w

r juĪ k.
e
m
áe
nu
d z ia
pny
e
Ċ
i
t
n
s
o
Na
zy p
s
Ī
i
l
najb

®

ROK XXIII NR
DATA:

32 (1166)

9.08.2017

CENA: 2 zá
(w tym 8% VAT)

REGIONALNY TYGODNIK INFORMACYJNY

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

CZAJKÓW * DORUCHÓW * GRABÓW N. PROSNĄ * KOBYLA GÓRA * KRASZEWICE * MIKSTAT * OSTRZESZÓW

Z okna Īycia do szczĊĞliwej rodziny
5 lipca w „oknie Īycia” w Ostrzeszowie matka pozostawiáa noworodka - dziewczynkĊ. Wkrótce minie 6 tygodni od tego
momentu (tyle czasu ma matka na zmianĊ
decyzji) i wtedy maáa Wiktoria bĊdzie mogáa zostaü adoptowana. SzczĊĞliwy dom
chce jej daü maáĪeĔstwo z Ostrzeszowa,
które w szczególny, nadzwyczajny sposób
związane jest z Wiktorią…
Tego dnia mieszkanka Ostrzeszowa wybraáa siĊ na spacer z córką i pieskiem. Po
drodze spotkaáa swoją siostrĊ z koleĪanką.
ChwilĊ porozmawiaáy, a potem kaĪda poszáa
w swoją stronĊ. Byá to ciepáy, letni wieczór.
Kiedy pani Joanna przechodziáa obok
klasztorku, zauwaĪyáa, Īe w „oknie Īycia”
leĪy torba. Ten fakt trochĊ ją zaniepokoiá,
podeszáa wiĊc bliĪej, by to sprawdziü. I wtedy
zobaczyáa dzieciątko - Ğliczne, bezbronne…
Natychmiast powiadomiáa siostry, poniewaĪ
w tym momencie ich tam nie byáo.
Czy wáaĞnie wtedy, od pierwszej chwili,
kobieta poczuáa siĊ odpowiedzialna za to

dziecko? Czy serce mówiáo jej, Īe Bóg chciaá,
Īeby to wáaĞnie ona je znalazáa, Īeby to
ona daáa mu miáoĞü, której nie mogáa daü
mu matka?
PróbowaliĞmy porozmawiaü z panią Joanną, ale nie chciaáa mówiü o swoich uczuciach. Ze wzglĊdu na wolĊ matki dziewczynki,
wyraĪoną w liĞcie pozostawionym przy noworodku w „oknie Īycia”, nie chciaáa nagáaĞniaü
sprawy, choü i tak ludzie, niektórzy zupeánie
nieznajomi, wiedzą i zadają jej wiele pytaĔ…
Jedno jest pewne, pani Joanna i jej mąĪ
chcą przyjąü dzieciątko do swojej rodziny,
chcą daü dziewczynce dom, miáoĞü i szczĊĞcie. Chcą, by byáa ich córeczką.
Wiktorio, czeka na ciebie kochająca rodzina - mama, tata, siostrzyczki i dziadkowie.
RoĞnij zdrowo i bądĨ szczĊĞliwa.
js
ImiĊ osoby, która znalazáa dziewczynkĊ,
zostaáo zmienione.

Grali na uczuciach i wyáudzali pieniądze
Prosili tylko o piĊü záotych, w zamian rozdawali obrazki z wizerunkiem
Ğw. Krzysztofa. Twierdzili, Īe zbierają
na chore dziecko - mowa o czterech
mĊĪczyznach narodowoĞci romskiej,
którzy w ostatnich dniach „opanowali”
krajową „11” na trasie Ostrzeszów KĊpno (w pobliĪu Zajazdu na Wilku)
i wyáudzali pieniądze od kierowców,
stojących w korku.
Szanowni kierowcy! Nie jestem Īebrakiem, proszĊ tylko o niewielką pomoc.
Zbieram na moje chore dziecko. DajĊ
wam Ğw. Krzysztofa za 5 zá. JeĞli dacie
wiĊcej, to znaczy, Īe macie dobre serce.
Obrazek jest poĞwiĊcony - taką karteczkĊ
otrzymaáo wielu kierowców, stojących
w korku z powodu prac trwających przy
budowie obwodnicy KĊpna, na wysokoĞci
Zajazdu na Wilku.
Jednak nie wszyscy dali siĊ nabraü
na ten tani chwyt. Od kilku dni w Internecie krąĪy ¿lm nagrany przez jednego
z mieszkaĔców Ostrzeszowa - mĊĪczyzna
przedstawia w nim dziaáania oszustów
i ostrzega innych kierowców.
- ProszĊ pana, co pan robi? - tymi
sáowami ostrzeszowianin zwraca siĊ do
mĊĪczyzny, próbującego daü mu obrazek. - Pan na coĞ zbiera, czy sprzedaje obrazki?

- SprzedajĊ - pada odpowiedĨ, po czym naciągacz szybko odchodzi i zmierza w kierunku
innego samochodu.
Mieszkaniec Ostrzeszowa nie daje jednak za
wygraną i idzie za nim.
- ProszĊ nie dawaü im pieniĊdzy, to są wyáudzacze, oni dzieĔ w dzieĔ tu stoją - mówi do
innych kierowców. - Wczoraj rozdawali obrazki
z wizerunkiem Jana Pawáa II. Zgáosiáem sprawĊ na
policjĊ. WáaĞnie w taki sposób „Cygany” zarabiają
pieniądze. ProszĊ zobaczyü, jaki áadny porządek
zostawili w miejscu, w którym mają swoją kryjówkĊ - mĊĪczyzna wskazuje na pobocze drogi.
Po chwili przyjeĪdĪa patrol policji. Na nagraniu
sáychaü, jak policjanci z KĊpna pytają Romów, czy
mają przy sobie jakieĞ pieniądze.
- Oni tu dziennie są w stanie zebraü koáo
kilku tysiĊcy záotych - odpowiada funkcjonariuszom mieszkaniec Ostrzeszowa, autor nagrania.
- A skąd wiesz? - dopytuje jeden z wyáudzaczy. Bo ja tu jeĪdĪĊ codziennie, proszĊ pana - wyjaĞnia
ostrzeszowianin.
- MĊĪczyĨni zagraĪali bezpieczeĔstwu w ruchu
drogowym, podchodzili do samochodów stojących
w korku i wymuszali datki. Policjantom udaáo siĊ
ustaliü ich dane. Okazaáo siĊ, Īe są to mieszkaĔcy
Poznania. Wszyscy zostali ukarani mandatem mówi Anna LubojaĔska z KPP w KĊpnie.
A. àawicka
Autorowi ¿lmu dziĊkujemy za udostĊpnienie
materiaáu oraz gratulujemy odwaĪnej, obywatelskiej postawy.

ZEBRALI 9.500 ZàOTYCH DLA DOMINIKA
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

650 ZàOTYCH ZA USàUGĉ
FRYZJERSKĄ
WyjaĞnienie fryzjerki
W ubiegáym tygodniu nie udaáo
nam siĊ zamieĞciü wypowiedzi fryzjerki, która za koloryzacjĊ wáosów
zaĪądaáa od jednej ze swoich klientek
aĪ 650 záotych. Kobieta nie odbieraáa
naszych telefonów, nie odpowiedziaáa równieĪ na pozostawionego przez
nas smsa. Mieszkanka Ostrzeszowa
zgáosiáa siĊ do nas we wtorek, tuĪ
po ukazaniu siĊ artykuáu w gazecie.
Chciaáa wyjaĞniü sprawĊ…
- Tak naprawdĊ burzĊ wokóá tego
wszystkiego rozpĊtaáa pani Agnieszka mówi fryzjerka. - W Īadnym wypadku
nie czujĊ siĊ winna, zaĪądaáam takiej
kwoty, poniewaĪ uwaĪam, Īe byáa
to ciĊĪka praca, której poĞwiĊciáam
wiele godzin, uĪyáam wielu profesjo-

ģWIEįE
JABâKA
- JUį W SPRZEDAįY

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

nalnych kosmetyków. UmiejĊtnoĞci,
które posiadamy, trzeba zdobywaü
latami. SpoáeczeĔstwo powinno byü
zadowolone, Īe ma takich fachowców
w Ostrzeszowie. Pani Agnieszka tra¿áa
do nas z polecenia swojej koleĪanki,
jest to osoba z zewnątrz, która przyjechaáa do nas z Sycowa. Nie ukrywam,
Īe zaleĪy nam na kaĪdym kliencie.
Chcemy, Īeby ludzie do nas wracali.
Na wejĞciu poinformowaáa nas, czego
oczekuje. OĞwiadczyáa, Īe byáa klientką
renomowanych salonów, dlatego wiedziaáyĞmy, Īe ma pewne Īądania, Īe ta
kobieta zna siĊ na rzeczy. Nie chodziáo
o to, Īeby „skasowaü” od niej wiĊcej, ale
Īeby wyszáa od nas zadowolona. PrzeprowadziáyĞmy analizĊ - co bĊdziemy
robiü, co chcemy osiągnąü, co w ogóle
da siĊ osiągnąü. Z naszej strony byáo
to wszystko bardzo áadnie wyjaĞnione.
PoinformowaáyĞmy, na jakich produktach pracujemy, owszem nie podaáyĞmy
dokáadnej ceny, ale zasugerowaáyĞmy,
Īe cena uzaleĪniona bĊdzie od iloĞci
zuĪytych produktów. Pani Agnieszka
chciaáa zmiany caáego wizerunku. Naj-

STUDNIE

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

pierw wykonaáyĞmy strzyĪenie, potem
poáoĪyáyĞmy rozjaĞniacz. Wáosy tej pani
byáy w róĪnych odcieniach, dlatego
trzeba byáo to zrobiü umiejĊtnie. Proces naáoĪenia rozjaĞniacza byá o wiele
dáuĪszy aniĪeli samo oczekiwanie na
efekty. Potem wraz z panią Agnieszką
ustaliáyĞmy, Īe bĊdziemy staraü siĊ
uzyskaü piĊkny, cháodny odcieĔ blond.
Udaáo siĊ. UwaĪam, Īe tak naprawdĊ
ta pani nie ma siĊ czego przyczepiü nie ma Īadnych plam na gáowie. Ja
nie mam siĊ czego wstydziü, mimo Īe
rachunek wyszedá tak wysoki. To byáa
uczciwa i sumienna praca. Mieszkanka
Sycowa na pewno nie ma zniszczonych
wáosów.
Owszem, ta pani przyjeĪdĪaáa do
mnie, ale nie potra¿áyĞmy dojĞü do
porozumienia. Otrzymaáa nie tylko
paragon, ale i kartkĊ, na której wyszczególnione zostaáo, co ile kosztowaáo.
To ona wystawiáa mi negatywną
opiniĊ na Facebooku. W swojej obronie postanowiáam umieĞciü na pro¿lu
salonu zdjĊcia pani Agnieszki, nie byáo
na nich widaü jej twarzy. Chciaáam wyjaĞniü ludziom, skąd wziĊáa siĊ taka
suma. PopáynĊáy negatywne komentarze - od ludzi, którzy nigdy nie byli
w naszym salonie. W koĔcu usunĊáam
pro¿l. Klientka byáa informowana o tym,
dlaczego robimy jej zdjĊcia, nie wyraĪaáa sprzeciwu, wrĊcz przeciwnie - kiedy
robiáyĞmy fotogra¿e, byáa uĞmiechniĊta.
Dopiero póĨniej stwierdziáa, Īe ona
sobie tych zdjĊü nie Īyczyáa.
Na spotkaniu w Cechu oddaáam jej
poáowĊ pieniĊdzy. ChociaĪ tej pani chodziáo o zwrot caáej sumy. Powiedziaáam,
Īe to wykluczone, bo nie popeániáam
Īadnego báĊdu.
Wysáuchaáa: A. àawicka
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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
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ZBADALI SOBIE SKÓRĉ

4 sierpnia, od godziny 10.00 do
16.00 w Ostrzeszowie, przy aptece „Na
Rynku” kaĪdy mógá zrobiü bezpáatne
badania znamion na skórze. Akcja,
zainicjowana przez fundacjĊ „NEUCA
dla zdrowia” ma na celu promocjĊ pro¿laktyki i diagnostyki czerniaka. Fundacja
wspóápracuje z aptekami w ramach
programu Partner +.
Caákowicie bezinwazyjne i bezbolesne badanie, wykonywane jest za
pomocą dermatoskopu. Pacjenci od
razu otrzymują wynik badania i dalsze zalecenia.
„JesteĞmy zaskoczone, Īe jest
tak duĪe zainteresowanie. Zapisaáo
siĊ 40 osób, a przyszáo dwa razy tyle.
To dobrze Ğwiadczy o ĞwiadomoĞci

Stolarnia podejmie siĊ
wspóápracy w zakresie
produkcji stelaĪy do
mebli tapicerskich,

spoáeczeĔstwa. Pro¿laktyka jest przecieĪ najwaĪniejsza. OrganizowaliĞmy
juĪ badania kardiologiczne, spirometryczne, ale wtedy nie byáo tak duĪego
zainteresowania” - mówi pani Urszula
Faltyn, kierownik apteki „Na Rynku”,
która wspóápracuje z fundacją i przy
której prowadzone byáy badania.
sm
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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

ROWER
+ GRATIS

tel. 697 510 250

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
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APTEKI
Plan dyİurów

„Zamkowa”, ul. Gorgolewskiego 4 - od 7.08 do 13.08, tel. 732-05-35
„Pod Wagą” - od 14.08 do 20.08, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
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Przewróciáa siĊ cháodnia z póátuszami

Motocyklem w traktor
30-letni
motocyklista
ucierpiaá w wypadku, do którego doszáo 4
sierpnia na
krajowej „11”
w Rogaszycach.
30-letni
mieszkaniec
województwa
opolskiego,
kierując motocyklem marki
Suzuki, Ĩle
oceniá odlegáoĞü podczas wyprzedzania i uderzyá
w jadący przed nim ciągnik naleĪący
do ¿rmy remontującej krajową „11”.

7 sierpnia na rondzie Strugi (zjazd z obwodnicy
Ostrowa Wielkopolskiego) przewróciáa siĊ cháodnia
przewoĪąca póátusze.
CiĊĪarówka opuszczaáa rondo i kierowaáa siĊ w stronĊ
Ostrzeszowa - nagle samochód przewróciá siĊ na prawy
bok. Pojazd zatarasowaá jeden pas, uszkadzając przy tym
przydroĪną latarniĊ. PoniewaĪ z auta wyciekaáo paliwo, na

fot. M. Radziszewski

30-latek, który ucierpiaá w wypadku, zostaá przewieziony do szpitala
w KĊpnie.
Funkcjonariusze zatrzymali mu
prawo jazdy.

POLICJA
Kierowaá pomimo zakazu

Nie
ustąpiá
Wieczorem, 3 sierpnia, na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie kierujący fordem
mondeo 19-letni mieszkaniec gminy Doruchów podczas skrĊtu w lewo nie ustąpiá pierwszeĔstwa i doprowadziá do zderzenia z ¿atem pandą, którym kierowaá
37-letni mieszkaniec gminy Grabów. 19-latka ukarano mandatem.

2 sierpnia w Zalesiu policjanci
zatrzymali do kontroli kierującego
seatem. Jak siĊ okazaáo, 46-letni
mieszkaniec Warszawy kierowaá
samochodem pomimo zakazu, jaki
wydaá wobec niego warszawski starosta.
W sprawie prowadzone są dalsze czynnoĞci w kierunku przestĊpstwa wypeániającego znamiona art.
180 a kk - „Kto na drodze publicznej,
w stre¿e zamieszkania lub w stre¿e
ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny,
nie stosując siĊ do decyzji wáaĞciwego
organu o cofniĊciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci do lat 2.”

ħle zabezpieczony heder

CiĊĪarówka wpadáa do rowu
2 sierpnia w Rzetni, na krajowej
„11”, kierowca mana z cysterną wjechaá do rowu.
38-letni mieszkaniec DĊbia, kierując samochodem ciĊĪarowym marki
Man z cysterną do przewozu cementu,
wpadá do rowu. Kierowca táumaczyá, Īe
usiáowaá uniknąü zderzenia z poprzedzającym go pojazdem.

Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna byá
w stanie po uĪyciu alkoholu - miaá okoáo
0,4 promila w wydychanym powietrzu.
38-latek straciá prawo jazdy. Usáyszaá juĪ dwa zarzuty - kierowania pojazdem w stanie po uĪyciu alkoholu
oraz spowodowania zagroĪenia bezpieczeĔstwa w ruchu drogowym. Za
tego typu wykroczenia przewidziane
są wysokie kary grzywny.

STRAĒ
Paliáa siĊ prasa do sáomy
W sobotni wieczór - 5 sierpnia,
w Biskupicach Zabarycznych paliáa siĊ prasa do sáomy. PoĪar gasiáy
3 zastĊpy straĪy poĪarnej. Straty
oszacowano na 28 tysiĊcy záotych.
Początkowo straĪacy przyjĊli zgáoszenie o poĪarze ciągnika rolniczego.
Na miejscu okazaáo siĊ jednak, Īe pali
siĊ prasa do sáomy. ĝwiadkowie zdarzenia próbowali ugasiü ogieĔ na wáasną
rĊkĊ - przy pomocy wĊĪa ogrodowego.

