie,
wydany w tym
roku, album poĞwiĊcony twórczoĞci SerbeĔskiego - patrząc na zamieszczone w nim reprodukcje
moĪna podąĪaü Ğladami artysty.
Drugim bohaterem
pleneru jest Edward
Haladyn, którego 10.
rocznicĊ Ğmierci wspominamy w tym roku.
W Muzeum Regionalnym trwa jeszcze wystawa jego linorytów,
jest zatem okazja,
by obejrzeü te prace
i spróbowaü porównaü je z dokonaniami
SerbeĔskiego. Wiele
miejsc, uwiecznionych
przez obu artystów, jest
wspólnych. JednakĪe
uczestnicy mają prawo do wáasnych poszukiwaĔ, zarówno
formy twórczoĞci, jak

Chiny, USA, animacja, komedia, przygodowy, 80 minut.
Piątek - 28 VII, godz.11:00,
17:30/3D
Sobota - 29 VII, godz. 17:15
Niedziela - 30 VII, godz.15:30,
17:15/3D
Poniedziaáek - 31 VII, godz.
11:00

Wtorek - 1 VIII, godz.11:00,
17:30/3D
ĝroda - 2 VIII, godz.11:00/3D,
17:30

Transformers: Ostatni
Rycerz
USA, akcja, sci-¿, 150 minut.
Wtorek - 25 VII, godz. 19:00/3D
ĝroda - 26 VII, godz. 19:00/3D
Czwartek - 27 VII, godz. 19:00
/3D

Alibi.com
Francja, komedia, 90 minut.
Piątek - 28 VII, godz.19:15
Sobota - 29 VII, godz.19:00
Niedziela - 30 VII, godz.19:00
Wtorek - 1 VIII, godz.19:15
ĝroda - 2 VIII, godz.19:15
Ceny biletów:
www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line:
www.bilety24.pl

ZAPROSZENIE NA WYCIECZKĉ
Koáo nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie dn. 16.08.2017 r.
organizuje. wycieczkĊ na trasie:
- Waábrzych - kopalnia muzeum,
- Krzeszów - opactwo Cystersów,
- Osówka - podziemne miasto.
Koszt: 100 zá czáonkowie koáa, 110 zá - pozostali
(w cenie bilety wstĊpu, przewodnicy, parkingi,
ubezpieczenie).
Wpáaty do 7.08.2017 r. w kaĪdy poniedziaáek, w godz.
12.00 - 14.00 w UMiG Ostrzeszów, pok. nr 14, I piĊtro.
i malowanych obiektów. MyĞlĊ, Īe
dla wielu jest to takĪe wakacyjna
Wyjazd: godz. 7.00 - parking „Dworek”.
przygoda z malarstwem i z poezją,
Zarząd Koáa
bo mamy kilku artystów uzdolnionych
równieĪ poetycko. Planujemy zatem
- Na plenerze ostrzeszowskim jestem po raz
teĪ wieczór poezji.
Jedną z uczestniczek pleneru jest p. Maá- pierwszy, ĪaáujĊ, Īe to dopiero mój debiut, ale za
gorzata P¿sterer, która przyjechaáa do nas to w jubileuszowym, 20. plenerze. Bardzo fajna
atmosfera, przesympatyczni ludzie. Dobre jest
aĪ z Krakowa.
- Jestem tu juĪ po raz piąty. Ostrzeszów to takĪe to, Īe mogą tu uczestniczyü wszyscy, którzy
kochają malowaü, rysowaü, niezaleĪnie czy to są
bardzo urokliwe miasteczko, wspaniaáe, piĊkne,
artyĞci juĪ profesjonalni, czy amatorzy. Nawet
kolorowe. Jest tu Ğwietna atmosfera twórcza, a organizatorzy fantastyczni. Tu odpoczywam, tu ĪyjĊ. od máodego twórcy moĪna siĊ czegoĞ nauczyü.
Moją ulubioną techniką jest akwarela i pastel,
PoniewaĪ takĪe piszĊ wiersze, to zostawiam zazaĞ jeĞli chodzi o tematykĊ, to ulubionym motywem
wsze jakiĞ wiersz o Ostrzeszowie. ChĊtnie malujĊ
moich prac jest woda, efekty odbicia w wodzie,
architekturĊ, pejzaĪe... Teraz z kolei namalowaáam
efekty Ğwietlne...
kwiaty. Bardzo podobają mi siĊ tutejsze parki.
Wszystkim biorącym udziaá w plenerze artyWidziaáam teĪ w latach poprzednich cudowne
stom Īyczymy twórczej weny. Powstaáe obrazy
pole sáoneczników i pole kukurydziane. Jestem
bĊdzie moĪna zobaczyü na wystawie poplenerowej
równieĪ pedagogiem i uczĊ máodzieĪ malowania mogĊ siĊ pochwaliü 13-letnią laureatką konkursu pod koniec sierpnia. Wtedy teĪ bĊdzie moĪna
nabyü katalog, ukazujący najciekawsze prace.
o Krakowie. Ma zapaá i myĞlĊ, Īe daleko zajdzie.
Przy sztaludze spotykam takĪe p. Jana
KasendrĊ - artystĊ z KĊpna.

