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UTONĄŁ 39-LETNI MIESZKANIEC OSTRZESZOWA
fot. A. Ławicka

fot. A. Ławicka
Dramatycznego odkrycia dokonali dwaj
mieszkańcy Ostrzeszowa, którzy w niedzielne przedpołudnie wybrali się na spacer z psem. Przechodząc obok stawu na
ul. Pogodnej w Ostrzeszowie, zauważyli

dryfującą po wodzie czapkę. Jak sami
mówią, początkowo zażartowali nawet,
że ktoś wybrał sobie nieodpowiednią
porę roku na kąpiel. Kiedy podeszli bliżej, zorientowali się jednak, że to nie sama

czapka, a ciało człowieka, które unosi się
na powierzchni wody. Niestety, na pomoc
było już za późno...
Dokończenie na str. 4.

TO CUD, ŻE WYSZEDŁ Z TEGO CAŁO
Zderzenie ciężarówek na „11”

43-letni obywatel Ukrainy, który późnym wieczorem,
7 marca, spowodował wypadek przy stacji Orlen w Ostrzeszowie, cudem uniknął śmierci. Mężczyzna wjechał ciężarówką
w tył naczepy samochodu ciężarowego marki Daf. Siła uderzenia zmiażdżyła kabinę prowadzonego przez niego mana.
- To naprawdę wielkie szczęście, że nic mu się nie stało.
- Powinien na kolanach do Częstochowy iść dziękować mówili świadkowie wypadku.
43-latek opuścił samochód o własnych siłach, odmówił
hospitalizacji.
Tym razem, pomijając straty materialne, skończyło się na
strachu i mandacie.
Droga była zablokowana przez kilka godzin - kierowcy
mogli jednak swobodnie omijać to utrudnienie, przejeżdżając przez stację Orlen.
Przyczyną wypadku była nieuwaga kierowcy.
Znamy ją z kina, teatru, kabaretu
i telewizji. W latach 60. i 70. ubiegłego
wieku była bez wątpienia jedną z najjaśniej świecących gwiazd polskiego
filmu, a status ten przyniosła jej rola
Basi w „Panu Wołodyjowskim”. Ale
i potem stworzyła niezapomniane kreacje, imponując warsztatem aktorskim,
urodą i wdziękiem.
8 marca Magdalena Zawadzka przyjechała do Ostrzeszowa i spotkała się
w Bibliotece Publicznej z licznym gronem wielbicieli jej talentu. Przy okazji
promowała dwie swoje książki: „Taka
jestem i już” oraz „Gustaw i ja”. Ta
druga opowiada o 35 latach małżeństwa ze znakomitym aktorem Gustawem Holoubkiem.
- Gdybyśmy się nie spotkali, na
pewno nie przeszlibyśmy przez życie tak
pogodnie - pisze aktorka.
To musi być prawdą, bowiem pogoda
ducha i kultura słowa w naturalny sposób od Magdaleny Zawadzkiej emanują.
Dokończenie na str. 10.

MAGDALENA ZAWADZKA
WŚRÓD OSTRZESZOWIANEK

KTO SKATOWAŁ DUSZKA?
Związał sznurem, pobił, podpalił i ogolił...
Mieszkańcy Grabowa nad Prosną
(choć nie tylko!) poszukują zwyrodnialca, który w bestialski sposób znęcał
się nad kotem. Szuka go także policja...
Szokujące zdjęcia poturbowanego
zwierzęcia obiegły Internet w poniedziałkowe popołudnie (7 marca). Są
przerażające...
Kto mógł tak okrutnie potraktować
zwierzę!? - zastanawiają się internauci.
- Brak słów... Mam nadzieję, że sprawca
zostanie schwytany i ukarany zarówno
tu na ziemi, jak i po śmierci (oby smażył
się w piekle!) - to jeden z wpisów, jaki
widzimy na portalu społecznościowym
Facebook. Jest ich dużo więcej.
Duszek - tak nazwano skrzywdzonego kotka - przebywa obecnie w jednej z warszawskich lecznic. Tam wal-

czy o życie.
Niedzielne popołudnie. Kawa. Spokój przerwany dźwiękiem telefonu.
Wiadomość. Odczytuję i zastygam na
chwilę. Nie wierzę w to, co czytam.
Błaganie o pomoc, kot wygląda jak
po wypadku, ma olbrzymie obrażenia.
Działamy lokalnie, ale w obliczu takiej
tragedii nie jesteśmy w stanie przejść
obojętnie. Problem w tym, że zwierzę
znajduje się ponad 250 kilometrów od
nas. Udaje nam się znaleźć transport.
Godziny oczekiwania i siedzenia jak na
szpilkach... - piszą na stronie www.
pomagam.pl wolontariusze DT Kocia
Łapka, grupy Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva,
z Warszawy.
Dokończenie na str. 3.