693 635 565; 606 718 442

DESKI TARASOWE
Z KOMPOZYTU

Twoje pãytki na balkonie
/ tarasie odpadajð ?
Rozwiðēemy ten problem!

Skontaktuj siõ z Nami

miejsce wezwano straĪ poĪarną. Na szczĊĞcie nikomu nic
siĊ nie staáo.
Ruch odbywaá siĊ wahadáowo.
Jako ciekawostkĊ dodajmy, Īe na wypadek „najechaá”
mieszkaniec Ostrzeszowa, i to on pomógá kierowcy wydostaü
siĊ z kabiny, a nas poinformowaá o zdarzeniu.

998

Jeszcze przed przybyciem straĪaków
wáaĞciciel prasy odczepiá traktor i odjechaá nim w bezpieczne miejsce. Niestety, wysoka temperatura spowodowaáa,
Īe odksztaáciá siĊ dach ciągnika.
Akcja straĪaków trwaáa 1,5 godziny.

Zaskroniec w domu
- W naszym domu jest wąĪ - zgáoszenie takiej treĞci przyjąá w piątek (4
sierpnia) dyĪurny PSP w Ostrzeszowie.
Chodziáo o dom jednorodzinny w Doruchowie.
Na miejsce zadysponowano
straĪaków z JRG z chwytakiem oraz
ochotników z Doruchowa. Na szczĊĞcie
okazaáo siĊ, Īe nie byáa to Īmija, a niegroĨny zaskroniec. StraĪacy szybko
záapali nieproszonego goĞcia i wypuĞcili
go do lasu.

PoĪar kotáowni
2 sierpnia w jednym z domów
w Olszynie doszáo do poĪaru w kotáowni.
W akcji gaĞniczej uczestniczyáy
dwa zastĊpy z JRG Ostrzeszów.
PoĪar, jeszcze przed przyjazdem
straĪy, próbowaá ugasiü wáaĞciciel
domu.

Policjanci ukarali mandatem kierującego kombajnem 23-letniego
mieszkaĔca gminy Ostrzeszów, który
Ĩle zabezpieczyá heder na przyczepie
technicznej, w wyniku czego sprzĊt
upadá na jezdniĊ i uszkodziá asfalt.
Do zdarzenia doszáo 2 sierpnia, po
godz. 19.00 na ul. Kolejowej w Grabowie.
Policja apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bezpieczeĔstwa podczas prac związanych z koszeniem,
prasowaniem, a przede wszystkim o odpowiednie transportowanie maszyn.

Pijany na budowie
28-letni pracownik jednej
z ostrzeszowskich ¿rm pracowaá
na budowie, mając ponad 2 promile.
- Po przybyciu na miejsce stwierdzono, Īe pali siĊ drewno opaáowe,
skáadowane obok pieca - mówi Patryk
MoĞ z PSP w Ostrzeszowie.
WáaĞcicielowi domu, który podczas próby gaszenia ognia poparzyá
sobie dáoĔ, straĪacy udzielili pierwszej
pomocy, na miejsce wezwano równieĪ pogotowie.
Na szczĊĞcie, obraĪenia rĊki okazaáy siĊ niegroĨne.
- PoĪar ugaszono, nastĊpnie przewietrzono pomieszczenie. Miernik wielogazowy nie wykazaá niebezpiecznej
substancji w powietrzu - dodaje MoĞ.
Dziaáania straĪaków trwaáy prawie
godzinĊ.

Pomogli nieprzytomnemu
mĊĪczyĨnie
5 sierpnia straĪacy otrzymali
informacjĊ od PaĔstwowego Ratownictwa Medycznego, Īe na ul. Chopina w Mikstacie leĪy nieprzytomny
mĊĪczyzna z raną gáowy.
Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili straĪacy z OSP w Mikstacie. Ratownicy postąpili bardzo
sáusznie, informując o zdarzeniu straĪ
poĪarną, poniewaĪ karetka dotaráa na
miejsce dopiero dziewiĊü minut po
straĪakach.
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Zgáoszenie o pijanym pracowniku
policjanci otrzymali 3 sierpnia, przed
godziną 10.00. 28-latek próbowaá
wejĞü na rusztowanie. Na miejsce
wezwano wáaĞciciela ¿rmy, który odsunąá mĊĪczyznĊ od pracy.
Prowadzone są czynnoĞci sáuĪbowe wobec sprawcy.

Piesi áamią przepisy 36 mandatów!
W czwartek (3 sierpnia) policjanci
po raz kolejny prowadzili dziaáania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas akcji, która trwaáa
caáy dzieĔ, odnotowali aĪ 40 wykroczeĔ. Byáo to gáównie przechodzenie
w miejscach niedozwolonych - aĪ 31
przypadków. Jedna osoba zlekcewaĪyáa równieĪ „czerwone Ğwiatáo”. Mundurowi ukarali mandatami 36 osób.

Weekendowi nietrzeĨwi
Podczas minionego weekendu
policjanci zatrzymali na drogach
powiatu siedem osób, które kierowaáy „po alkoholu”.
5.08., godz. 17.00, Ostrzeszów,
38-letni mieszkaniec tej gminy (ponad
1,5 promila); kierowaá vw golfem,
5.08., godz. 18.00, Zalesie,
28-letni mieszkaniec gm. Doruchów
(ponad promil); kierowaá motorowerem,
5.08., godz. 20.00, Przytocznica,
30-letni mieszkaniec gm. Doruchów
(ponad promil); kierowaá motorowerem,

Rozrzucony balot sáomy
6 sierpnia, po godz. 19.00 na
ul. Cmentarnej w Kraszewicach straĪacy usuwali rozrzucony balot sáomy.
Byá to najprawdopodobniej akt
wandalizmu. KtoĞ wytoczyá balot na

5.08., godz. 23.00, Przytocznica,
19-letni mieszkaniec gm. Doruchów
(ponad 2 promile); kierowaá rowerem,
6.08., godz. 00.10, Parzynów,
19-letni mieszkaniec pow. kĊpiĔskiego (po spoĪyciu alkoholu); kierowaá
oplem corsą,
6.08., godz. 17.00, Meszyny,
64-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów (po spoĪyciu alkoholu); kierowaá
oplem astrą,
6.08., godz. 17.00, Torzeniec,
31-letni mieszkaniec gm. Ostrzeszów
(po spoĪyciu alkoholu); kierowaá ursusem.
We wszystkich wymienionych
sprawach toczą siĊ postĊpowania,
sprawcy za popeánione przestĊpstwa
oraz wykroczenia staną przed sądem.

Kombajn zderzyá
siĊ z motocyklem
1 sierpnia w Taborze Maáym doszáo do zderzenia kombajnu i motocykla.
Okoáo godz. 17.30 na prostym
odcinku drogi kierowca kombajnu
zboĪowego, 56-latek z powiatu
ostrzeszowskiego, nie zachowaá
Ğrodków ostroĪnoĞci i nie ustąpiá
pierwszeĔstwa jadącemu prawidáowo
motocykliĞcie. Motocyklem kierowaá
37-latek z gminy Bralin. Motor przewróciá siĊ, a 37-latek odniósá obraĪenia (záamania).
ĝwiadkiem zdarzenia byá funkcjonariusz KPP w KĊpnie (po sáuĪbie),
który natychmiast wezwaá policjĊ,
udzieliá pomocy rannemu i zawiózá
motocyklistĊ do szpitala.
Od kierowcy kombajnu pobrano
krew do badaĔ. Trwa postĊpowanie,
które wyjaĞni przyczyny i okolicznoĞci
zajĞcia. Prowadzi je KPP KĊpno.
jezdniĊ, po czym rozciąá go i rozrzuciá,
uniemoĪliwiając w ten sposób bezpieczny ruch pojazdów.
Chciaáoby siĊ powiedzieü - puknij
siĊ w czoáo, chocholi baranie!

Paliáo siĊ Ğciernisko
3 sierpnia, o godz. 12.30. w Kocháowach, na powierzchni 1000m2 paliáo siĊ
Ğciernisko.
- Na miejsce zadysponowane zostaáy trzy zastĊpy. ZastaliĞmy spalone juĪ
Ğciernisko. Sytuacja byáa opanowana. PoĪar zostaá przygaszony przez wáaĞciciela. Nasze dziaáania polegaáy jedynie na dogaszeniu tego Ğcierniska - informuje
Patryk MoĞ.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

UCZCILI PAMIĉû O POWSTANIU
WARSZAWSKIM
1 sierpnia to dzieĔ narodowej zadumy i pamiĊci o Powstaniu Warszawskim, które zapisaáo
siĊ na kartach historii jako jedno
z najwaĪniejszych wydarzeĔ drugiej
wojny Ğwiatowej. 73. rocznicĊ tego
heroicznego czynu uczciá równieĪ
Ostrzeszów.

Punktualnie o godz. 17.00 niemal
w caáej Polsce sáychaü byáo wycie
syren alarmowych. W Ostrzeszowie uroczystoĞci ku czci polegáych
i walczących o WarszawĊ odbyáy siĊ
tradycyjnie pod pomnikiem harcerskiej „Lilijki” - obchody zorganizowaá
ostrzeszowski obwód ZHR.

- Na spontaniczne „obchody” rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w moim piĊtnastotysiĊcznym
Ostrzeszowie przyszáo ponad 150 osób,
zawezwanych przez „fejsa” - harcerze
z dwóch organizacji, wáadze miasta,
radni miejscowej koalicji i opozycji, siostry zakonne, ksiądz i znajomi, którzy
raczej od koĞcioáa stronią. Cieszy, Īe
na chwilĊ wszyscy mogliĞmy zatrzymaü
siĊ na dĨwiĊk syren, oddaü hoád i czeĞü
PowstaĔcom i zadumaü siĊ nad powagą
tej chwili. To dla mnie zaszczyt, Īe drugi
raz z rzĊdu mogáem przygotowaü tĊ
skromną uroczystoĞü - pisaá na swoim
pro¿lu FB, Marcin Pluta z ZHR.
Harcerze stanĊli we wspólnym
krĊgu, by zaĞpiewaü powstaĔcze
piosenki i odmówiü modlitwĊ w intencji polegáych w obronie stolicy.
A. à.
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MALI
PATRIOCI
Ci máodzi ostrzeszowianie takĪe
pamiĊtali, aby 1 sierpnia - w 73. rocznicĊ
wybuchu Powstania uczciü bohaterów tamtych dni.
Spod pomnika
Powstania Warszawskiego przysáali do
redakcji pozdrowienia
dla naszych czytelników, które z przyjemnoĞcią przekazujemy,
a maáym patriotom
dziĊkujemy!

Spóáka TULCON S.A. posiadająca ugruntowaną pozycjĊ
na rynku budowlanym, w charakterze Generalnego
Wykonawcy Inwestycji w związku z dynamicznym rozwojem
poszukuje kandydatów na stanowisko
fot. siostra Agata PodniesiĔska

SPECJALISTA
DS. ZAKUPÓW
I ZAMÓWIEĘ

Krzaki ograniczają
widocznoĞü

Nasz czytelnik zwróciá uwagĊ na miejsce
w Ostrzeszowie, w którym zbiegają siĊ ul. Ğw.
Mikoáaja, Wiejska i Jasna. Na tym równorzĊdnym skrzyĪowaniu, pokaĨnej wysokoĞci krzaki
(akacje) skutecznie ograniczają widocznoĞü.
Szczególnie niebezpieczny jest wyjazd z ul.
Wiejskiej, kierowcy muszą kombinowaü na
wszelkie sposoby, aby bezpiecznie kontynuowaü jazdĊ.
Prosimy odpowiednie sáuĪby, aby za ich
sprawą w tym miejscu zrobiáo siĊ przejrzyĞciej.

Miejsce pracy: Ostrzeszów
Opis stanowiska
•
•
•
•
•

Do kogo naleĪy dziaáka i baáagan na Targowej?
mówią. - Prezydent Andrzej Duda,
bĊdąc w Ostrzeszowie, mówiá, Īe jest
tu tak piĊknie i czysto. Szkoda, Īe nie
przejechaá ulicą Targową, wtedy na
pewno zmieniáby zdanie.
Pewnie nikt by nie pomyĞlaá, Īe za
kilkumetrowym, wysokim murem, znaj-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza dokumentacji projektowej
sporządzanie kosztorysów
wspóáudziaá w tworzeniu harmonogramów
przeprowadzanie procesów zakupowych zgodnie z wewnĊtrznymi
przepisami Spóáki - zakupy materiaáów budowlanych
analiza ofert záoĪonych przez dostawców i podwykonawców oraz udziaá
w negocjacjach cenowych
pogáĊbianie wspóápracy z aktualnymi dostawcami oraz poszukiwanie
dostawców alternatywnych
organizacja logistyki zakupionych materiaáów
tworzenie i edycja dokumentów (druków wewnĊtrznych, opracowywanie
umów, zestawieĔ, prezentacji, pism)
klasy¿kacja i archiwizacja dokumentów
przygotowywanie rozliczeĔ i raportów
prowadzenie korespondencji zewnĊtrznej i wewnĊtrznej
prowadzenie rejestru wpáywających dokumentów
kompletowanie faktur zakupowych i dokumentów potwierdzających
procedurĊ WDT
wystawianie i obsáuga zamówieĔ

Wymagania
•
•
•
•
•

- Osoby, które nas odwiedzają, Ğmieją siĊ, Īe
Īyjemy w takim
otoczeniu, a my
bezradnie rozkáadamy rĊce -

MATERIAŁY D
DLA BUDOWNICTWA

DU¯Y
WYBÓR
LISTEW
DO
GLAZURY
www.stabud.com.pl
godziny otwarcia
Pn. - Pt. 7.00 - 19.00, sob. 7.00 - 14.00
OLSZYNA 38, tel. (62) 730 45 30, kom. 601 662 829

wyksztaácenie wyĪsze techniczne
doĞwiadczenie w dziaáach zakupów -materiaáy budowlane lub techniczne
odpornoĞü na stres
umiejĊtnoĞü pracy w zespole
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEKTRONARZĘDZIA

OKNA, DRZWI, BRAMY

MieszkaĔcy ulicy Targowej
w Ostrzeszowie mają juĪ doĞü baáaganu, jaki panuje wokóá ich kamienicy. Od lat bezskutecznie poszukują
wáaĞciciela dziaáki, odpowiedzialnego za taki stan rzeczy.

dującym siĊ tuĪ przy chodniku, panuje
taki nieporządek. Dopiero przekraczając bramĊ jednej z kamienic, moĪemy
siĊ przekonaü, jak jest naprawdĊ.
- Najbardziej zaleĪy nam, Īeby
urzĊdnicy znaleĨli wáaĞciciela tej dziaáki. Od lat nikt siĊ na niej nie pojawia.
SzukaliĞmy na wáasną rĊkĊ, ale, jak siĊ
okazuje, to wcale nie jest takie proste.
Prawdopodobnie dziaáka naleĪy do
trzech osób. Tutaj staá kiedyĞ budynek,
ale zostaá rozebrany. Jak widaü, nie
do koĔca, bo na dziaáce nadal leĪą
cegáy. Nie wspominając juĪ o Ğmieciach,
ludzkich i zwierzĊcych odchodach.
ZaroĞla i chwasty przysáaniają nam
widok z okien - widzimy tylko dziaákĊ
i jeden wielki bajzel. Latem wąchamy
te unoszące siĊ w górĊ „zapachy”. To
przykre, ale nawet na szczura moĪna
siĊ tu natknąü. Niech ktoĞ siĊ za to
w koĔcu weĨmie - Īądają mieszkaĔcy.
Ta dziaáka jest ogrodzona i sami nic
z tym nie zrobimy - kwitują.
Pozostaje mieü nadziejĊ, Īe urzĊdnikom uda siĊ w koĔcu dotrzeü do wáaĞcicieli i na Targowej w niedáugim czasie
w koĔcu zapanuje porządek.
A. à.