K. Juszczak
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NIESAMOWITE EMOCJE NA OGÓLNOPOLSKIM
TURNIEJU „STREETBALL” W KRASZEWICACH!
Oto wyniki zmagaĔ.
Kategorie mãodzieİowe:
U-13
I miejsce - Cavs Kraszewice (Dominika Szuleta,
Marta Kobza, Nikodem KĊdzia, Krzysztof Sobieraj)

U-16
I miejsce - Kaspro 2001 Ostrów
Wlkp. (Mikoáaj Tyburcy, Jakub
Mikoáajczyk, Dominik PaáatyĔski)
II miejsce - Team Kluczbork
(Jan Stempin, Paweá Stempin,
Filip Kursa)
III miejsce - Gimnazjum Brzeziny (Norbert Kowalski, Gracjan
Galiderowicz, Bartáomiej Molka)
Konkurs rzutów za 3 pkt - àukasz
Skurjat (KTKosz Kalisz)
PoĞcigowy konkurs rzutów osobistych - Jan Stempin (Team Kluczbork)

Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice, ¿rma Europol
M. R. Zadka, ¿rma Inter School, Agencja Reklamowa Be Advert, Wielkopolski Związek Koszykówki,
sklep koszykarski Basketo.pl, ¿rma Global S. A.
Wróblewscy, A.M. Idzikowscy.
Lidia Plewa
www.kraszewice.pl

8 i 9 lipca aĪ 38 druĪyn z caáej Polski goĞciáo
w Kraszewicach w ramach VI Turnieju Streetball
Crash The Basket Summer Edition 2017. Pojawiáy
siĊ druĪyny z Opola, àodzi, Waábrzycha, Ostrowa
Wlkp., Kalisza, Wielunia, Opoczna, Sieradza.
W sobotĊ rozegrane zostaáy mecze w kategoriach
máodzieĪowych U-13 i U-16, z kolei w niedzielĊ
podziwialiĞmy zmagania w kat. OPEN. Byáy konkursy koszykarskie, emocje, niespodzianki, zaciĊte
pojedynki, a wszytko to odbywaáo siĊ w atmosferze
fair play, przy dĨwiĊkach streetballowo-hiphopowych, serwowanych przez Dj Chestera.

DOLNOĝLĄSKI FESTIWAL
BIEGÓW GÓRSKICH
Od 20 do 23 lipca odbywaáa siĊ
najwiĊksza miĊdzynarodowa impreza dla biegaczy górskich - DOLNOĝLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW
GÓRSKICH, w którym uczestniczyli
zawodnicy z oĞmiu krajów.
W tym festiwalu, w nocnym biegu
na 110 kilometrów, braá udziaá równieĪ
Paweá Sarnowski.
Biegacze wystartowali o godz.
20.00 w Kudowie Zdroju i przez
Szczeliniec, o wysokoĞci 919m
n.p.m., który trzeba byáo pokonaü,
Bardo, PrzeáĊcz Káodzką, Oráowiec dotarli na metĊ w Lądku Zdroju.
Dystans ten pokonaáo 210 zawodników. Paweá ukoĔczyá bieg na
7. miejscu z czasem 13 godzin, 7
minut i 42 sekundy, co daáo mu 2.
miejsce w swojej, najliczniej obsadzonej, grupie wiekowej!
Gratulujemy!

