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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.

Prawie jak zebra

Pierwsze kĈpiele

„Bezpaęski” kosz

Oryginalny i prawdopodobnie lepiej widoczny na drodze.

Wystarczyáo kilka upalnych dni i w ostrzeszowskim basenie
zaczĊto siĊ pluskaü dla ocháody.

Sukces ostrzeszowskich harcerzy ZHR
W Parzynowie znajdujĊ siĊ gminny kosz na Ğmieci, o
którym niestety gmina zapomniaáa...

Czajkowianie
dla powodzian
Odpowiadając na apel samorządu gminy Wilków, wójt gminy Czajków, wspólnie z soátysami, podjąá decyzjĊ o przeprowadzeniu zbiórki artykuáów spoĪywczych i chemicznych dla
mieszkaĔców najbardziej poszkodowanej przez tegoroczną
powódĨ gminy. Przez
trzy dni prowadzono
zbiórki darów w placówkach handlowych
gminy i u soátysów.
Zebrane dary zostaáy
posegregowane, spakowane i 8 czerwca,
transportem
Pana
Marka Gawáa, dostarczone do miejscowoĞci Rogów w gminie
Wilków. DziĊki oﬁarnoĞci mieszkaĔców przekazano okoáo 1
tony zebranych produktów.
Soátysi wraz z wójtem gminy Czajków skáadają serdeczne
podziĊkowania wszystkim mieszkaĔcom gminy, którzy wáączyli
siĊ w akcjĊ pomocy powodzianom.

Harcerze z 3 Drużyny Harcerzy im. Generała Władysława Andersa okazali się najlepszym patrolem wędrowniczym w Polsce.
W dniach 21-23 maja w Pionkach pod Radomiem odbyły się, jak co roku, Puszczańskie Harce, z okazji święta tamtejszego szczepu „Puszcza”. Była to 28. edycja tej imprezy.
Zjechały się drużyny z całej Polski ok. 150 uczestników. Mottem przewodnim tegorocznych harców były słowa księdza
Jerzego Popiełuszki: „Zło dobrem zwyciężaj”. Uczestnicy
mieli do pokonania ok. 30-kilometrową trasę po Puszczy
Kozienickiej. Na trasie zmierzyli się z wieloma zadaniami, np.
przeprawiali się przez rzekę. Patrol z 3DH wygrał w najbardziej prestiżowej kategorii Patroli Wędrowniczych. W skład
zespołu wchodzili: ćwik Kamil Puschmann, wyw. Mateusz
Kempski, wyw. Kacper Bacik, wyw. Radek Woźniak oraz
wyw. Wojciech Bojszczak. Za zwycięstwo otrzymali PuszP.S. W naszej drużynie jest miejsce dla Ciebie. Z nami przeżyjesz niezapomniaczański proporzec, brzozowy dyplom oraz inne nagrody.
Należy wspomnieć tutaj, że ten proporzec „Trójka” zdobyła ną przygodę i będziesz z tego dumny. Czekamy na Ciebie w każdą sobotę o 9.00
na boisku Gimnazjum nr 2.
już po raz trzeci.
Czuwaj! – członkowie zwycięskiego patrolu.

ZESPÓâ SZKÓâ NR 1 DZIČKUJE
WSZYSTKIM SZKOâOM!
Zespóá Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie wyraĪa serdeczne
podziĊkowania wszystkim szkoáom, które wáączyáy siĊ w akcjĊ zbierania pieniĊdzy na rzecz poszkodowanej w powodzi
Szkoáy Podstawowej im. Marii Konopnickiej w TrzeĞni. W akcji wziĊáo udziaá:
Szkoáy Podstawowe: nr 2 w Ostrzeszowie, nr 1 w
Ostrzeszowie, w Doruchowie, w Morawinie, w Przytocznicy, w TorzeĔcu, w Mikstacie, w Grabowie, w Siedlikowie, w
NiedĨwiedziu, w Szklarce Przygodzkiej; Gimnazjum: nr 2 w
Ostrzeszowie, nr 1 w Ostrzeszowie, w Doruchowie, w Mikstacie, w Grabowie, w Siedlikowie; szkoáy Ğrednie: Zespóá
Szkóá nr 3 w Ostrzeszowie, Zespóá Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie. Miáo nam poinformowaü, Īe w wyniku wspólnych dziaáaĔ zebraliĞmy kwotĊ 5484,91zá. JeĞli ktoĞ jeszcze chciaáby
przekazaü jakąĞ sumĊ pieniĊdzy, podajemy numer konta
bankowego: Szkoáa Podstawowa w TrzeĞni: 329434101220
02106970110001