•
•
•

udziaá w realizacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązaĔ
w technologii budowlanej w ciekawych projektach polskich i zagranicznych
pracĊ w máodym i dynamicznym zespole
wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwali¿kacji i doĞwiadczenia
Osoby zainteresowane proszone są o przesáanie
CV na adres
e-mail: rekrutacja@tulcon.pl
Prosimy o umieszczenie w zgáoszeniu klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych
niezbĊdnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych,
Dz.U nr 133, poz. 883”
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania siĊ tylko
z wybranymi kandydatami

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

9.08.2017
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POLSKIM BUSEM NA MISJE
miejską, i przydawaáa siĊ
czujnoĞü w centrum miasta - opowiada Paula.
Do jej codziennych
zadaĔ naleĪaáo przygotowywanie posiáków, sprzątanie sali, zmywanie. ChociaĪ
czĊsto miaáa wraĪenie, Īe
robiáa niewiele, to najwaĪniejsza nie byáa praca,
jednak obecnoĞü, Ğwiadectwo, rozmowa. Codziennie
wysáuchiwaáa historii przychodzących tam ludzi.
Historii, które chwytaáy za
serce, zmuszaáy do reÀeksji. Spotkaáa teĪ wielu Polaków, którzy wyemigrowali
w poszukiwaniu lepszego
Īycia, a teraz nie mogą juĪ
wróciü do kraju, bo zabrakáo
im pieniĊdzy.
Kolejnym przystankiem
byáy Czechy - misja przeniosáa siĊ do Pragi. Po trzech
dniach przygotowaĔ Paula
z siostrami, innymi wolon-

U cygaĔskiej rodziny
Paula pochodzi z Grabowa, jednak
na co dzieĔ mieszka w Szczecinie,
studiuje prawo na tamtejszej uczelni.
W 2016 roku speániáa jedno ze swoich
marzeĔ - pojechaáa na misje. I chociaĪ
wiĊkszoĞci z nas misje kojarzą siĊ z odlegáymi paĔstwami, najczĊĞciej gdzieĞ
w Afryce, to nie zawsze, by zostaü misjonarzem trzeba pokonywaü tysiące
kilometrów. Paula na misje pojechaáa
polskim busem.
Przystanek pierwszy - WiedeĔ.
Wraz z koleĪanką z SalezjaĔskiego
OĞrodka Misyjnego przyjechaáy tam,
by przez 12 dni pracowaü z siostrami
misjonarkami miáoĞci w jadáodajni dla
bezdomnych.

- Podczas naszego pobytu w Wiedniu ciĊĪko byáo znaleĨü elementy, które
zazwyczaj kojarzą siĊ ze sáowem „misje”. Zamiast samolotu byá polski bus,
zamiast pick-upa z ziemniakami na
dachu - szeĞü linii metra i obieranie
ziemniaków w jadáodajni, a zamiast
murzyĔskich dzieci - bezdomni. Mieszkanie Olka, gospodarza, byáo czyste,
pachnące i wysprzątane, a póáki naszego tymczasowego pokoju peáne zabawek. Nie musiaáam baü siĊ groĨnych
afrykaĔskich pająków ani komarów
roznoszących malariĊ, za to pewnoĞci dodawaá gaz ochronny w kieszeni
podczas poruszania siĊ komunikacją

SONDA

Wioleta Dukiewicz

pracuje w nadleğnictwie

pracuje w zakâadzie produkujĆcym
papierowe opakowania

Nasza rodzina stara siċ dbaý zarówno o ciaâo, jak i o duszċ. Mieszkamy
na wsi, wiċc jeĩdzimy na rowerach,
staramy siċ czynnie spċdzaý czas.
Dodatkowo zakâad pracy, w którym
pracujemy, równieī umoīliwia nam
aktywne spċdzanie czasu, oferujĆc
róīnego rodzaju karnety sportowe,
wiċc dziċki temu chodzimy na basen,
na squasha i Àtness.
Nie zapominamy jednak o duchu.
Mieszkamy blisko koğcioâa, wiċc jak
tylko moīemy, to w nim jesteğmy. Staramy siċ nie zapominaý o takim spokoju ducha. Jednak nie tylko poprzez
uczċszczanie do koğcioâa o to dbamy.
Wiadomo, īe jak wyjdzie siċ na spacer
do lasu, spojrzy siċ na otaczajĆcĆ zieleĕ, to czâowiek siċ wyciszy i uspokoi.
Dziċki temu caâkiem inaczej reaguje na
codziennoğý. Dbanie o naszĆ duszċ
nie ma wymiaru jedynie religijnego.
Aktywnoğý Àzyczna to nie tylko
dbanie o nasze ciaâo, ale równieī o naszĆ duszċ. Jeīeli caâe dnie spċdzamy
w pracy, w biurze, to gdzieğ musimy to
odreagowaý i wyrzuciý z siebie negatywne myğli. Najlepiej zrobiý to poprzez
róīnego rodzaju aktywnoğý ÀzycznĆ.

z synem Filipem

W dzisiejszych czasach dbamy na
równi o ciaâo, jak i o duszċ. Coraz wiċcej osób zaczyna dbaý o ciaâo. Kiedyğ
tylko kobiety starannie pielċgnowaây
swoje ciaâo, a teraz równieī mċīczyĩni
zaczynajĆ siċ tym coraz czċğciej interesowaý. O ciaâo dbamy na róīne sposoby.
Istnieje szereg opcji - zabiegi medycyny
estetycznej, róīne kosmetyki, kremy,
wyjazdy do SPA.
Tak samo na róīne sposoby moīna
dbaý o duszċ. Z mojĆ rodzinĆ staramy
siċ spċdzaý czas w sposób, który przynosi korzyğci dla naszej duszy. Wyjeīdīamy na âono natury, īeby siċ wyciszyý,
pooddychaý ğwieīym powietrzem, trochċ odpoczĆý od zgieâku codziennoğci.
Lubimy wyjechaý nad jezioro, mĆī âowi
ryby, wszyscy odpoczywamy - zarówno
Àzycznie, jak i psychicznie.
Niektórzy o duszċ dbajĆ poprzez
czytanie ksiĆīek i oglĆdanie ambitnych
programów telewizyjnych, w moim domu
o to ciċīko. O wiele âatwiej nam gdzieğ
wyjechaý caâĆ rodzinĆ. Jednak ksiĆīki
czytamy naszym dzieciom, co na swój
sposób równieī dobrze wpâywa na ich
i naszego ducha.
Dobrym sposobem na spokój ducha
jest uprawianie sportu, lubiċ czasem
wyjğý wieczorem i pobiegaý. Szczególnie przy dzieciach waīne jest, īeby
znaleĩý czas na wyciszenie siċ w samotnoğci.

Paula z dzieckiem z Domu
Samotnej Matki w Wiedniu

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 dbaý o ciaâo i ducha?

Agnieszka Blaĩniak
z synami Wojtusiem
i Patrykiem

tariuszkami oraz grupą
czterdziestu Romów wyruszyáa do Bozkova na
kolonie. Do jej gáównych
zadaĔ naleĪaáo „obstawienie” mszy ĞwiĊtej, adoracji, a takĪe przygotowanie
zabaw. W wolnych chwilach pomagaáa w kuchni
i rozmawiaáa z cygaĔskimi
rodzinami. Po spĊdzonym
z nimi czasie, dziewczyna
jest przekonana, Īe krąĪący stereotyp Cygana
jest przesadzony i krzywdzący. Wspomina ich bardzo dobrze.
- Ulubioną zabawą
máodych Cyganów byáo
Īartowanie sobie z nas
po czesku, poniewaĪ i tak
na początku nie rozumiaáyĞmy nic z tego, co mówią. Podczas mszy biegali
po koĞciele. Wychodzili
z konferencji.
DokoĔczenie na str. 12.

Piotr Fabisz
budowlaniec

O ciaâo i duszċ dbaý powinno siċ
na równi. W moim przypadku w przeszâoğci dbaâem o to, trenujĆc i uprawiajĆc sport. Dziğ myğlċ, īe ciċīka praca,
jakĆ wykonujċ, jest odpowiednim sposobem na zachowanie równowagi w īyciu i wystarczy, by zarówno moje ciaâo,
jak i dusza miaây siċ dobrze.
Jestem osobĆ wierzĆcĆ, jestem
praktykujĆcym katolikiem, czasami nie
zgadzam siċ z niektórymi dziaâaniami
ksiċīy, ale do koğcioâa chodzċ, kiedy tylko mam ku temu okazjċ. Dbam
równieī o duszċ, spċdzajĆc czas na
zabawie z mojĆ córĆ oraz chodzĆc na
dâugie spacery, szczególnie po lesie.
W īyciu waīne jest spċdzanie
czasu z rodzinĆ. W ten sposób pielċgnujemy zarówno swojego ducha,
jak i ducha naszej rodziny. Czasami
jeīdīċ teī na ryby, by w spokoju siċ
wyciszyý i móc przemyğleý niektóre
kwestie z īycia codziennego.
Uwaīam, īe by dobrze dbaý o duszċ, trzeba teī zadbaý o ciaâo. Dlatego,
moim zdaniem, uprawianie sportu jest
bardzo waīnym elementem, pozwalajĆcym nam odpowiednio zadbaý
o ducha.

Rozm. K. Przybysz
Fot. S. Szmatuâa

Michaâ Wieczorek
kierownik magazynu

Remigiusz Gajewski
kierowca

W dzisiejszych czasach spoâeczeĕstwo o wiele bardziej dba o ciaâo niī
o duszċ. Sposobów na dbanie o ciaâo
jest duīo. Miċdzy innymi zdrowa dieta,
zdrowy tryb īycia, po prostu prowadzenie zdrowego īycia. Coraz wiċcej
osób uprawia sport i jak najbardziej
moīe mieý on wpâyw nie tylko na nasze ciaâo, ale równieī na ducha. Po
ciċīkim treningu czâowiek jest bardziej
speâniony, zmobilizowany i szczċğliwy.
W ciele zaczynajĆ krĆīyý endorÀny.
Naszym zdaniem, by zadbaý o duszċ, powinniğmy powróciý do wartoğci
chrzeğcijaĕskich. Jesteğmy krajem
katolickim, a wartoğci chrzeğcijaĕskie
sĆ warte tego, by o nich pamiċtaý, by je
przekazywaý nastċpnym pokoleniom,
by przywracaý je i rozszerzaý w naszym spoâeczeĕstwie. Tymi wartoğciami
jest Bóg, Honor i Ojczyzna.
Uwaīamy, īe kaīdy czâowiek potrzebuje w ciĆgu dnia chociaī chwili
tylko dla siebie, by móc siċ wyciszyý,
by móc zaznaý spokoju ducha. To jest
waīne w dzisiejszych czasach, poniewaī wszyscy sĆ zabiegani, goniĆ
za pieniċdzmi i innymi przyziemnymi
wartoğciami, a taka chwila wyciszenia,
pozwala na uspokojenie myğli i ustalenie priorytetów.

Marcin Matysiak

z córkĆ MartynĆ
i chrzeğniakiem Bartkiem
kierowca

Dbanie o ciaâo i duszċ jest waīne.
Chociaī wedâug mnie bardziej dbamy
o ciaâo niī o duszċ. Dusza w dzisiejszych czasach jest trochċ zaniedbywana.
SĆ róīne sposoby, by dbaý o duszċ - moīna czytaý ksiĆīki, medytowaý, modliý siċ. To wszystko zaleīy od
konkretnej osoby. Niektórzy potrzebujĆ
spokoju, chwili dla siebie, kontemplacji
wâasnych myğli czy obejrzenia czegoğ
w telewizji. Natomiast inni najlepiej
bċdĆ siċ czuli wğród ludzi, spċdzajĆc
ten czas aktywnie czy teī bawiĆc siċ
ze znajomymi.
Ja, by uzyskaý spokój ducha, potrzebujċ siċ wyciszyý. Najlepiej mi to
wychodzi podczas samotnych spacerów na âonie natury. Czasem nawet
krótki spacer z psem moīe spowodowaý, īe czâowiek siċ wyciszy i „naâaduje baterie”.
Sportu nie uprawiam, poniewaī nie
mam na to za bardzo czasu. Jednak
od czasu do czasu jeīdīċ na rowerze,
biegam, chodzċ na basen. Sport moīe
byý dobrym sposobem, by zadbaý
o naszego ducha. Sport za to uprawiajĆ
Martyna i Bartek. JeīdīĆ na rolkach,
grajĆ w piâkċ, pâywajĆ.
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§ PORADY PRAWNE §
Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
Mam ostatnio problemy finansowe i zdarza siĊ, Īe zalegam
z alimentami na syna. Byáa Īona
bardzo dobrze zarabia i wiem, Īe
pomimo moich zalegáoĞci dziecku niczego nie brakuje, ale mimo
to straszy mnie ciągle, Īe jak nie
bĊdĊ páaciá regularnie, to zgáosi
mnie do prokuratury i pójdĊ do
wiĊzienia. ProszĊ o informacjĊ,
czy to, Īe czasami zalegam z alimentami (maksymalnie do dwóch
tygodni), moĪe spowodowaü, Īe
bĊdĊ ukarany?

Tekst páatny

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami kaĪdy, kto uchyla siĊ
od wykonania obowiązku alimentacyjnego, okreĞlonego co do wysokoĞci orzeczeniem sądowym,
ugodą zawartą przed sądem albo
innym organem, albo inną umową,
jeĪeli áączna wysokoĞü powstaáych
wskutek tego zalegáoĞci stanowi

równowartoĞü co najmniej trzech
ĞwiadczeĔ okresowych albo, jeĪeli
opóĨnienie zalegáego Ğwiadczenia
innego niĪ okresowe wynosi co

najmniej trzy miesiące, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoĞci albo pozbawienia wolnoĞci
do roku. Warto zaznaczyü, Īe
nie podlega karze sprawca ww.
przestĊpstwa, który nie póĨniej
niĪ przed upáywem 30 dni od dnia
pierwszego przesáuchania w charakterze podejrzanego uiĞciá w caáoĞci zalegáe alimenty.
adwokat Patryk Wróbel
www.kancelariawrobel.pl

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni sierpnia
Wszystkie ĞwiĊta - nawet te najbardziej nietypowe - są okazją, by inaczej
spojrzeü na otaczających nas ludzi i doceniü zjawiska, na które normalnie nie
zwracamy uwagi. (Z Nonsensopedii)
21 - DzieĔ Odliczania Dni do KoĔca
Wakacji
22 - ĝwiĊto Pracownika Ochrony
22 - DzieĔ Patrolowania Ostatnich
Zmian
23 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PamiĊci
o Handlu Niewolnikami i Jego
Zniesieniu
23 - Europejski DzieĔ PamiĊci O¿ar
Stalinizmu i Nazizmu
24 - DzieĔ Windowsa
26 - DzieĔ Spieczonego BliĨniaka
(ostatnia sobota sierpnia)

27 - DzieĔ Tira
28 - ĝwiĊto Lotnictwa
28 - DzieĔ Sáonecznika
29 - DzieĔ StraĪnika Miejskiego
i Gminnego
29 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Sprzeciwu
wobec Prób Jądrowych
30 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PamiĊci
o Osobach Zaginionych
31 - ĝwiĊto Kawalerii Polskiej
31 - DzieĔ SolidarnoĞci i WolnoĞci
(polskie)
31 - DzieĔ Blogów

9.08.2017
17.11.2010

Radny, który naprawdĊ
sáuĪy ludziom
PragnĊ podkreĞliü, Īe na
szczególne wyróĪnienie zasáuguje radny Stanisáaw
Hemmerling, który
mieszka we wsi
Parzynów. Jest to czáowiek skromny,
uczciwy i nigdy nie przechodzi obojĊtnie obok ludzkiej krzywdy. KaĪdemu,
w miarĊ swoich moĪliwoĞci, stara siĊ
pomóc. Najpierw wnikliwie rozpoznaje sytuacjĊ, nie opiera siĊ Ğlepo na
ludzkich wypowiedziach, jak to robią
niektórzy urzĊdnicy. Jest czáowiekiem
doĞwiadczonym, nie pozwoli sobie
wmawiaü ciemnoty, zawsze wyciąga
wáasne wnioski.
Zainteresowaá siĊ nie tylko moją
przykrą sytuacją, ale pomaga wielu

ludziom w zaáatwieniu róĪnych spraw.
Jest otwarty i zawsze ma czas dla
kaĪdego, kto tego potrzebuje.
W dzisiejszych czasach ludzi
tak Īyczliwych naprawdĊ jest maáo,
najczĊĞciej kaĪdy pilnuje swoich interesów. Pan Stanisáaw teĪ ma wiele
obowiązków, a jednak interes innych
przedkáada nad wáasny i spieszy z pomocą potrzebującym.
Przede wszystkim jednak pan
Stanisáaw nie znosi káamstwa i obáudy.
UwaĪam, Īe jest wzorem dla wielu urzĊdników. JeĪeli ktoĞ ma podobne
odczucia, proponujĊ to uzewnĊtrzniü.
ĩyczĊ mieszkaĔcom powiatu takich radnych.
Sandra Krowicka

USàUGI

OGÓLNOBUDOWLANE

I REMONTOWE
TEL. 721 648 104

TB SYSTEM
Docieplenia poddaszy
pianð poliuretanowð.
Tynki maszynowe.

tel. 501 020 085

SZCZOTKA&PĘDZEL,
CZYLI UPIĘKSZALNIA CIAŁA JUŻ OTWARTA!
Powstał zaledwie tydzień temu, a już zdołał
pozyskać pierwszych zaufanych klientów. Mowa
o salonie Szczotka&Pędzel, usytuowanym w Galerii
Borek w Ostrzeszowie.
Zanim wybierzemy się do kosmetyczki, fryzjera
czy wizażystki, musimy dokonać co najmniej dwóch
czynności - po pierwsze wygospodarować czas, po
drugie dopasować godziny wizyt w kolejnych salonach i gabinetach.
Szczotka&Pędzel - tzw. upiększalnia ciała, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów ceniących
zarówno czas, jak i jakość wykonywanych usług. Tutaj
wszystko załatwisz „od ręki”. Obok zabiegów kosmetycznych - stylizacji paznokci, makijażu permanentnego i okolicznościowego, zabiegów na twarz i ciało,
w salonie znaleźć można całą gamę usług fryzjerskich.
Klienci mogą również skorzystać z opalania natryskowego firmy Fake Bake, a dzięki nowoczesnej maszynie
Icoone - wyszczuplić i zregenerować swoje ciało.
Czym jest Icoone? To innowacyjne urządzenie
estetyczne, które poprzez oddziaływania na funkcjonowanie tkanki łącznej skutecznie likwiduje różne
niedoskonałości skóry i ciała. Wykorzystywane jest
przy usuwaniu cellulitu i modelowaniu ciała, napina
luźną skórę, redukuje obrzęki limfatyczne, blizny
i sztywność mięśni. Idealne dla osób cierpiących na
zaparcia, przed i po zabiegach chirurgicznych, kobiet
po porodzie, osób, uprawiających wyczynowo bądź
amatorsko sport lub takich, które żyją intensywnie
i oczekują masażu, regenerującego ich ciało i umysł.
Klientem w Szczotce&Pędzlu zajmują się profesjonaliści - Joanna Rudowicz (makijażystka), Anna
Potyrała (stylistka paznokci), Joanna Brodziak (fryzjerka) i Eliza Rybczak (osoba odpowiedzialna za
opalanie natryskowe).