Nadmorskie
bieganie
PlaĪa, sáoĔce i morze - to walory, z których kaĪdy przebywający
na WybrzeĪu stara siĊ skorzystaü.
Jednak maáo kto myĞli wówczas
o bieganiu. Tymczasem od 27 lat
odbywa siĊ w Jarosáawcu bieg na
15km, w którym znaczna czĊĞü trasy
prowadzi przez plaĪĊ. Niemal co
roku uczestnikami tego biegu są
dwaj mieszkaĔcy gm. Grabów - Marian ĝwitoĔ i Roman Modrzejewski.
Tegoroczne zmagania ukoĔczyáo
691 zawodników. Marian ĝwitoĔ
(z Bukownicy) zająá 230. miejsce,
z czasem z 1:15,24 godz., a Roman
Modrzejewski (z Grabowa) dobiegá
do mety jako 287. (1:18,02 godz.).
ImprezĊ swą obecnoĞcią zaszczycili
olimpijczycy: Wanda Pan¿l i Szymon
Zióákowski.
DzieĔ wczeĞniej obaj biegacze
z ziemi grabowskiej przebiegli 8km
w nadmorskim Sáawnie, w biegu
o nazwie „12 Mostów”. 31. miejsce
zająá tam Marian ĝwitoĔ, a 69. byá
Roman Modrzejewski. Marian byá
takĪe drugi w kat. M-50.
W.J.

ZAPROSZENIE

II miejsce - Kaktuski Kraszewice (Natalia Kleinert, Luiza Cegieáka, Oliwia KaáuĪa, Oliwia Zalewska)
III miejsce - SP Wojownicy SobiesĊki (Tobiasz
Krawczyk, Patrycja StĊpieĔ, Katarzyna Jakóbczak,
Patryk Matyjak)

do spotkaĔ na pielgrzymkowym szlaku

Konkurs skills challenge - Mikoáaj Tyburcy (Kaspro
2001 Ostrów Wlkp.)
OPEN M:
I miejsce - NiedĨwiedĨ, Yogi i Bubu Waábrzych/
Sobótka (Piotr NiedĨwiedzki, Marcin Rzeszowski,
Wojciech Rzeszowski, àukasz Mazur)
II miejsce - KS Play Basket Kraszewice (Tomasz Karkoszka, Adrian Kruszakin, Bartosz Perz,
Krzysztof Pietras)
III miejsce - COMBO Taneczne Ostrów Wlkp.
(BáaĪej Pawlik, Piotr Karolak, Dominik JaĨwiec,
Michaá Jahn)
Konkurs wsadów - àukasz Biedny, PoznaĔ
PoĞcigowy konkurs rzutów osobistych - Krzysztof
ZieliĔski (OLKA I Opole)
Konkurs rzutów za 3 pkt. - Adrian Kruszakin (KS
Play Basket Kraszewice)
Konkurs BIG SHOT - Mikoáaj Mikoáajczyk (Szerszony Wysocko Wielkie)
Konkurs skills challenge - Dominik Brandt (OLKA
I Opole)
Organizator turnieju: KS Play Basket Kraszewice
Sponsorami turnieju byli: Gmina Kraszewice,
KS Play Basket Kraszewice, Stowarzyszenie na

W ĞrodĊ, 26 lipca, wybiegną na Jasną
GórĊ ostrzeszowscy biegacze-pątnicy,
uczestnicy 21. Pielgrzymki Biegowej
OSTRZESZÓW - CZĉSTOCHOWA,
która odbywa siĊ w roku 300. rocznicy
koronacji Cudownego Obrazu Matki
Boskiej CzĊstochowskiej.
Uczestnicy pielgrzymki gorąco
zapraszają wszystkich chĊtnych do
spotkaĔ na pielgrzymkowym szlaku:
*
8.00 - msza Ğw. w koĞciele Chrystusa
Króla w Ostrzeszowie
9.00 - wyruszamy na pielgrzymkowy
szlak
9.30 - wzgórze Baáczyna - krótka
modlitwa
10.40 - sanktuarium Ğw. Idziego
w Mikorzynie - Droga KrzyĪowa
**
W czwartek, 27 lipca, ok. godz. 16.30
przybiegniemy na Jasną GórĊ
i spotkamy siĊ z pielgrzymami przybyáymi
z Ostrzeszowa. O godz. 18.30 zostanie
odprawiona msza Ğw. z udziaáem
pielgrzymek biegowych z caáej Polski,
a o godz. 21.00 weĨmiemy udziaá
w Apelu Jasnogórskim.
Do zobaczenia
na pielgrzymkowym szlaku.
Pielgrzymi-biegacze
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40.