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Ostrzeszowie
zaprasza na
„Letni cykl warsztatów dla rodziców”…
Kształtowanie umiejętności wychowawczych
(zajęcia bezpłatne)
Jest to oferta dla rodziców, którzy w trosce o swoje
dzieci pragną przyglądać się i rozwijać własne umiejętności wychowawcze - w warunkach wolnych od oceny
i krytyki !!!
Przewiduje się utworzenie 2 grup:
GRUPA I – Lipiec` 2010
GRUPA II – Sierpień` 2010
Przykładowe odpowiedzi rodziców uczestniczących w
poprzednich edycjach
na pytanie: „Co mi dały te zajęcia”?:
„Dużo lepszy kontakt z dzieckiem”, „Poprawa zachowania dziecka
oraz umiejętność radzenia sobie z problememi”, „Poczucie wsparcia, pomoc
w realizacji postanowień i pracy z dzieckiem”, „Nazwanie
problemów po imieniu i pomoc w ich rozwiązaniu”
Zgłoszenia: do końca czerwca 2010
Osoby prowadzące:
•
Grupa I: Renata Harabasz, Katarzyna Moskwa
•
Grupa II: Anna Stanisławska, Arleta Zysko-Lar
Dodatkowe informacje: 62/ 732-03-67 u osób prowadzących
Serdecznie zapraszamy.

Wizyta goĤci z Niemiec
28 maja br. w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Doruchowie gościła grupa

Fundacja Lebenshilfe od 80 lat prowadzi
szeroko rozwiniętą działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych w Niemczech

osób niepełnosprawnych z Dillingen z
Fundacji Lebenshilfe, zaproszona przez
Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu.
Goście mieli okazję poznać nasze
placówki, działające na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Doruchów.

i chętnie służy nam swoim bagażem doświadczeń i pomocą.
Przy wspólnej kawie wójt gminy
Doruchów, p. Józef Wilkosz, promował
dorobek kulturalny gminy, obdarowując
gości folderami w j. polskim i j. niemieckim. Goście zwiedzili również Izbę Tradycji Ludowej i odbyli przejażdżkę bryczką
po okolicach Doruchowa.
Podczas wspólnej zabawy przy
ognisku i pieczeniu kiełbasek nawiązały się przyjaźnie między uczestnikami.
Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty
między fundacjami zaowocują długotrwałą współpracą.

Filia Mikstat:

SALON FIRMOWY FAROUK
SALON „BEATA”

(czynne już od
4.05.2010)

fryzjerstwo, solarium,
kosmetyka & SPA

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie informuje, że realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji „ Powrót na rynek
pracy”, skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie w firmie
Leoni Autokabel Polska Sp. z o.o., z przyczyn niedotyczących
pracowników.

Bezrobotni mogą skorzystać z następujących form
wsparcia :
•
•

szkolenia,
dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

FRYZJERSTWO:
•
•
•
•
•
•
•

Szczegółowe informacje można uzyskać u pośredników pracy (pok.
212 i 213) oraz doradców zawodowych (pok. 214).

Uczesania ślubne, wieczorowe
(podpięcia, upięcia, koki)
Modne strzyżenia
Nowoczesne techniki koloryzacji
włosów (sekcyjne, warstwowe)
Nowe techniki baleyage
Trwała ondulacja (bez amoniaku)
Modelowania, prostowanie
Trwałe prostowanie włosów –
(trwałość 3-6miesięcy)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedicure
Tipsy żelowe, akrylowe
Żele naturalne
Parafina na dłonie i stopy
Makijaż okolicznościowy
Henna i epilacja
Przekłuwanie uszu
Oczyszczanie twarzy i ciała (kawitacja, mikrodermobrazja)
Zabiegi w KAPSULE SPA

OPALANIE:
KOSMETYKA & SPA:

Zapraszamy do udziału w projekcie.

SALON FIRMOWY FAROUK
SALON „BEATA”
ul. Kaliska 17B
tel. (62) 597 16 88
63-510 Mikstat

ul. Powstańców Wielkopolskich 1
tel. (62) 730 32 62, 605 066 213
63-500 Ostrzeszów
www.salonbeata.pl

•

Manicure

•
•

Opalanie natryskowe SunFX
Solarium

OGâOSZENIE
Gminny OĞrodek Pomocy Spoáecznej w Czajkowie informuje osoby zainteresowane skorzystaniem
z poradnictwa psychologicznego, które prowadziü bĊdzie p. mgr
Anna Jagáa, Īe w dniu 16 czerwca
br. w siedzibie OĞrodka Pomocy
Spoáecznej w Czajkowie (wejĞcie
od strony biblioteki), w godz. od
15. 00 do 18.00 bĊdzie moĪna skorzystaü z niego bezpáatnie.
Szczegóáowe informacje pod
nr. telefonu 62/731 10 49.
Serdecznie zapraszamy