Tutaj każdy może liczyć na
indywidualne podejście i fachową pomoc w doborze najlepszego dla siebie zabiegu, a terminy
wizyt dostosowywane są do potrzeb klienta. Ceny świadczonych usług są konkurencyjne,
a w ofercie znaleźć można dodatkowo liczne promocje.
Nowoczesne i eleganckie,
a zarazem przytulne, tropikalne
wnętrze gabinetu pozwala na
chwilę relaksu i odprężenia - zaś
wydobywająca się z głośników
spokojna muzyka działa dobrze
na nasze samopoczucie.
Miła i przyjazna atmosfera
zachęca natomiast do powrotu
i skorzystania z kolejnych zabiegów.
Zapraszamy zatem do Galerii Borek!
A. Ławicka

Producent materacy FDM w związku
z prĊĪnym rozwojem ¿rmy zatrudni:

KIEROWNIKA
PRODUKCJI MATERACY
Miejsce pracy: 63-640 ChojĊcin Parcele

Wymagamy dobrej organizacji pracy, odpowiedzialnoĞci oraz umiejĊtnoĞci pracy w zespole
Gwarantujemy pracĊ w przyjaznej atmosferze oraz atrakcyjne wynagrodzenie

Kontakt tel. 883 111 777
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Wiemy, kiedy nastąpi otwarcie kawiarni Baszta
tutaj wszelkie decyzje podejmuje wojewódzki inspektor sanitarny.
Te procedury trwają do dzisiaj.
Obecnie czekam na zgodĊ od wojewódzkiego komendanta straĪy. Funkcja
i ukáad lokalu zostaáy juĪ zaakceptowane przez sanepid. Wszystkie ekspertyzy
równieĪ musiaáy byü opiniowane przez
konserwatora zabytków. Na kaĪdą jego
odpowiedĨ, decyzjĊ czeka siĊ okoáo
miesiąca. Nie byáo wiĊc szans, Īeby
uruchomiü lokal w maju, jest jednak
nadzieja, Īe uda nam siĊ wystartowaü
w paĨdzierniku. Zakres robót budowlanych nie bĊdzie aĪ tak duĪy, Īeby nie
moĪna byáo tego zrobiü w ciągu miesiąca.
Do tej pory w kawiarni udaáo siĊ
wykonaü nowe przyáącza wody i kana-

lizacji, Īeby nie byáo problemu z odpáywem Ğcieków.
- Do koĔca sierpnia zakáad gazowniczy ma nam przyáączyü gaz, a to teĪ
jest istotne, poniewaĪ planujemy wykonaü ogrzewanie gazowe podáogowe, by
nie wieszaü grzejników, które w Īaden
sposób nie pasowaáyby do wnĊtrza.
Roboty bĊdą wykonywane pod okiem
konserwatora i gdyby wydarzyáo siĊ
coĞ nieoczekiwanego, moĪe to spowodowaü kolejny „poĞlizg”, ale miejmy
nadziejĊ, Īe tak siĊ nie stanie. Mamy
juĪ zgromadzoną znaczną czĊĞü wyposaĪenia, umeblowania, tak naprawdĊ
pozostaáo nam juĪ niewiele do kupienia.
W Baszcie oprócz tego, Īe napijemy siĊ kawy, bĊdziemy mogli równieĪ
coĞ zjeĞü.

9.08.2017

- BĊdzie kawiarnia, ale chcemy
równieĪ, by oferta gastronomiczna byáa
trochĊ szersza. JeĞli ktoĞ przyjdzie do
nas na piwo, bĊdzie mógá takĪe w naszym lokalu coĞ zjeĞü. Na pewno nie
bĊdzie to typowa restauracja, w której
zjemy zupĊ i schabowego, ale w ofercie
znajdą siĊ jakieĞ przekąski, moĪe ciepáe
kanapki i jakieĞ inne potrawy.
Warunkiem przetargu byáo, aby
nowy najemca prowadziá w niej równieĪ
dziaáalnoĞü kulturalną.
- JesteĞmy caáy czas w kontakcie
z Bartkiem Borowiczem, na pewno
bĊdziemy organizowaü koncerty - zapewnia p. Mieczysáaw ĝcierski.
Pozostaje nam uzbroiü siĊ w cierpliwoĞü i czekaü na otwarcie, które nastąpi najprawdopodobniej juĪ za dwa
miesiące.
A. àawicka

ĩNIWA RUSZYàY PEàNĄ PARĄ
Zaplanowane na maj otwarcie
kawiarni Baszta nie doszáo do skutku. MinĊáa juĪ poáowa wakacji i wiele
osób zastanawia siĊ, kiedy bĊdzie
mogáo napiü siĊ kawy w tym urokliwym miejscu. Okazuje siĊ, Īe prace
w murach kazimierzowskiej baszty
wciąĪ trwają, a Īe jest to budynek
zabytkowy i nad wszystkim czuwa
konserwator, to trzeba uzbroiü siĊ
w cierpliwoĞü. Pojawiáa siĊ jednak
nadzieja, Īe w paĨdzierniku kawiarnia
znów zacznie tĊtniü Īyciem.
- MyĞleliĞmy, Īe uda nam siĊ otworzyü kawiarniĊ juĪ w maju, nie przewidziaáem jednak „oporu” ze strony
konserwatora zabytków. Nie oznacza
to, Īe z konserwatorem nie da siĊ rozmawiaü, ma swoje zasady, dodatkowo
jest tak obáoĪony pracą, Īe kaĪda konsultacja, ruch z jego strony, trwa bardzo
dáugo - mówi p. Mieczysáaw ĝcierski,
nowy najemca Baszty.
Jak przyznaje mĊĪczyzna,
wiĊkszoĞü problemów związanych
z otwarciem kawiarni dotyczy wáaĞnie
uzgodnieĔ z konserwatorem.
- ChcieliĞmy doprowadziü pomieszczenia w tym lokalu do stanu zgodnego z przepisami. Tak, aby toalety byáy
odpowiednich wymiarów i wielkoĞci,
aby byáy przystosowane dla osób niepeánosprawnych, co jest teĪ wymagane
prawnie. ĩeby to wszystko zrealizowaü,
trzeba by byáo zająü czĊĞü Ğrodkowego
pomieszczenia, bo ten lokal, jak wiemy,
skáada siĊ z trzech pomieszczeĔ - tego,
z którego wchodzi siĊ z dziedziĔca,
drugiego, tzw. Ğrodkowego - to wejĞcie
od strony parkingu, oraz trzeciego, czyli
gáównej sali konsumpcyjnej.
Aby speániü wszystkie wymogi, planowaliĞmy umieĞciü toalety w czĊĞci

Ğrodkowej. Kolejne propozycje, przedstawiane konserwatorowi, nie speániaáy
jego oczekiwaĔ. Z jego punktu widzenia
nasz plan byá niedopuszczalny. Po okoáo
3 miesiącach w koĔcu uzgodniliĞmy
koncepcjĊ. Jednak znowu pojawiá siĊ
problem. Ta koncepcja nie pozwalaáa
speániü wszystkich wymogów, przepisów, pociągaáo to za sobą koniecznoĞü
wykonania kolejnych formalnych ruchów. JeĞli coĞ buduje siĊ od podstaw,
to moĪna tak to zaprojektowaü, Īeby
byáo dobrze, jeĞli natomiast robi siĊ
przebudowĊ istniejących obiektów,
zwáaszcza zabytkowych, gdzie nie
moĪna speániü wszystkich wymogów,
czy to technicznych czy sanitarnych,
trzeba przejĞü przez procedury, które
pozwalają zrekompensowaü pewne
braki w inny sposób - dodaje M. ĝcierski. - MusieliĞmy wiĊc wystąpiü do wojewódzkiego komendanta straĪy poĪarnej
o wyraĪenie zgody na odstĊpstwa.
Okazuje siĊ, Īe taka zgoda wydawana jest na podstawie ekspertyzy
wykonanej przez rzeczoznawcĊ do
spraw zabezpieczeĔ przeciwpoĪarowych - to on wskazuje, jakie są braki,
mankamenty.
- Powiedzmy, Īe gdzieĞ jest za
wąskie przejĞcie, za dáuga droga
ewakuacyjna i tego nie da siĊ zmieniü,
w zamian proponuje siĊ inne Ğrodki,
które normalnie nie byáyby wymagane,
chodzi np. o zwiĊkszenie iloĞci Ğrodków
gaĞniczych czy dodatkowe oĞwietlenie ewakuacyjne.
To wszystko trwa, bo rzeczoznawca musi mieü czas, Īeby ekspertyzĊ
opracowaü, nastĊpnie komendant wojewódzki musi ją przeanalizowaü i wydaü
odpowiednie zgody. Podobnie jest, jeĞli
chodzi o sprawy sanitarne, z tym Īe

W naszej okolicy w minionym tygodniu pogoda umoĪliwiáa rozpoczĊcie Īniw. W pola masowo wyruszyáy kombajny
i prasy. Rolnicy w pocie czoáa zbierają tegoroczne plony i,
jak mówią, na razie „sypie” nieĨle.
Podczas prac na polu w Kocháowach znalazá dla nas
chwilĊ p. Michaá KwaĞny - rolnik z Turza.
Prace Īniwne rozpocząáem w niedzielĊ - 30 lipca. Zazwyczaj pracujemy od godz. 10.00 do 23.00. Jako pierwszy
„pod nóĪ” poszedá rzepak i groch. Tu, w Kocháowach koszĊ
pszenicĊ. JeĞli chodzi o plony, to z rzepakiem jest trochĊ
gorzej niĪ w ubiegáym roku - zebraáem ok. 2,5 tony z hektara,
natomiast pszenica obrodziáa lepiej - ok. 8 ton z hektara.
Generalnie jestem zadowolony, zobaczymy, jak bĊdzie dalej.
Uprawiam ziemiĊ w Turzu, Olszynie, Kocháowach, Ligocie, Rojowie - áącznie ok. 200 hektarów i jeĞli pogoda

dopisze, a sprzĊt nie bĊdzie miaá niespodziewanych awarii,
to w okoáo 2 tygodnie powinniĞmy „siĊ wyrobiü”.
Ze wzglĊdu na to, Īe nie prowadzĊ Īadnej hodowli,
caáe zboĪe sprzedajĊ. Problemem jest dáugie oczekiwanie
w kolejkach do elewatora w KĊpnie, zdarzyáo siĊ, Īe aby
zbyü zboĪe, czekaáem nawet 15 godzin.
Okres Īniw to dla rolników bardzo wyczerpujący czas.
Choü sprzĊt jest coraz nowoczeĞniejszy, maszyny czĊsto
posiadają klimatyzacjĊ, to i tak w wielogodzinnej pracy
trudno jest siĊ ustrzec kurzu czy upaáu. Jednak to dziĊki
wysiákowi takich osób jak pan Michaá, nie zabraknie nam
naszego powszedniego.
Wszystkim rolnikom Īyczymy zdrowia, wytrwaáoĞci,
wysokich plonów i bezpiecznej pracy.
Do zobaczenia na doĪynkach!
(r)

9.08.2017
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KrzyĪ otulony bluszczem
Inwestycje na „jedenastce”
Nasza krajowa „11” jest jedną z najwaĪniejszych dróg w w zachodniej czĊĞci Polski, áączy póánoc i poáudnie kraju.
Liczy ok. 600km dáugoĞci, biegnie przez 4 województwa - zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie, Ğląskie. Na
jej kraĔcach leĪy Koáobrzeg i Bytom.
W ostatnim czasie w naszym regionie na tej trasie wiele siĊ dzieje. Niedawno otwarto obwodnicĊ Ostrowa,
budowane są kolejne - KĊpna (fot.) i Jarocina. Remont nawierzchni prowadzony jest obecnie na odcinku Ostrzeszów - KĊpno, trzeba liczyü siĊ z utrudnieniami.

Topole pod topór
W związku z planowaną na jesieĔ budową wielofunkcyjnego boiska sportowego przy LO w Ostrzeszowie, trzeba
byáo wyciąü rosnące tu przez lata topole. TrochĊ Īal...
Lato mokrawe, wiĊc przyroda bujnie wyrasta. Niedawno pisaliĞmy
o zaroĞniĊtym (i zasáoniĊtym) przez gaáĊzie drzew znaku drogowym,
tym razem bluszcz „zaatakowaá” krzyĪ stojący u zbiegu ulic Kolejowej
i Pocztowej. Ziele wspiĊáo siĊ na sam szczyt i ledwo juĪ widaü pasyjkĊ
Chrystusa. CzĊsto przydroĪne krzyĪe są zdobione przez ludzi zielonymi gaáązkami i kwiatami, ten zostaá przyozdobiony przez przyrodĊ.
Trzeba przyznaü, Īe taki zielony krzyĪ poĞród zgieáku ulic teĪ wygląda
ciekawie. A moĪe taka jest wola nieba, by zainteresowaü zabieganych
przechodniów stojącym tu krzyĪem, otulonym zielenią bluszczu.

LubiĊ Ostrzeszów

Gorąco!!!

Brawo BOĝ!
Do banku
BOĝ w Ostrzeszowie i w caáej
Polsce moĪna
wejĞü ze swoim czworonoĪnym pupilem
i ocháodziü siĊ
w klimatyzowa-

Wtorek byá najbardziej upalnym dniem ubiegáego tygodnia. Podczas kolportaĪu „Czasu”
termometr w naszym samochodzie najwyĪszą
temperaturĊ (+37) wskazaá w Kotowskiem.
Odpowiednie Ĩródáa podają, Īe w Polsce
najwyĪszą temperaturĊ (+40,2) odnotowano 29
lipca 1921 roku w Prószkowie na OpolszczyĨnie.
BliĪej naszych dziejów, gorąco byáo 30 lipca
1994 r. w Sáubicach w woj. lubuskim, zarejestrowano wówczas +39.5 stopnia Celsjusza.
Do rekordu zatem nie byáo aĪ tak daleko.

Kierowca forda nie ukrywa, Īe darzy sympatią nasze miasto.

nym pomieszczeniu.
- Rewelacja, wspaniaáa sprawa
- mówią przechodnie,
z którymi
przeprowadziáem króciutką sondĊ.
Pani Beata JeĪewska - dyrektor
oddziaáu BOĝ
w Ostrzeszowie - potwier-

dziáa, Īe w tym roku bank wyszedá
z inicjatywą, aby przy kaĪdym jego
budynku w caáym kraju byáa miska ze
ĞwieĪą wodą, a na drzwiach wejĞciowych sympatyczne plakaciki, informujące, Īe do banku moĪna wchodziü
ze swoimi pieskami czy kotkami, co
ma szczególne znaczenie w upalne
dni lata.
Inicjatywa nie tylko szlachetna,
ale i godna naĞladowania. Póki co,
w Ostrzeszowie nie zauwaĪyáem misek z wodą dla zwierzaków - ani przy
innych bankach, ani przy urzĊdach
czy innych instytucjach.
sm
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ZEBRALI 9.500 ZàOTYCH DLA DOMINIKA
9.500 záotych - tyle udaáo siĊ
zebraü podczas festynu charytatywnego, który odbyá siĊ w minioną niedzielĊ (6 sierpnia) nad
zalewem w Kobylej Górze.
Caáa kwota zostanie przeznaczona na leczenie 9-letniego
Dominika Okonia z gm. àĊka Opatowska. Cháopiec walczy z biaáaczką.