Z okazji
rocznicy ślubu
Kochanym Rodzicom

26.07.2017

Ach, co to byĄ za ĝlub!

Ewie i Antoniemu Rzepeckim
dużo radości, zdrowia,
sił i doczekania kolejnych
pięknych rocznic
życzą
córki z rodzinami

Fatimska rocznica
z Baáczyną w roli gáównej
Parafia ĝwiĊtej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie dla uczczenia
setnej rocznicy objawieĔ fatimskich
organizuje raz w miesiącu wyjĞcie
modlitewne, nawiedzając po drodze
miejsca kultu. Kolejny etap tych wĊdrówek prowadziá wokóá Ostrzeszowa, a uczestnicy pielgrzymki mieli
do pokonania ok. 17 kilometrów.
Pierwszy przystanek wyznaczono
na Baáczynie - najwyĪszym wzniesieniu Ostrzeszowa, skąd nie tylko bliĪej nieba, ale i piĊkne widoki
roztaczające siĊ na okolice. W tym
miejscu, przy pomniku poĞwiĊconym bohaterom wrzeĞnia 1939 r.,
ks. Mateusz, wikariusz parafii Ğw.
Jadwigi Królowej, odprawiá mszĊ dla
pątników.

Ruszamy w dalszą drogĊ - na
trasie jeszcze piĊü koĞcioáów: Ğw.
Bartáomieja w Rogaszycach i ostrzeszowskie Ğwiątynie - Ğw. Mikoáaja,
WniebowziĊcia NMP, Chrystusa Króla
oraz klasztorek. W kaĪdym z nich
miejsca warte poznania, obejrzenia…
Jest teĪ czas na modlitwĊ, na odmówienie tajemnic róĪaĔca.
Byáo juĪ po póánocy, gdy blisko
80-osobowa grupa pielgrzymów
dotaráa przed ĞwiątyniĊ swojej parafii. BáogosáawieĔstwo, krótkie
sáowa poĪegnania i zmĊczeni, ale
peáni wraĪeĔ pątnicy udali siĊ do
swych domów.
W. Juszczak

Marzena i Przemysãaw
Miáo nam poinformowaü,
Miá
i f
ü Īe
Ī 29 kkwietnia
i t i 2017 roku
k w kkoĞciele
Ğ i l w Grabowie
G b i nad
d Prosną
P
na Ğlubnym
Ğl b
kobiercu stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

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

Kolejne etapy pieszych pielgrzymek, organizowanych zawsze
w drugi piątek miesiąca przez pa-

rafiĊ ĝwiĊtej Jadwigi Królowej, to
Kotáów, Mikorzyn i Sadowie.

Wychowywanie dzieci to jak trzymanie w rękach mokrego mydła: jeżeli ściśniesz je za mocno, ucieka, jeżeli trzymasz za słabo, wyślizguje się z ręki.
Aby trzymać je w ręku, musisz je ściskać delikatnie, ale stanowczo. E. H.

Sara - córeczka paĕstwa Pauliny i Eliasza Olechów z Doruchowa, ur. 13.07.2017r.,
waga 3540g
Alan - synek paĕstwa Darii Gabryğ i Karola Kosatki z Salomonów, ur. 15.07.2017r.,
waga 3500g
Adam - synek paĕstwa Pauliny i Tomasza Kinastowskich z Ostrzeszowa,
ur. 15.07.2017r., waga 2780g
Lenka - córeczka paĕstwa Eweliny i Sebastiana Golów z Myjomic, ur. 18.07.2017r.,
waga 3910g
Tamara - córeczka paĕstwa Magdaleny i Roberta Jċdrzejaków z Grabowa
n. ProsnĆ, ur. 18.07.2017r., waga 3750g
Olga - córeczka paĕstwa Pauliny i Pawâa Wojdów z Chojnika, ur. 20.07.2017r.,
waga 3200g
Marcelinka - córeczka paĕstwa Katarzyny i Arkadiusza Wróblów z Godziċtów,
ur. 20.07.2017r., waga 3310g