NIE OTRZYMUJESZ RACHUNKÓW ZA PRĄD?

ENERGA PRZEPRASZA
- Przyznam, że trochę się niepokoję, bo od kilku miesięcy nie otrzymuję rachunków za prąd. Dzwoniłam już
nawet w tej sprawie do energetyki, obiecali, że naprawią swój błąd, ale na obietnicach właściwie się skończyło. Z tego,
co wiem, to nie jestem jedyną poszkodowaną, a raczej „zapomnianą” osobą,
proszę, zajmijcie się tą sprawą. Mój
rachunek wynosi średnio 150 złotych na
miesiąc. Obawiam się, że teraz dostawca
prądu przyśle mi kolosalne rozliczenie,
żądając natychmiastowego uregulowania należności - powiedziała nam kilka
dni temu, w rozmowie telefonicznej,

jedna z naszych czytelniczek.
Faktycznie, osób, które od kilku miesięcy nie otrzymują faktur za prąd, jest
o wiele więcej.
Dokończenie na str. 2.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

NIE OTRZYMUJESZ
RACHUNKÓW ZA PRĄD?
ENERGA PRZEPRASZA
Jeden z mieszkaĔców Ostrzeszowa Īaliá siĊ nam, Īe z winy „Energii” musi teraz zapáaciü 700 záotych.
- Nie są to maáe pieniądze, a poniewaĪ jestem juĪ emerytem, dla
mnie to tym bardziej spory wydatek
- mówiá. - Baáagan i nic poza tym!
Skoro sami zawinili, to powinni nam
teraz rozáoĪyü ten rachunek na raty.
SkontaktowaliĞmy siĊ z biurem
prasowym Grupy Energa, by wyjaĞniü sytuacjĊ.
- CzĊĞü klientów z regionu
Ostrzeszowa otrzymaáa od nas
pod koniec ubiegáego roku informacjĊ, Īe w związku z wdraĪaniem
nowego systemu informatycznego

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

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

przyĞlemy w grudniu fakturĊ, która
bĊdzie obejmowaáa krótszy okres
rozliczeniowy, natomiast kolejna
bĊdzie obejmowaáa dáuĪszy okres
(za okoáo 3 miesiące). UprzedzaliĞmy klientów o tych przesuniĊciach,
aby mogli przygotowaü siĊ na nieco
niĪszą fakturĊ w grudniu i kolejną
nieco wyĪszą. JeĞli klient uzna, Īe
faktura, jaką otrzymaá za dáuĪszy
okres rozliczeniowy, jest zbyt duĪa
do jednorazowej zapáaty, prosimy
o kontakt pod numerem infolinii 555
555 555 (od poniedziaáku do piątku,
godz.7-22). Konsultanci wydáuĪą
termin páatnoĞci faktur do 180 dni,
a klient w tym czasie bez Īadnych
odsetek bĊdzie mógá wpáacaü dowolne kwoty z wybraną przez siebie
czĊstotliwoĞcią - wyjaĞnia Jakub
Dusza. - 180 dni na zapáacenie faktury bĊdą teĪ mieli klienci, którzy
przez kilka miesiĊcy nie otrzymali
od ¿rmy faktury i nie mieli wczeĞniej
informacji o planowanych zmianach

okresów rozliczeniowych (áącznie
w takiej sytuacji znalazáo siĊ okoáo 4 procent wszystkich klientów
¿rmy). W takim wypadku wraz ze
skumulowaną fakturą, kaĪdy klient
otrzyma szczegóáowe informacje
o sposobie jej zapáaty. WydáuĪenie
terminu páatnoĞci nie bĊdzie wymagaáo w ich wypadku Īadnego
kontaktu z ¿rmą, proces zostanie
uruchomiony automatycznie. Klienci
powinni jednak pamiĊtaü, Īe kolejne
bieĪące faktury wystawiane przez

¿rmĊ, trzeba bĊdzie opáacaü juĪ
zgodnie ze standardowymi terminami páatnoĞci.
Przepraszamy wszystkie osoby,
które na faktury oczekują dáuĪej niĪ
zwykle. Do wiĊkszoĞci z nich dokumenty powinny nadejĞü w ciągu
kliku nastĊpnych tygodni. Do czasu otrzymania faktury klienci mogą
teĪ dokonywaü wpáat zbliĪonych do
Ğredniej wysokoĞci swoich rachunków za prąd. Firma uwzglĊdni wpáaty

„Ludzie, których kochamy,
zostajĆ na zawsze, bo zostawili
ğlady w naszych sercach”.