- O tym, Īe Dominik potrzebuje
pomocy, dowiedzieliĞmy siĊ od znajomych - mówi Magdalena CieĞla ze

Stowarzyszenia Razem Pomagamy.
- PostanowiliĞmy od razu dziaáaü.
Przygotowanie imprezy zajĊáo nam
niecaáy miesiąc. Pogoda dopisaáa,
atrakcji byáo mnóstwo, cieszymy siĊ,
Īe odwiedziáo nas tyle osób. TrochĊ
szkoda, Īe Dominik nie mógá byü
tutaj z nami - jest po przeszczepie,
zaĪywa leki obniĪające odpornoĞü
i nie moĪe przebywaü w duĪych sku-

piskach. OczywiĞcie, rozumiemy to.
Konkursy z nagrodami, pokaz
kaskaderski i przejaĪdĪki konno,

Królewska koronacja z udziaáem Martyny

dmuchane zamki,
loteria fantowa - to
wszystko czekaáo na
osoby, które chciaáy
pomóc Dominikowi
i niedzielne popoáudnie zdecydowaáy
siĊ spĊdziü wáaĞnie
nad zalewem.
- W akcjĊ wáą-

czyáo siĊ wiele osób, udaáo nam
siĊ zebraü ciekawe nagrody, m.in.
pobyt w hotelu Maciejanka dla ca-

áej rodziny, przeróĪne drzewka
ozdobne, bony na siáowniĊ, do
SPA, kosmetyczki.
Gáówną atrakcją festynu byá
z pewnoĞcią pokaz kaskaderski
jazdy konnej w wykonaniu jeĨdĨców stajni Uáan z Podbolesáawca.
- Trzeba przyznaü, Īe zarówno
pan Roman Fioáka, jak i jego syn
mają ogromne umiejĊtnoĞci. Dali

znakomity pokaz dĪigitówki i wáadania bronią - podkreĞla pani Magdalena.
Dreszczyku emocji dodawaáy
równieĪ skoki koni przez ogieĔ.
DuĪym powodzeniem cieszyáa
siĊ plaĪowa zumba - chĊtnych do
wspólnego taĔca z p. Anią Janicką
z minuty na minutĊ byáo coraz wiĊcej.
- Pieniądze, które udaáo siĊ nam
zebraü, pochodzą gáównie z cegieáek, oprócz tego panie malowaáy dzieciom twarze, wykonywaáy tatuaĪe

z henny, plotáy warkoczyki - wylicza
pani Magda. - Do tego doszáy jeszcze
przejaĪdĪki konno, dmuchany zamek,
kto chciaá, mógá sobie zrobiü zdjĊcie
z alpakami.
PoniewaĪ Dominik choruje na
biaáaczkĊ, podczas festynu pozyskiwano równieĪ potencjalnych dawców
szpiku.
Kobylogórzanie po raz kolejny
udowodnili, Īe mają wielkie serca.

MICHALINA KWAĝNA WICEMISS GOàUCHOWSKIEJ PLAĩY
17-letnia Michalina KwaĞna z Turza ma na swoim
koncie kolejny sukces - 29 lipca podczas wyborów
Miss PlaĪy Goáuchów 2017, zajĊáa zaszczytne drugie
miejsce. Przypomnijmy, Īe w maju br., mieszkanka
naszego powiatu zdobyáa tytuá najpiĊkniejszej nastolatki w Wielkopolsce.
Organizatorem imprezy na goáuchowskiej plaĪy
byáa agencja Funky Events.
- W piątek rano powitaliĞmy dziewczyny, by rozpocząü obóz przygotowawczy. Przymiarki strojów kąpielowych, sukien Ğlubnych. Wieczorem ¿nalistki udaáy siĊ
do klubu Kaliszfornia w Kaliszu. Tam odbyáa siĊ impreza
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o nazwie - BEFORE MISS PLAĩY GOàUCHÓW. BawiliĞmy siĊ do samego rana. Sobota to Ğniadanie i wyjazd
na goáuchowską plaĪĊ. Próby wyjĞü, przygotowanie
makijaĪu. Konkurs rozpocząá siĊ chwilĊ po godz. 17.00.
Uczestniczki pojawiáy siĊ w strojach sportowych, kąpielowych oraz sukniach koktajlowych. W przerwach czas
umilaá Olaf Brassa, Easy Dyonizy oraz magik karciany
BáaĪej Wasiewicz - czytamy na stronie
organizatorów na Facebooku.
W konkursie braáy udziaá dziewczyny z wielu zakątków Polski. ZwyciĊĪyáa
Ewelina KleszczyĔska z Zielonej Góry.

Tytuá Wicemiss powĊdrowaá do Michaliny KwaĞnej
z Ostrzeszowa, a Miss PublicznoĞci zostaáa Aleksandra
Bitner z Páocka.
ZwyciĊĪczynie w nagrodĊ pojadą na weekend do
oĞrodka Ski&Spa w ZieleĔcu.
A. à.

POLSKIM BUSEM NA MISJE

A. à.

MARTYNA BACIK, uczennica I LO
w Ostrzeszowie, chyba na dáugo pozostanie ksiĊĪną Dobrawą. WáaĞnie minąá rok,
gdy, wcielając siĊ w rolĊ Īony Mieszka I,
wystąpiáa w GnieĨnie na jubileuszowych
obchodach tysiąclecia Chrztu Polski.
Przed tygodniem Martyna ponownie
goĞciáa w GnieĨnie, uczestnicząc w,
trwającym dwa dni (29 i 30 lipca), widowisku historyczno-plenerowym „KORONACJA KRÓLEWSKA”, odbywającym siĊ
w ramach festiwalu kultury sáowiaĔskiej.
Jako Īe impreza robiona byáa
z iĞcie królewskim
rozmachem, rozpoczynaá ją tradycyjny korowód
historyczny, maszerujący ulicami
Starego Miasta.
Ostrzeszowianka uczestniczyáa
w tym korowodzie,
lecz to dopiero
byáa uwertura do
jej gáównego wystĊpu. Drugiego
dnia przyszedá
czas na wokalne
i instrumentalne
popisy Martyny. Wystąpiáa
w przedstawieniu
zatytuáowanym
„Muzyczne podróĪe”, grając
na Àecie prostym
muzykĊ z okresu
Ğredniowiecza, renesansu i baroku.
W jej repertuarze
znalazáy siĊ równieĪ utwory Ğpiewane. Jednym
DokoĔczenie ze str. 5.
Nie uczestniczyli w adoracji i robili wokóá siebie duĪo haáasu. Cyganie
uwielbiają spĊdzaü z sobą czas. Roztaczają wokóá duĪo pozytywnej energii.
Choü maáĪeĔstwo ma dziesiĊcioro dzieci
i dwa maáe pokoje w bloku, nie przeszkadza im to, by darzyü siĊ nawzajem
miáoĞcią i szacunkiem.
Po akcji kolonijnej misja Pauli po
raz kolejny przeniosáa siĊ, tym razem do
klasztoru braci premonstratensów w Tepli.
- Pan Bóg rzuciá mnie na ulicĊ w bardzo przewrotny sposób, poniewaĪ z taborem praskich bezdomnych przyjechaliĞmy
do… paáacu. Paáac w Tepli okazaá siĊ
kompleksem klasztorno-barokowym,
ogromnym opactwem, gdzie najwiĊcej
czasu zajmowaáo przejĞcie z pokoju do
kuchni i czekanie na windĊ, która woziáa
nas na najwyĪsze piĊtro.
Obowiązki niewiele siĊ zmieniáy.
Pomimo napiĊtego planu dnia, Paula
zawsze znajdowaáa czas, by zamieniü
sáowo z uczestnikami rekolekcji. Jak
wspomina, wiele ją nauczyli.
- KaĪdego dnia tej misji uczyáam siĊ
opanowywaü swój egoizm i swoją wyĪszoĞü. Nikt nie pytaá mnie, jak to bywa
w Polsce, o to, co studiujĊ i ile egzaminów
juĪ zaliczyáam. Uczyáam siĊ oddawania
komuĞ ostatniej kromki chleba podczas
wspólnego posiáku. Musiaáam schowaü
swoją dumĊ do kieszeni, poniewaĪ przyjechaáam z misją ewangelizowania i na-

z nich byáa pieĞĔ „Miecz przy twym boku”,
do której sáowa napisaáa sama Martyna
na potrzeby castingu do roli Dobrawy, jaki
odbyá siĊ w ubiegáym roku w GnieĨnie.
- W „Koronacji królewskiej” miaáam
okazjĊ braü udziaá po raz drugi - opowiada ostrzeszowska Dobrawa. - Byáa to
impreza zrobiona z wielkim rozmachem,
peána muzyki i barw. Przez dwa dni na
licznych zwiedzających, przybyáych tu
ze wszystkich zakątków Polski, a takĪe
z zagranicy, czekaáo wiele atrakcji, m.in.

stragany z ozdobami
Ğredniowiecznymi,
jedzenie nawiązujące do tamtej epoki
oraz koncerty muzyki
dawnej. CieszĊ siĊ, Īe
mogáam w tym wszystkim uczestniczyü,
dlatego teĪ bardzo
dziĊkujĊ panu àukaszowi Majerskiemu,
dyrektorowi „Koronacji królewskiej”, za
zaproszenie mnie do
udziaáu w tym wydarzeniu, i to zarówno
w roku bieĪącym, jak
i w przyszáym.
Gratulujemy
Martynie, bo zawsze to miáo, Īe
w odbywającej siĊ
w GnieĨnie „Koronacji królewskiej”
bierze udziaá takĪe
mieszkanka naszego powiatu.
K. Juszczak

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
uczania „wszystkich narodów”, a to bezdomni
uczyli mnie, jak odmawiaü róĪaniec i koronkĊ
w jĊzyku czeskim. Otrzymaáam miáoĞü od obcych ludzi, którzy dostają jej bardzo niewiele w Ğwiecie, gdzie sáodycze byáy rarytasem, na
swoje urodziny dostaáam dwie blachy mojego
ulubionego jabáecznika, od starszego pana dwa
cukierki i kwiaty zerwane na áące.
Po zakoĔczonych rekolekcjach znalazá siĊ
czas na odwiedzenie zaprzyjaĨnionej cygaĔskiej
rodziny, która miaáa okazjĊ
uczestniczyü w koloniach.
Paula swoją miesiĊczną
misjĊ wspomina bardzo dobrze. Nie Īaáuje czasu, który
spĊdziáa wĞród zagubionych
ludzi, potrzebujących wsparcia i pomocy
- Mimo tak krótkiego czasu spĊdzonego za granicą,
powrót do Polski byá zderzeniem siĊ z zupeánie innym
Ğwiatem. ĝwiatem, gdzie
zamiast Īywych relacji jest
telefon, zamiast odpoczynku - ciągáe spoglądanie na
zegarek, zamiast rozmowy wymiana informacji, a zamiast
dobra, które zawsze wraca strach, by nie byü przez kogoĞ wykorzystanym. I chyba
tylko brak miáoĞci jest wszĊdzie taki sam.
Paulina Trzeciak

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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Maluchy odwiedziáy ostrzeszowską komendĊ

W piątkowe przedpoáudnie, 21 lipca, KomendĊ
Powiatową Policji w Ostrzeszowie odwiedziáa
najmáodsza jak do tej pory grupa przedszkolaków z ostrzeszowskiego Klubu Malucha.

Z

N

A

Zwiedzanie
komendy rozpoczĊáo siĊ od
odwiedzin na stanowisku dowodzenia, tj. dyĪurnego
oraz od zwiedzania pomieszczeĔ
dla osób zatrzymanych, które
potocznie dzieci
nazywają „wiĊzieniem”.
K o l e j n ą
atrakcją byáa
wizyta u pupili
ostrzeszowskiej
komendy - psów
policyjnych. Dzieci dowiedziaáy siĊ,
na czym polega
praca psa patrolowo-tropiącego.
Maluchy chĊtnie
zasiadaáy za sterami radiowozu,
dowiedziaáy siĊ
teĪ, kiedy policjanci uĪywają sygnaáów báyskowych
i dĨwiĊkowych
oraz jak powinien
zachowaü siĊ
kierowca, widząc
nadjeĪdĪający
pojazd uprzywilejowany.
Na zakoĔczenie spotkania przedszkolakom przekazano
elementy odblaskowe w ksztaácie tzw. „odznak policyjnych”.
www.kppostrzeszow.pl

J

D

Dla ocháody tylko woda i lody

ĭ

ZnajdĨ 15 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 18 sierpnia br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE

Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr. 27.,
nagrodĊ otrzymuje Antosia Marczak z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji
po odbiór nagrody.

W czwartek, 3 sierpnia, odwiedziliĞmy Ochotniczą StraĪ PoĪarną w Grabowie nad Prosną.
Dzieci miaáy okazjĊ zapoznania
siĊ z pracą straĪaków, sprzĊtem
i wozem straĪackim. Co najwaĪniejsze, mogáy nie
tylko obejrzeü, ale
równieĪ dotknąü
wyposaĪenia pojazdu i niezbĊdnych do pracy
urządzeĔ, a nawet
przymierzyü heám.
NajwiĊcej
radoĞci sprawiáo
lanie wody z wĊĪa
straĪackiego - poniewaĪ tego dnia
byáo niezwykle
gorąco, wszyscy
chĊtnie skorzystali z moĪliwoĞci pobiegania
„w deszczu”.
Po spotkaniu ze straĪakami poszliĞmy szukaü
kolejnej ocháody - nasz wybór padá na restauracjĊ
„Stylowa”. Tu zjedliĞmy przepyszne desery lodowe
oraz posiedzieliĞmy na tarasie, gdzie dzieci mogáy

do woli skakaü na trampolinach. Spotkanie ze
straĪakami oraz wizyta w restauracji odbyáy siĊ

w ramach wakacyjnych zajĊü dla dzieci pod hasáem
„Lato w mieĞcie” 2017.
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
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A w szkoáach - wakacje!

OBÓZ SPORTOWY AKADEMII PIàKARSKIEJ OSTRZESZÓW
zabawa i praca nad wáasnym charakterem, samodyscypliną oraz
wspóádziaáanie w zespole. Wszystkie te cechy obozowicze mogli üwiczyü podczas treningów, ale i w
codziennych pracach, choüby takich
jak porządkowanie pokoi, wspólne spoĪywanie posiáków i wspólne
organizowanie uroczystoĞci, jaką
niewątpliwie byá chrzest obozowy.Tu
pomysáowoĞcią mogli wykazaü siĊ
juĪ starsi cháopcy, przygotowując kilka zadaĔ specjalnych, polegających
m.in. na pokonaniu toru przeszkód
czy zjedzeniu cytryny z ostrą papryką. Chrzest oczywiĞcie zakoĔczyá
siĊ záoĪeniem przysiĊgi - máodzi
zawodnicy przyrzekali trenerom,
Īe bĊdą siĊ zdrowo odĪywiaü, piü
wodĊ, a nie sáodzone napoje, obiecali równieĪ dyscyplinĊ i dbanie
o dobro zespoáu.
Tegoroczny obóz zakoĔczyliĞmy w poniedziaáek - 31 lipca pamiątkowym zdjĊciem, a potem
ruszyliĞmy w drogĊ powrotną do
Ostrzeszowa.
I w tym miejscu chcielibyĞmy
podziĊkowaü panu Wojtkowi za

Tegoroczny letni obóz sportowy
(od 24 do 31 lipca) Akademia Piákarska Ostrzeszów spĊdziáa w nadmorskim Pobierowie. Podczas caáego
turnusu máodzi adepci piáki noĪnej
poĞwiĊcili okoáo 30 godzin na szlifowanie elementów technicznych

i taktycznych. Odbywaáo siĊ to kaĪdego dnia, podczas dwóch jednostek
treningowych. Oprócz tego dzieci mogáy uczestniczyü w róĪnego rodzaju
grach i zabawach rekreacyjnych - tenis stoáowy, badminton, siatko-noga
czy teĪ dwa ognie, które rozegrane

zostaáy pomiĊdzy kadrą a obozowiczami.
OczywiĞcie to wydarzenie i inne turnieje wywoáaáy wĞród
uczestników obozu
wiele radoĞci i emocji.

Mimo raczej niesprzyjającej pogody
udaáo nam
siĊ trzy razy
wyjĞü na plaĪĊ i tam, pod

Gorące pozdrowienia znad morza dla całej redakcji

Pozdrowienia z wakacji na Krecie

śle

Karolina, Jula, Norbert, Robert

Artur i Viola Robak

czujnym okiem ratownika, zaĪyü
kąpieli w Baátyku czy na piasku
pograü w „pyra” i porzucaü frisbee.
Tego typu wyjazdy to nie tylko
intensywny wysiáek ¿zyczny, nabywanie nowych i doskonalenie
juĪ nabytych umiejĊtnoĞci, to teĪ

bezpieczny transport, a trenerom
Jackowi i Dariuszowi oraz pani Wioletcie za merytoryczne i praktyczne
przygotowanie do kolejnego sezonu
piákarskiego.
Obozowicze

Serdeczne pozdrowienia dla redakcji
„Czas Ostrzeszowskiego”

Pozdrowienia z Krzeszowa dla redakcji
oraz czytelników i sympatyków
„Czasu”

przesyłają

Stanisław Jeżewski

Emilia i Jacek Mańczak z rodzicami
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PiĊkna pogoda, piaszczysta plaĪa i czysta woda - kąpielisko w Antoninie

Miniony tydzieĔ upáynąá pod znakiem tropikalnych upaáów. Kto tylko
mógá, szukaá ocháody nad wodą….
W trzeciej czĊĞci cyklu o okolicznych kąpieliskach przedstawiamy
kąpielisko w Antoninie.
W ciągu ostatnich kilku lat zaszáy
tu duĪe zmiany. Wydzielono trzy strefy dla chcących ocháodziü siĊ w wo-

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

ChcĆc poznaý, jaka
ja dusza zamieszkuje w czyimğ ciele, obserwujemy, w
jakim to ciaâo lub
lubuje siċ otoczeniu, bo jeğli panujĆ w nim nieporzĆdek i
pomieszanie, taki sam nieporzĆdek i pomieszanie panujĆ w jego duszy.
Leonardo da Vinci

21 marca - 20 kwietnia
Będziesz podatny na stres i zdenerwowanie.
Postaraj się jednak zbyt nerwowo nie reagować na drobne problemy i przeszkody. Działaj
raczej metodycznie i ze spokojem. Możesz też
ulec zazdrości, co bardzo negatywnie wpłynie
na wielu ludzi w Twoim otoczeniu. Wystrzegaj
się kontaktów z dość toksycznym Skorpionem.
Uważaj też, by w złości nie powiedzieć za dużo,
to może się odbić i na Twoim samopoczuciu
i związku. Miłość - uspokój się! Finanse - miłe
zaskoczenie.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W tym tygodniu poczujesz potrzebę, by odpocząć od wszystkiego i wszystkich i pobyć
trochę w samotności. Jeśli Ci się to uda bez
„zawalania” obowiązków, to dobry moment,
by zadbać o duszę i ciało. Zastanów się, co
sprawia Ci najwięcej przyjemności i najbardziej
Cię relaksuje. Być może to dobra okazja, by
odkryć nowe pożywki dla ducha i, co za tym
idzie, dobrego samopoczucia. Miłość - czas
odrobinę zatęsknić. Finanse - wszystko idzie
w dobrym kierunku.

BLIŹNIĘTA
21 maja - 21 czerwca
Pod koniec tygodnia otrzymasz wiadomości
od bliskiej Ci osoby, co zdecydowanie poprawi Twoje samopoczucie. Będziesz miał
ochotę planować i od razu realizować swoje
zamierzenia. Jeśli przyjdzie Ci do głowy jakiś
spontaniczny plan - nie zwlekaj i po prostu
pozwól sobie na odrobinę szaleństwa. Bliźnięta w związku będą miały wiele okazji, by

O tym, Īe do Antonina warto przyjechaü, przekonuje rodzina z Wrocáawia Magda, àukasz, Radek, Ania, Krzysiu
i Roksana.
PrzyjeĪdĪamy tutaj od czterech lat.
Przede wszystkim ze wzglĊdu na niepowtarzalny klimat i piĊkną okolicĊ. Znajduje siĊ tutaj wszystko, co niezbĊdne
na urlopie - wygodne domki letniskowe,
duĪo zieleni, piaszczysta plaĪa, czysta
woda i sporo atrakcji dla dzieci. „OdkryliĞmy” Antonin dziĊki koleĪance, która
namówiáa nas do przyjazdu tutaj. I nie
zawiedliĞmy siĊ, bĊdziemy nadal odwie-

róĪne imprezy i koncerty dla trochĊ starszych odbiorców. ParĊdziesiąt metrów
od plaĪy znajduje siĊ stadnina, gdzie
moĪna nauczyü siĊ jeĨdziü konno lub po
prostu popatrzeü, jak robią to inni. TuĪ
przy plaĪy jest bar, restauracja w hotelu
obok lub druga - w niedalekim paáacu
ksiąĪąt Radziwiááów.
Dla chcących wypáynąü na „szerokie
wody” są rowerki, samochodziki oraz
kajaki. WypoĪyczalnia tego páywającego sprzĊtu dziaáa od godziny 11 do
19 i skorzystaü z niej moĪe kaĪdy, kto
ukoĔczyá 16 lat. Natomiast osoby poniĪej tego wieku - tylko pod opieką osoby
peánoletniej.

dzaü to miejsce. W ciągu tych czterech
lat zaszáy tu duĪe zmiany. Powstaá nowy
plac zabaw i patio z fontanną, plaĪa jest
utrzymywana w czystoĞci, a wykwali¿kowani ratownicy dbają o nasze bezpieczeĔstwo. Zdecydowanie polecamy
wakacje w Antoninie.
Staw „Szperek” i teren wokóá niego
na pewno jest miejscem, które warto
odwiedziü nie tylko w tak upalne jak
ostatnio dni. Dodajmy jeszcze, Īe
przyjemnoĞü spĊdzenia caáego dnia
na piaszczystej plaĪy, nad czystą i ciepáą
wodą, wĞród zieleni i natury kosztuje
tylko symboliczną záotówkĊ, a gdy mamy
prawo do ulgi - 70 groszy.
K.P.

KOZIOROŻEC

o osobie znać, nie wracaj do tego, co było idź do przodu z optymizmem. W weekend
postaraj się dyplomatycznie postawić na
swoim. Miłość - środek lata. Finanse - sam
się przekonasz.

dzie. Pierwsza jest przeznaczona dla
osób, które nie umieją páywaü, druga
dla dzieci, natomiast trzecia, gáĊboka
strefa, jest dla osób páywających. Poza
wyznaczonymi sektorami páywanie jest
surowo zabronione. Chyba jednak nikt
nie poczuje potrzeby opuszczania granic strefy, bo powierzchnia 1 hektara
wydaje siĊ byü wystarczająca. Baseny

HOROSKOP
BARAN

te otoczone są nowym pomostem, na
którym w godzinach otwarcia przebywają wykwali¿kowani ratownicy. Na
pomoĞcie obowiązuje zakaz leĪakowania, poniewaĪ opalający siĊ tam ludzie, mogliby przeszkadzaü ratownikom
podczas akcji.
Na terenie przylegającym do kąpieliska znajduje siĊ wiele atrakcji zarówno
dla dzieci, jak i do dorosáych. Nowoczesny plac zabaw cieszy siĊ ogromnym
zainteresowaniem najmáodszych, natomiast zaraz obok, w piĊknym patio,
ze sceną i fontanną, organizowane są

pozytywnie zaskoczyć partnera i odświeżyć
swój związek. Miłość - daj się ponieść fantazji.
Finanse - nie ma powodów do obaw.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
To nie będzie najlepszy czas. Upały, nadmiar
pracy i sprzeczki z rodziną dadzą Ci się we
znaki. W pracy, mimo wielu obowiązków i zaległości, będziesz czuł się spokojnie i pewnie.
Pomimo gorszego samopoczucia nawiążesz
dobry kontakt ze współpracownikiem, którego
do tej pory omijałeś raczej szerokim łukiem.
Wasza współpraca może zaowocować bardzo
dobrymi efektami, na które zwróci uwagę
Twój szef. Miłość - ze skrajności w skrajność.
Finanse - ostrzeżenie.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Zwróć uwagę na drugie dno wypowiedzi
Twojego pracodawcy. Zastanów się, co miał na
myśli, ale nie naciskaj i staraj się o zbyt dużo nie
pytać. Wolny czas wykorzystaj na ubogacenie
ducha - liczy się przecież nie tylko zewnętrzność. Warto byś sięgnął po książkę, której nie
udało Ci się przeczytać do końca, albo byś
obejrzał jakiś ambitny film. W weekend może
dobrze byłoby na bok„odłożyć”imprezy, a w
zamian za to wybrać się na wystawę lub do
teatru? Miłość - na wszystko przyjdzie czas.
Finanse - oby tak dalej.

PANNA
24 sierpnia - 22 września
Podczas podejmowania ważnej decyzji koniecznie skorzystaj z dobrych rad starszych
i bardziej doświadczonych od siebie członków

rodziny. W środę lub czwartek staniesz przed
trudną do rozwikłania„zagwozdką”. Postaraj się
wykazać dyplomacją, ale i zdecydowaniem, by
rozwiązać ten dziwny problem. W domu, jeśli
nie będziesz miała ochoty na wielkie porządki,
po prostu je sobie odpuść i skup się na ważniejszych rzeczach. Miłość - słuszne obiekcje?
Finanse - słuchaj dobrych rad.

WAGA
23 września - 23 października
Będziesz miała ochotę przebywać w towarzystwie i spędzać z ludźmi czas nawet po pracy.
Jeśli nadarzy się okazja, by działać wspólnie
z przyjaciółmi, skorzystaj z niej. Pod koniec tygodnia możesz być nieco zmęczona, ale nadal
będziesz miała ochotę być w centrum uwagi
i aktywnie spędzać czas w gronie najbliższych.
Nie zapominaj jednak, że niewyspanie i upał
nie są najlepszym połączeniem i koniecznie daj
organizmowi odpocząć. Miłość - hej, przygodo!
Finanse - na wszystko starczy.

SKORPION
24 października - 21 listopada
Będziesz spokojny i zdystansowany. Nawet jeśli
w pracy nie wszystko poukłada się po Twojej
myśli, poradzisz sobie z drobnymi przeszkodami. Pojawią się też całkiem nowe sprawy
i wyzwania, do których początkowo będziesz
podchodził z rezerwą i niechęcią, ale bardzo
szybko uda Ci się znaleźć proste i skuteczne
rozwiązanie. Jeśli znajdziesz chwilę dla siebie,
poświęć ją, by wzbogacić się duchowo. Miłość do trzech razy sztuka? Finanse - jeszcze chwila.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
W najbliższych dniach otoczenie będzie mogło
liczyć na Twoją wyrozumiałość i wspaniałomyślność. Rozwiążesz czyjś problem i wysłuchasz zwierzeń pana/pani Barana. Dzięki
temu wszystkiemu sam poczujesz się lepiej
i nabierzesz więcej sił, a Twoja dobra energia
będzie motywować innych do twórczego
działania. Samotnym Strzelcom układ gwiazd
sprzyjać będzie w nawiązywaniu nowych
relacji. Nie zmarnuj okazji, by nawiązać flirt.
Miłość - kolacja przy świecach mile widziana.
Finanse - mogłoby być lepiej.

22 grudnia - 20 stycznia
Będziesz optymistyczniej niż zwykle nastawiony, co umożliwi Ci łatwiejszą realizację
niektórych przedsięwzięć. Lepiej będziesz się
dogadywał z otoczeniem i łatwiej Ci będzie
załatwić pewne sprawy. Zakochane Koziorożce
powinny zadbać o jakość związku i nie poddawać się z byle powodu. Natomiast single spod
znaku Koziorożca będą miały okazję zmienić
nastawienie do związków... Miłość - Twój ruch.
Finanse - wakacyjne wydatki.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Intuicja będzie Twoim najlepszym doradcą.
Pomoże Ci podjąć pewne decyzje, które
mogą nawet wpłynąć na Twój los. Zaufaj jej
i swoim przeczuciom. Nie lekceważ jednak
dobrych rad swoich najbliższych. Unikaj kłótni, staraj się większość sprzeczek rozładować
dobrym słowem. Nawet jeśli przeszłość da

RYBY
20 lutego - 20 marca
Będziesz w niesamowitym nastroju. Uważaj, by nie dać się ponieść zbyt szalonym
imprezom. Nie bierz też sobie do serca za
mocno tego, co mówią o Tobie inni. Zanim
zaczniesz ostro reagować, zweryfikuj, czy to
w ogóle prawda. Postaraj się też znaleźć czas
na„nakarmienie” duszy, ostatnio chyba zbyt
mocno skupiasz się na wyglądzie, a równowaga między dbałością o ducha i ciało to
podstawa. Miłość - może czas zmienić ścieżki?
Finanse - pożycz, jeśli możesz.
Harmonii między duszą a ciałem
życzy
Wasza wróżka

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

tel. 667 590 898

àukasz Nowacki
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
Eē

PI

ER

SI
8.08. (wtorek) - Gry zabawy i inne waĪne sprawy:
KOLOROWO I ZAGADKOWO
10.08. (czwartek) - PodróĪe maáe i duĪe: MAàA WIELKA
STOPA - wyjazd do kina Amber w Kaliszu, koszt. 15 zá
11.08. (piątek) - CZYTANIE NA DRUGIE ĝNIADANIE
17.08. (czwartek) - PodróĪe maáe i duĪe: WIO, KONIKU wyjazd do stajni w Siekierzynie
ZajĊcia we wtorki odbywaü siĊ
bĊdą w godz. 11.00-14.00 na sali
Centrum Kultury (budynek OSP,
ul. Kolejowa 3), natomiast zajĊcia
piątkowe w Bibliotece Publicznej
(ul. Kaliska 22), równieĪ w godz. 11.0014.00.
Informacje dodatkowe - tel. 62 730-53-46

Lato 2017 z OSiRem

ĝwiĊto Plonów Korpysy
15.08.2017 r.

1. Początek uroczystoĞci,
przejazd korowodu konnego
bryczkami na trasie Korpysy-Siedlików.
2. Msza ĞwiĊta na placu zabaw
o godz. 15.00.
3. Tradycyjne wrĊczenie chleba
zaproszonym goĞciom.
4. WystĊpy dzieci,
5. WystĊp kabaretu „SpoSpopopo
p
oo
wiedĨ przedĞlubna”.
”..
6. Konkursy.
7. Grillowanie.
Zabawa taneczna przy zespole
muzycznym „Trans”.

15 sierpnia
w Muzeum
Regionalnym
w Ostrzeszowie
odbĊdzie
siĊ wernisaĪ
wystawy „Szable
imienne o¿cerów
związanych
z Wielkopolską
1918-1939”
ze zbiorów Pawáa
Komorowskiego.
WernisaĪ odbĊdzie
siĊ w salach
ekspozycyjnych
na parterze ratusza
o godzinie 15:00.

Piątek - 11 VIII, godz. 19:45
Sobota - 12 VIII, godz. 19:45
Niedziela - 13 VIII, godz. 19:45

Spider-Man: Homecoming
Maáa wielka stopa

Belgia, Francja, animacja, komedia,
przygodowy, 92 minuty.
Wtorek - 8 VIII, godz. 11:00, 17:30
ĝroda - 9 VIII, godz. 11:00, 17:30
Czwartek - 10 VIII, godz. 11:00, 17:30
Piątek - 11 VIII, godz. 11:00, 15:30
Sobota - 12 VIII, godz. 15:30
Niedziela - 13 VIII, godz. 15:30

Dunkierka

Belgia, Francja, dramat wojenny,
106 minut.
Wtorek - 8 VIII, godz. 19:15
ĝroda - 9 VIII, godz. 19:15
Czwartek - 10 VIII, godz. 19:15

USA, akcja, Sci-Fi, 133 minuty.
Piątek - 11 VIII, godz. 17:15 dubbing
Sobota - 12 VIII, godz. 17:15 dubbing
Niedziela - 13 VIII, godz. 17:15 dubbing
Ceny biletów: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line: www.bilety24.pl

12.08 (sobota) - rozgrywki siatkówki plaĪowej oraz badmintona - start o godzinie 10.00 (na kąpielisku)
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

ROLLERCUP
OLIMPIA

Kobyla Góra 2017’
2 wrzeĞnia 2017r. (sobota)
8.00 - 11.00 - zapisy w biurze zawodów
10.00 - Mini Rollercup wyĞcig na hulajnogach,
6 lat i máodsi, 200m
10.15 - Mini Rollercup, 6 lat i máodsi, 400m
10.30 - Mini Rollercup, 7-10 lat, 1000m
10.50 - Fan Rollercup dla dzieci 11-14 lat, 2km
11.30 - dekoracja Mini Rollercup i dystansu
Fan Rollercup
11.45 - 12.30 - Fitness Rollercup, 8km
12.45 - 14.30 - Pro Rollercup, 15km
15.00 - dekoracja Fitness Rollercup i Pro Rollercup
15.30 - zakoĔczenie
Zapisy
www.olimpiakids.com.pl
ZnajdĨ nas na FB RollerCup Olimpia
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PIàKA
NOĩNA

Inauguracja sezonu 2017/2018

VICTORIA
POKONANA
PRZEZ
BENIAMINKA
Victoria Ostrzeszów LKS Goáuchów 1-2
Nie udaáo siĊ Victorii odnieĞü
zwyciĊstwa w meczu, rozegranym
na wáasnym terenie, z beniaminkiem IV ligi - LKS Goáuchów. Mimo
wsparcia kibiców i teoretycznie

wiĊkszych szans, Victoria ulegáa LKS Goáuchów
2:1, plasując siĊ po pierwszej kolejce pod koniec
tabeli.
Miejmy nadziejĊ, Īe to záe dobrego początki
i teraz bĊdziemy informowaü tylko o wiktoriach
Victorii. Tego Īyczymy i naszym piákarzom, i trenerowi, i dziaáaczom oraz, oczywiĞcie, kibicom!
W najbliĪszą sobotĊ, o godz. 17.00 ostrzeszowska druĪyna rozegra mecz wyjazdowy
z Rawą Rawag Rawicz.

Wyniki 1. kolejki
Victoria Ostrzeszów - LKS Goâuchów
Polonia 1912 Leszno - Ostrovia 1909 Ostrów
Korona Piaski - Tur 1921 Turek
Obra 1912 KoĞcian - Biaáy Orzeá KoĨmin

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

PogoĔ Nowe Skalmierzyce - PKS Racot
Victoria WrzeĞnia - Rawia Rawag Rawicz
Polonia KĊpno - Odolanovia Odolanów
SKP Sáupca - Kania GostyĔ
Bramka dla Victorii: Maciej Stawiĕski (19).

4-1
2-0
0-1

Aktualna tabela
M.
1.

DruĪyna
PogoĔ Skalmierzyce

M. Pkt. Bz. Bs.
1 3
4
1

2.
3.

Victoria WrzeĞnia
Polonia 1912 Leszno

1
1

3
3

2
3

0
2

4.
5.
6.
7.

LKS Goáuchów
Kania GostyĔ
Obra 1912 KoĞcian
Korona Piaski

1
1
1
1

3
3
3
1

2
1
1
1

1
0
0
1

FILIP JANISZEWSKI W I LIDZE SZACHOWEJ
z ogromnym sukcesem - awansowali do I ligi
juniorskiej. W skáad zwyciĊskiej druĪyny
wchodzą: Maciej Adamczewski, Filip Janiszewski, Tymon OchĊdzan, Oskar Dixa,
Aleksandra Kubasik i Weronika Wawrzyniak.
Postanowiáam porozmawiaü z máodym
ostrzeszowianinem o jego pasji, treningach,
awansie do I ligi oraz planach na przyszáoĞü.
Kiedy i w jaki sposób rozpocząáeĞ
przygodĊ z szachami?
Caáa moja przygoda rozpoczĊáa siĊ od mojego taty, który potra¿á graü w szachy i mnie tego
nauczyá. Byáem wtedy w przedszkolu, miaáem
moĪe 5-6 lat. Tata zobaczyá báysk w moim oku...
Opowiadaá mi, Īe bardzo szybko siĊ uczyáem,
cháonąáem wiedzĊ jak gąbka. Wkrótce okazaáo
siĊ, Īe nauczyá mnie juĪ wszystkiego, co potra¿á. Wtedy zaczĊliĞmy szukaü trenera. Tra¿áem
najlepiej, jak mogáem - do Kalisza pod skrzydáa
Macieja SroczyĔskiego.
Jak dáugo jesteĞ w klubie KTS Kalisz?
Przyáączyáem siĊ do klubu w wieku 7 lat,
wiĊc w tym roku minie 10. rok mojej gry tam.
17-letni Filip Janiszewski z Ostrzeszowa
w szachy gra od piątego roku Īycia, najpierw
pod okiem taty, nastĊpnie wyspecjalizowanego
trenera - Macieja SroczyĔskiego z KTS Kalisz.
Ostatnio Filip wraz z kolegami i koleĪankami
z druĪyny wziĊli udziaá w DruĪynowych Mistrzostwach Polski Juniorów, odbywających siĊ
w Szczyrku od 21 do 30 lipca. Wrócili stamtąd

Czy gra w szachy jest grą dla wszystkich?
UwaĪam, Īe tak. JeĪeli ktoĞ ma chĊü i wáoĪy
w to wystarczająco duĪo pracy, to na pewno
bĊdzie to gra dla niego. OczywiĞcie trzeba
mieü coĞ w gáowie, bo gra w szachy wymaga
liczenia, przewidywania, myĞlenia i cierpliwoĞci,
by siedzieü przy szachownicy po 5-6 godzin.

Czy cierpliwoĞü i spokój przekáada siĊ na
Twoje Īycie codzienne?
Nie do koĔca. Przy szachownicy jestem
spokojny, skupiony i cierpliwy. Natomiast w Īyciu
codziennym muszĊ wyáadowaü zgromadzony
nadmiar energii, Īeby to wszystko siĊ wyrównaáo.
W jaki sposób przygotowujesz siĊ
do turniejów?
Jest to typowy trening. RobiĊ zadania
szachowe, analizujĊ partiĊ. PoĞwiĊcam temu
duĪo czasu.
Jakie są Twoje dotychczasowe
najwiĊksze osiągniĊcia?
Wygranie z moją druĪyną II ligi DruĪynowych
Mistrzostw Polski i awans do I ligi w tym roku
na zawodach w Szczyrku.
Gdy miaáem 8 lat, wygraáem mistrzostwa
Niemiec, w tym samym roku zdobyáem brązowy
medal na mistrzostwach Polski. Rok póĨniej
zająáem 4. miejsce oraz zakwali¿kowaáem siĊ
do mistrzostw Europy. Jestem wielokrotnym
mistrzem Wielkopolski. TrochĊ tych osiągniĊü
siĊ nazbieraáo. O niektórych pisaá „CzO”.
Co jeszcze chciaábyĞ osiągnąü w tym
sporcie? Masz jakiĞ konkretny cel?
Cele siĊ coraz bardziej oddalają, bo konkurencja mi trochĊ ostatnio ucieka. Jednak 6
sierpnia jadĊ na Mistrzostwa Polski w Szybkich
Szachach i moim celem jest wejĞcie do dziesiątki
najlepszych zawodników.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Tur 1921 Turek
Odolanovia Odolanów
Polonia KĊpno
Ostrovia 1909 Ostrów
Victoria Ostrzeszów
Biaáy Orzeá KoĨmin
SKP Sáupca
Rawia Rawag Rawicz
PKS Racot

1
0
0
1
1
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
2
1
0
0
0
1

1
0
0
3
2
1
1
2
4

W niedzielĊ - 13 sierpnia, startuje klasa okrĊgowa. Jednak
Zefka Kobyla Góra mecz pierwszej kolejki rozegra dopiero
19 listopada, a swój debiut w sezonie rozpocznie od kolejki
drugiej - 15 sierpnia, godz. 17.00 - meczem wyjazdowym
z KS Opatówek. Oby byá to zwyciĊski początek.
Czym róĪnią siĊ szachy klasyczne
od szybkich?
RóĪnią siĊ czasem, jaki zawodnik posiada
na rozegranie partii. W szachach klasycznych
jest to ok. 90 minut na zawodnika, 30 minut na
dokoĔczenie partii i 30 sekund na wykonanie
ruchu. Natomiast w szachach szybkich jest to
10 lub 15 minut i 5 sekund. Istnieją jeszcze szachy
báyskawiczne i tam są to 3 minuty i 2 sekundy.
WygraliĞcie DruĪynowe Mistrzostwa
Juniorów w Szczyrku - opowiedz mi o tym
turnieju. Czy aby w nim zagraü, trzeba byáo
przejĞü kwali¿kacjĊ?
Wygląda to tak samo jak liga w kaĪdym innym
sporcie. Zaczyna siĊ od najniĪszego szczebla,
czyli w tym przypadku od ligi okrĊgowej. PóĨniej
przechodzi siĊ kolejne etapy, czyli IV liga, III, II,
I oraz ekstraliga.
My wygraliĞmy turniej II ligi, dziĊki czemu
uzyskaliĞmy awans do I ligi. II liga jest najliczniej
obsadzona, mogą tam wystąpiü 34 zespoáy. W I
lidze wystĊpuje tylko 10 druĪyn, tak samo jak
w ekstralidze.
Co dla Was oznacza ten awans?
I liga to po prostu cykliczny turniej, który odbywa siĊ co roku. W tym roku na jednym turnieju
odbyáy siĊ mistrzostwa I, II i ekstraligi, co bardzo mi siĊ podobaáo, bo wszyscy mogliĞmy siĊ
spotkaü i byáo to bardzo dobrze zorganizowane.
Awans znaczy tylko tyle, Īe za rok bĊdziemy
graü w I lidze, wiĊc powalczymy z silniejszymi
przeciwnikami.
ĩyczĊ powodzenia zarówno Tobie, jak
i caáej Twojej druĪynie.
Rozmawiaáa: K. Przybysz

Olimpiada we Wrocáawiu
The World Games - czyli Igrzyska Sportów
Nieolimpijskich, to jedna z najwiĊkszych na Ğwiecie imprez sportowych z niemal 40-letnią historią.
Historia ta siĊga 1981 roku, kiedy po raz
pierwszy zorganizowano je w amerykaĔskim
mieĞcie Santa Clara i jej edycje organizowane
są co 4 lata.
Od 2000 roku ta prestiĪowa impreza odbywa
siĊ pod patronatem MKOL. W 2012 roku wáadze
ĝwiatowej Federacji Sportów Nieolimpijskich zdecydowaáy przyznaü organizacjĊ jubileuszowych
X zawodów Polsce - Wrocáawowi.
TWG, wzorem igrzysk olimpijskich, to wielodniowa rywalizacja sportowców rozgrywana na
lądzie w wodzie i w powietrzu.
Na 26 arenach wystąpiáo 3500 zawodników
z 112 krajów, którzy walczyli o medale w 31 dyscyplinach m.in. w karate WKF - karate, które jest
uprawiane w UKS „Hitotsu” Ostrzeszów. Trzeba
podkreĞliü, Īe karate WKF pierwszy raz znalazáo
siĊ w programie Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.
We Wrocáawiu wystartowaáo 94 najlepszych
karateków z 32 paĔstw, w tym z Polski. Zawodnicy

rywalizowali w konkurencji kata - ukáad - i kumite wolna walka. Igrzyska karate odbywaáy siĊ 25
i 26 lipca w kompleksie sportowym GEM. Reprezentanci Polski zdali egzamin przed Igrzyskami
w Japonii. We Wrocáawiu Michaá Bąbos wywalczyá
brązowy medal w kumite. TuĪ za podium znaleĨli
siĊ, Magalena Nowakowska, Dorota Banaszczyk
i Kamil Warda.
Zawodnicy naszego klubu mieli okazjĊ oglądaü i oklaskiwaü starty najlepszych karateków.
To wielka gratka i niezapomniane wraĪenia dla
trenerów, karateków i sympatyków karate.
Z UKS „Hitotsu” zmagania najlepszych karateków Ğwiata obserwowali: Tamara KĊpska, Oliwia
Szczepaniak, Michaá Kaleta, Maks Mielcarek,
Krzysztof Mielcarek, Krzysztof KĊpski, Adrian
Mituáa, Zbigniew Faron, Zdzisáaw Mituáa - trener
kumite oraz sensei Jan ZieliĔski.
Udziaá w takiej imprezie to takĪe okazja do
spotkaĔ z trenerami i zawodnikami z innych klubów.
J.Z.
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SUKCESY LEKKOATLETÓW ORKANA
Podsumowanie I póárocza sezonu
Lekkoatleci klubu LKS ORKAN
Ostrzeszów zakoĔczyli I etap startów
w sezonie 2017. Przedstawiamy podsumowanie dokonaĔ i plany na II póárocze.
Przed sezonem trenerzy postawili przed zawodnikami karkoáomne
zadanie - zdobycie min. 100 punktów
we wspóázawodnictwie sportowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, co z automatu owocuje utworzeniem OĞrodka
Szkolenia Sportowego, podlegającego
Departamentowi Sportu Wyczynowego,
a co za tym idzie, znaczące Ğrodki na
szkolenie i stypendia dla najlepszych.
Zadanie bardzo trudne. W Wielkopolsce
tylko cztery kluby są bene¿cjentami
tego programu.
Punkty moĪna zdobywaü wyáącznie
w zawodach rangi mistrzostw Polski
w kategoriach máodzieĪowych, do
których wczeĞniej naleĪy wywalczyü
kwali¿kacje w wyznaczonych zawodach, w okreĞlonych warunkach. Stąd,
w pogoni za wynikami, starty naszych
lekkoatletów w caáej Polsce (CzĊstochowa, Piáa, Leszno, àódĨ, Wrocáaw,
PoznaĔ, Kraków, Radom, Warszawa, Opole). W sumie 39 zawodników
zaliczyáo 387 startów. Wykorzystano
wszystkie moĪliwe szanse zdobycia
kwali¿kacji, choü wielokrotnie los byá
przeciw naszym.
Do historii klubu przejdą starty
mistrza Wielkopolski gimnazjalistów
w biegu na 300m - Piotrka Tomalaka,
który czterokrotnie startowaá w róĪnych
miejscach w biegu na 100m. Raz zawiodáa aparatura pomiarowa, trzy razy
w jego biegach wiatr wiaá zbyt mocno cztery udane starty bez waĪnego wyniku. W CzĊstochowie 1 maja zimowa
pogoda, w Opolu 20 maja - wiatr, a 3
czerwca deszcz. To nie pomogáo, ale
teĪ nie przeszkodziáo w uzyskaniu wielu
wartoĞciowych, a w kilku przypadkach
doskonaáych rezultatów i czoáowych
lokat.
Punktowane wspóázawodnictwo
obejmuje cztery kategorie wiekowe
U-16, U-18, U-20 i U-23.
NajwaĪniejsze osiągniĊcia naszych
lekkoatletów w imprezach mistrzowskich:
- 26.04. - Mistrzostwa Wielkopolski
LZS w Pile. Záote medale zdobyli:
U-18 - Martyna LubojaĔska 1500m,
Martyna Wróbel - 100m ppá., Karolina
Gaáka - dysk, Kacper Gwiazda - 110m
ppá., U-23 - Kamil Orzeszyna 800m.
7 srebrnych medali i 3 brązowe to
pozostaáe zdobycze naszych zawodników. W punktacji powiatów Ostrzeszów
sklasy¿kowany zostaá na 3. miejscu,

w punktacji szkóá Zespóá Szkóá nr 1 zająá
2. miejsce, przegrywając minimalnie
z zespoáem z WrzeĞni.
- 20.05. - Otwarte Mistrzostwa woj.
Opolskiego. Po raz pierwszy od wielu lat
Orkanowcy wystartowali w tak licznym
skáadzie i z taką mobilizacją. Nowa
formuáa ligi juniorów (dwa nominowane starty zgáoszonych do 5 maja 20
zawodników i sztafety z moĪliwoĞcią
startu máodzików) skáoniáa trenerów
do wyboru Opola - blisko, peány zakres konkurencji, a takĪe moĪliwoĞü
zdobywania medali Mistrzostw Opolszczyzny. To ostatnie przerosáo wszelkie
oczekiwania. Záote medale zdobyli:
U-18 - Kacper JastrzĊbski 100 i 200m,
U-20 - Mikoáaj Jakóbczak - kula
i dysk, Martyna LubojaĔska - 2000m
przez przeszkody, Weronika Nawrot kula, Martyna Wróbel - 200m, Oliwia
Kucharska - oszczep, Jakub Bartczak - máot, sztafeta 4x400m (Mikoáaj
Jakóbczak, Kacper ĝwitoĔ, Kacper
Gwiazda, Nikodem WylĊga), Piotr
Tomalak - 400m, sztafeta 4x1OOm
(Kacper Gwiazda, Kacper JastrzĊbski, Piotr Tomalak, Jakub Bartczak).
12 tytuáów Mistrza Opolszczyzny,
do tego 7 srebrnych i 7 brązowych
medali. ĩaden ze startujących klubów
nie zaprezentowaá siĊ tak skutecznie.
- NastĊpną prestiĪową imprezą
byáy rozegrane 3 i 4 czerwca w Pile
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS. Do
reprezentacji Wielkopolski powoáano 10
zawodników. W wiĊkszoĞci konkurencji
zawody te to nieo¿cjalne mistrzostwa
Polski. WĞród 96 sklasy¿kowanych klubów ostrzeszowianie zajĊli 16. miejsce
w punktacji klubowej. Indywidualnie
najlepiej wypadli:
• U-18 - Kornel Warszawski - srebro w kuli i w rzucie dyskiem
i minima na Mistrzostwa ĝwiata
w Nairobii (Kenia)
• U-20 - Nikodem WylĊga II miejsce
w biegu na 400m ppá i minimum
na Mistrzostwa Polski, Martyna
LubojaĔska - 2000m przeszkody
i Karolina Gaáka - dysk - obie
minima na OOM (0gólnopolska
Olimpiada MáodzieĪy).
NaleĪy podkreĞliü bardzo udany
start wieloboisty Kacpra JastrzĊbskiego,
który dwukrotnie plasowaá siĊ na IV
miejscach - 100m i rzut oszczepem.
Niefortunna konstrukcja kalendarza imprez PZLA sprawiáa, Īe dwójka
naszych czoáowych lekkoatletów, pewnych kandydatów do medali nie mogáa
wystartowaü w Pile, gdyĪ równoczeĞnie
w Krakowie rozgrywane byáy Mistrzo-

stwa Polski U-20 w Wielobojach. Byáa to
pierwsza impreza rangi mistrzowskiej,
nagradzana przez ministerstwo punktami „páatnymi”.
II miejsce Mikoáaja Jakóbczaka w dziesiĊcioboju i wynik 7300
punktów, przy okazji minimum na
Mistrzostwa Europy w Rosetto we
Wáoszech, to jeden z najcenniejszych
sukcesów w historii klubu.
VII miejsce Kacpra ĝwitonia i XV
Darii Ramirez-Paszek to równieĪ punktowane miejsca. Kacper z powodzeniem
startuje teĪ w karate. Daria to pierwsza
po 30 latach wieloboistka Orkana, która zakwali¿kowaáa siĊ do Mistrzostw
Polski. Ostrzeszów staje siĊ jednym
z najsilniejszych oĞrodków wielobojowych w Polsce.
TydzieĔ póĨniej (10 -11 czerwca)
w Poznaniu rozegrano Mistrzostwa
Wielkopolski. Byá to ostatni termin
dający moĪliwoĞü uzyskania wyników
dających kwali¿kacjĊ do Mistrzostw
Polski U-20 i OOM U-18. Dwudniowy
program zawodów, a co za tym idzie
koniecznoĞü noclegów generujących
koszty sprawiáy, Īe reprezentacjĊ klubu
ograniczono do minimum.
Praktycznie wszyscy startujący zawodnicy zdobyli medale, a, co waĪniejsze, uzyskali wyniki dające kwali¿kacje
do wzmiankowanych wczeĞniej imprez.
I miejsce - Martyna Wróbel - 7-bój,
kwali¿kacja do OOM i poprawiony
35-letni rekord klubu,
I miejsce - Kacper JastrzĊbski - 10bój, kwali¿kacja i drugi wynik w kraju
w br.,
Kacper Gwiazda 10-bój - kwali¿kacja
i czwarty wynik w kraju,
Trójka Orkanowców wieloboistów
wystartuje w Warszawie w finaáach OOM.
I miejsce - Martyna LubojaĔska 2000m z przeszkodami, kwali¿kacja,
rekord klubu,
I miejsce - Karolina Gaáka - rzut dyskiem -kwali¿kacja,
II miejsce - Michaá Mikoáajczyk - rzut
máotem - kwali¿kacja.

Halina P. - Miaáam guzy piersi,
miĊĞniaki macicy. Byáam zaáamana,
wtedy znajoma poleciáa mi panią bioenrgoterapeutkĊ. Po cyklu zabiegów
guzy zaczĊáy siĊ pomaáu wcháaniaü,
z czasem po kolejnych zabiegach
pozbyáam siĊ miĊĞniaków. Wykazaáy to badania. Nie mogĊ uwierzyü
w swoje szczĊĞcie.
Janina Ch. - Przyszáam do pani
Aleksandry z koszmarnymi bólami
gáowy, juĪ po pierwszej wizycie poczuáam siĊ znacznie lepiej. Jednak
pani Aleksandra uprzedziáa mnie,
Īe efekty zabiegu bĊdą caákowicie
odczuwalne po ok. 3 tygodniach,
wtedy mój organizm powinien siĊ
juĪ ustawiü i ustabilizowaü. Wczo-

Usáugi

remontowo - budowlane
malowanie
ukáadanie páytek, ocieplanie,
regipsy, itp.
tel. 725 891 849

W ostatnich dniach poĪegnaliĞmy dwoje szczególnie zasáuĪonych dla klubu ludzi.
Wojtek Mamys, ur. w 1944
roku, byáy zawodnik, od zawsze
w zarządzie klubu, do ostatnich
dni piszący monogra¿Ċ Orkana.
ĩyá lekkoatletyką i Īyá dla niej.
Zawsze w cieniu, bez rozgáosu,
profesjonalnie sĊdziowaá, „spikerowaá”, robiá dla lekkiej atletyki
wszystko, o co go poprosiliĞmy.
ĩegnaj, Wojtku.
Iza Królik, ur. w roku
1970, wielokrotna medalistka
mistrzostw Polski w pchniĊciu
kulą. W latach 90. czáonkini kadry
narodowej. Byáa wzorem dla wielu
u máodszych
ods y lekkoatletów.
Walczyáa z nieuleczalną
chorobą do koĔca i do
koĔca ut
utrzymywaáa kontakt z trenerem,
tre
trzymając kc
kciuki za wyniki
naszych
nas
sportowcców. ĩegnaj, Izo.

Tegoroczne doskonaáe wyniki dla
nich i na czeĞü ich pamiĊci.
Rodzina Orkanowców
Zarząd Klubu LKS Orkan
Ostrzeszów

USŁUGI ELEKTRYCZNE

ELTECH

Tomasz Chwalisz
tel. 668 992 553

GMINNA SPÓàDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHàOPSKA” W KOBYLEJ GÓRZE

WYDZIERĩAWI

Juniorzy U-20
I miejsce - Nikodem WylĊga 400m
ppá., kwali¿kacja i pobity 30-letni rekord
klubu, do tego II miejsce w biegu páaskim na 400m.

LOKAL HANDLOWY w RYNKU
W KOBYLEJ GÓRZE
O POWIERZCHNI ok. 20 m2
Informacje w biurze spóádzielni lub pod nr. tel. 697 540 516.

DziĊkujĊ, Pani Aleksandro…
ChĊtnych jest wiĊcej niĪ miejsc,
dlatego wielu pacjentów zapisuje siĊ
na wizytĊ z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Oto kilka wypowiedzi pacjentów, którzy skorzystali z terapii
u pani Aleksandry:

MISTRZOSTWA POLSKI U-20
TORUē 7-9 VII 2017
Do Torunia wyjechaáa 4-osobowa
ekipa LKS Orkan. Kraksa samochodowa uniemoĪliwiáa wyjazd oszczepniczce
Oliwii Kucharskiej.
Zawody rozpoczĊáy siĊ dla naszych
pechowo. Startujący w eliminacjach
skoku w dal nasi wieloboiĞci nie awansowali do ¿naáu. Kacper ĝwitoĔ w pierwszym bardzo dalekim, ale minimalnie
spalonym, skoku, odbiá piĊtĊ i, mając
w perspektywie start w sztafecie, zostaá wycofany z konkursu. Mikoáajowi
Jakóbczakowi zabrakáo 3cm do awansu.
Wszystko to nadrobiá Nikodem WylĊga,
zdobywając brązowy medal w biegu
na 400m ppá. i zajmując VI miejsce
w biegu na 110m ppá. By to osiągnąü
Nikodem w ciągu trzech dni biegaá 5
razy, w trzecim dniu 3 razy w ciągu
1,5 godziny. W ostatniej konkurencji
zawodów - sztafecie 4 x400m - nasi
zawodnicy w skáadzie: Mikoáaj Jakóbczak, Kacper ĝwitoĔ, Kamil KaĨmierczak oraz Nikodem WylĊga, zajĊli IV
miejsce, przegrywając brązowy medal
o 0,5 sek. Bardzo udany wystĊp, rekord
klubu, caáa czwórka biegaáa „na maxa”!
Osobne wyrazy uznania naleĪą siĊ
Kamilowi KaĨmierczakowi, który na
bieg przyjechaá specjalnie z Niemiec,
gdzie w czasie wakacji pracuje.

Oczekujemy równie udanego startu
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie MáodzieĪy w Warszawie.
W sprawozdaniu celowo nie ma
nazwisk trenerów, gdyĪ wolontariuszy
nie powinno siĊ oceniaü.

Ogóáem 7 kwali¿kacji do Ogólnopolskiej Olimpiady MáodzieĪy (wczeĞniej Kornel Warszawski - kula, dysk),
najwiĊcej w Wielkopolsce.

Tekst páatny

Aleksandra MaliĔska - bioenergoterapeutka z uprawnieniami PaĔstwowymi pomogáa juĪ wielu ludziom
w powrocie do zdrowia.
Postawiáa sobie za cel pomaganie ludziom w ich cierpieniu. Jako
bioterapeutka pracuje juĪ kilkanaĞcie lat. W swojej terapii wykorzystuje róĪne techniki i umiejĊtnoĞci
z zakresu medycyny naturalnej,
w szczególnoĞci metodĊ wibracyjną,
digitopunkturĊ, czakroterapiĊ oraz
elementy medycyny chiĔskiej. DziĊki
temu osiąga znakomite rezultaty.
Efekty i skutecznoĞü jej zabiegów
są znakomite, gdziekolwiek siĊ nie
pojawi, wszĊdzie sáychaü wyrazy
wdziĊcznoĞci i uznania dla niesamowitych umiejĊtnoĞci pani Aleksandry.
Jak wielu bioterapeutów pracuje ona systemem trzech zabiegów, ta metoda pozwala osiągnąü
jeszcze lepsze rezultaty przy zwalczaniu dolegliwoĞci u wiĊkszoĞci pacjentów.

TydzieĔ po rozgrywanych wczeĞniej
wielobojach minimum na mistrzostwa
Polski uzyskali:
I miejsce - Kacper ĝwitoĔ w skoku w dal, do tego III miejsce w skoku wzwyĪ,
II miejsce - Weroniki Nawrot
w pchniĊciu kulą,
III miejsce - Oliwia Kucharska
w rzucie oszczepem.

raj zapisaáam siĊ juĪ na
nastĊpny termin.
Marta J. - Przez 2 lata
leczyáam siĊ na zapalenie
oskrzeli, ciągáe antybiotyki i inne lekarstwa
pomagaáy mi to tylko na czas przyjmowania leków.
Okazaáo siĊ, Īe
jest to grzybica
górnych dróg oddechowych, miaáam doĞü leków,
poszáam do bioenergoterapeutki.
Jedna trzydniowa
terapia rozwiązaáa mój dwuletni
problem.
Stanisáaw
W. - CzĊsto bolaáy mnie stawy
i miĊĞnie, bardzo mocno re-

agowaáem na zmiany pogodowe.
Wszyscy w domu siĊ ze
mnie Ğmiali, Īe jestem
najlepsza pogodynką. Teraz nie dajĊ
im juĪ powodu do
Ğmiechu,

bo nic mnie nie boli, wystarczyáo kilka
cykli zabiegów u pani Aleksandry.
Józef B. - Nadmierna mĊczliwoĞü, brak chĊci do Īycia, ospaáoĞü
diagnoza - depresja, mimo przyjmowanych Ğrodków antydepresyjnych
dolegliwoĞci nie ustĊpowaáy. Na
wizycie u pani Aleksandry czuáem
siĊ bardzo dziwnie, krĊciáo mi siĊ
w gáowie, miaáem mdáoĞci, zrobiáo
mi siĊ sáabo. Bardzo Īaáowaáem,
Īe przyszedáem. Jednak bioterapeutka powiedziaáa, Īe to
jest normalna reakcja organizmu na zabieg - po prostu
siĊ pan oczyszcza - powiedziaáa. Od terapii minĊáy 3 tygodnie i jestem
jak nowo narodzony.
Bardzo dziĊkujĊ i przepraszam, Īe wątpiáem.
Aleksandra MaliĔska bĊdzie przyjmowaü w Ostrzeszowie
w dniach 14, 15 sierpnia 2017 roku.
Zapisy i informacje, wyáącznie telefoniczne, 791 120 118.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

9.08.2017

Czarowny wieczór z Katarzyną ĩak
MagiĊ wspaniaáych tekstów, oryginalnej muzyki i znakomitej interpretacji
piosenek brzmiących we wszystkich
odcieniach - od utworów Īartobliwych,
po peáne zadumy i reÀeksji - to wszystko
moĪna byáo przeĪyü w czarowny wieczór, 5 sierpnia, w auli kobylogórskiego
gimnazjum. Gwiazdą wieczoru byáa

popularna i lubiana aktorka, podbijająca serca telewidzów chociaĪby rolą
Sulejukowej w serialu „Ranczo” - KATARZYNA ĩAK.
Zanim jeszcze artystka zaczĊáa
Ğpiewaü, ujawniáa, Īe wáaĞnie tu, w Kobylej Górze spĊdziáa swój pierwszy
maáĪeĔski urlop (mąĪ Cezary ĩak).
- ByliĞmy wówczas aktorami Teatru
Wspóáczesnego we Wrocáawiu, wiĊc, by
mile spĊdziü czas nad wodą, najbliĪej
mieliĞmy do Kobylej Góry. Przyczepa
wynajĊta… Tu jeszcze nie byáo takiego
luksusu, ale byáa woda, sáoĔce i cudowni ludzie… I w tym wzglĊdzie siĊ nic nie
zmieniáo - mówiáa, z miejsca zyskując
sympatiĊ publicznoĞci.

Katarzyna ĩak zaprezentowaáa piosenki ze swej ostatniej páyty, nagranej
póátora roku temu, a zatytuáowanej
„Bardzo przyjemnie jest Īyü”.
- Z początku nie potraktowaáam
powaĪnie tej propozycji, ale potem
pomyĞlaáam - jak Pan Bóg rzuca ci
z góry wĊdkĊ w starszym wieku, to co
bĊdziesz siĊ zastanawiaü…
Ta k o t o
zostaáa nagrana ta ciekawa,
„babska” páyta,
której historiĊ
powstania artystka opowiedziaáa miĊdzy
piosenkami.
Na páycie znalazáy siĊ utwory
z tekstami wybitnych autorów, z mistrzem
Wojciechem
Máynarskim na
czele.
Pierwszą
zaprezentowaną piosenką byá „Taniec
z pytaniem”,
z
tekstem
A. Poniedzielskiego. MuzykĊ
do tego i kilku innych utworów, w tym
tytuáowego, napisaá Hadrian TabĊcki,
akompaniujący wokalistce na organach.
W gronie towarzyszących muzyków
znalazá siĊ takĪe Witold Cisáo, autor
piĊknej bossanowy „Jak Īyü”, skomponowanej do tekstu Magdy CzapiĔskiej.
Potem przyszáa pora na piosenkĊ tytuáową „Bardzo przyjemnie jest Īyü”, ze
sáowami Jana Woáka.
O róĪnorodnoĞci zamieszczonych
na páycie utworów Ğwiadczą równieĪ
tanga, skomponowane przez mistrza
tego gatunku - Stanisáawa Wielanka.
A skoro mowa o mistrzach, to warto
wspomnieü W. Korcza, kompozytora
piosenki „ĝni mi siĊ jakiĞ inny pan”,

czy J. Senta, który przyozdobiá muzyką
tekst „PiĊciogroszówki sáoĔca” - jeden
z ostatnich napisanych przez W. Máynarskiego - reÀeksyjny z odrobiną ironii.
W klimacie zadumy utrzymana byáa teĪ
piĊkna piosenka o dojrzaáej miáoĞci „Serce na odwyku”.
ĩeby nie byáo zbyt smutno, aktorka
wykonaáa takĪe utwory caákiem wesoáe,
by wspomnieü dwa pastisze Ğwiatowych
przebojów: „Besame mucho” oraz „Quando, Quando, Quando”, zaĞpiewane
z wydatną pomocą publicznoĞci. Na
koniec koncertu (to równieĪ ostatni
utwór páyty, mówiącej o tĊsknotach,
marzeniach, radoĞciach i smutkach kobiet) usáyszeliĞmy piosenkĊ „Pragniesz
miáoĞci”, zwieĔczoną Īyczeniami miáoĞci
dla kaĪdego ze sáuchaczy. Nie zabrakáo
przy tym podziĊkowaĔ dla przybyáych
na koncert, a przede wszystkim dla
dyrektor KOK - Izabeli Frankowskiej-Grabarczyk.
A pani dyrektor wyraziáa nadziejĊ,
Īe juĪ za rok, na jubileusz 15-lecia cyklu
„MUZYKA MIĉDZY NIEBEM A ZIEMIĄ”,
uda siĊ powróciü z koncertami pod milenijny krzyĪ.
Trzymamy kciuki, by tak siĊ staáo,
bo w takim magicznym miejscu peáne
czaru piosenki Katarzyny ĩak zabrzmiaáyby jeszcze bardziej czarownie.
K. Juszczak

fot. FOTOGOLD Marek JastrzĊbski, tel. 600 837 784

Ach, co to byĄ za ĝlub!

Monika i Marcin

Miáo nam poinformowaü, Īe 24 czerwca 2017 roku w koĞciele
pw. Ğw. Jadwigi w Olszowej na Ğlubnym kobiercu stanĊli i powiedzieli
sobie sakramentalne „tak”:

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

Kochanej mamie, teściowej i babci

Eugenii Bierskiej
z okazji 80. rocznicy urodzin
najlepsze życzenia - dużo zdrowia, szczęścia
i pogody ducha na dalsze lata życia
składają
córka Janina, syn Stanisław, zięć Wiesław
oraz wnuczki Ola i Daria

Najważniejszą rzeczą jest, aby rodzice mogli nauczyć swoje dzieci, jak mają sobie radzić bez nich. F. Clark

Tymon - synek paĕstwa Maâgorzaty i Piotra Burlikowskich z Klinów
Klinów, ur
ur. 28
28.07.2017r.,
07 2017r
waga 2900g
w
Hania - córeczka paĕstwa Moniki i Krzysztofa Franikowskich z Wieruszowa,
H
ur. 29.07.2017r., waga 3620g
u
Filip - synek paĕstwa Justyny i Grzegorza Sikorów z Opatowa, ur. 29.07.2017r.,
F
waga 3430g
w
Miron - synek paĕstwa Patrycji i Grzegorza Kalinków z Czermina, ur. 31.07.2017r.,
M
waga 3860g
w
Hania - córeczka paĕstwa Joanny i Rafaâa Urbaĕskich z Bralina, ur. 1.08.2017r.,
H
waga 3650g
w
Vanessa - córeczka paĕstwa Klaudii Szymanek i Karola Hyâki z Bolesâawca,
V
ur. 1.08.2017r., waga 3530g
u
synek paĕstwa Magdaleny i Pawâa Moīdīanowskich z Mikstatu, ur. 1.08.2017r.,
s
waga 2850g
w
Oskar - synek paĕstwa Pauliny i Dawida Dembskich z Baranowa, ur. 1.08.2017r.,
O
waga 3880g
w

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