Serdeczne
podziċkowania

Ksiċdzu Biskupowi Rzeszowskiemu - Edwardowi
Biaâogâowskiemu, Ksiċdzu Inspektorowi Zgromadzenia
Ksiċīy Salezjanów w Krakowie - Dariuszowi Bartochowi,
Ksiċdzu Infuâatowi, Ksiċdzu Proboszczowi Kazimierzowi
Drozdowi, wszystkim Ksiċīom z paraÀi Opatrznoğci
Boīej w Rzeszowie, Ksiċīom z dekanatu rzeszowskiego
i Ksiċdzu Wawrzyniakowi.
Rodzinie, rzeszowskim paraÀanom, licznym delegacjom za okazane serce i wspóâczucie. Dziċkujemy za zamówione
Msze Ğwiċte, zâoīone wieĕce i kwiaty oraz za uczestniczenie
w ostatniej drodze

ğp. ks. Mariana Króla

Przesyãki

(salezjanina)

kurierskie

skâada
pogrĆīona w smutku
rodzina
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PROJEKTY, MONTAĩ,
SPRZEDAĩ
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602 460 571
www.kominki-tomek.pl

WHO

16.03.2016

podczas wystawiania faktury - dodaje J. Dusza.
Sprawa siĊ wyjaĞniáa - „Energa”
przeprasza i niby wszystko jest O.K.
Ale chyba nie do koĔca tak jest.
PrzecieĪ osoby, którym rachunki za
prąd „Energa” jakoĞ nie kwapiáa siĊ
wysáaü i tak bĊdą musieli je zapáaciü, a razem z nowymi páatnoĞciami
uzbiera im siĊ „rachunkowa kumulacja”, która na pewno ludzi páacących
za prąd nie uraduje.
A. à.
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SPRZEDAĒ JABâEK
I SOKÓW
NATURALNYCH:

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
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jabãkowych
jabãkowo - aroniowych
jabãkowo
- marchwiowych
pomidorowych

Gospodarstwo sadownicze „OWOCSOK” Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29, tel. 600 202 306
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia
ortopedyczna
w zakresie
ortopedii dzieciċcej
i dorosâych

ROWER
MIEJSKI

gratis
- koszyk g

Ostrzeszów al. Wolnoğci 1a
rejestracja 882-042-111

PIELGRZYMKA DO WăOCH
(Kahlenberg - Padwa, Rzym, Watykan, Asyľ)
25.06 - 01.07.2016
Cena 800zĄ + 130 euro

PIELGRZYMKA W MAZURSKIE ZAKÆTKI

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777
Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU, do godz. 1200, tel. 730-14-90.
Redaguje zespóá: Jolanta Szmatuáa (red. naczelna), Krzysztof Juszczak (red. prowadzący) Stanisáaw
Szmatuáa, Robert Pala, Agnieszka Pisula, Marcin àagódka, Anna àawicka, Maria Szmatuáa, Wáodzimierz
Juszczak. Kolporter: Sebastian Mikoáajczyk.
ADRES REDAKCJI: 63 - 500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16, tel. 730-14-90 DRUK: AGORA - Piáa

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY
Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

WYDAWCA I REDAKCJA zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesáanej korespondencji i tekstów, nie
zwraca materiaáów niezamówionych, nie odpowiada za treĞü reklam, ogáoszeĔ, listów.
Nakáad 8000 egzemplarzy.
BIURO REKLAM I OGàOSZEē tel./fax 730-14-90 e-mail:

poczta@czasostrzeszowski.pl

(ToruĆ - Pola Grunwaldu - GietrzwaĄd - GĄotowo - Ĝw. Lipka MikoĄajki - Lidzbark WarmiĆski - KanaĄ ElblÇski - Malbork)

9 - 13 maja 2016r.
Koszt: 890zĄ
Zapisy i wyjazd Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

APTEKI
Plan dyİurów
„W rynku” od 14.03 do 20.03, tel. 730-04-72
„Przyjazna” od 21.03 do 27.03, tel. 594-17-10
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200.
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

16.03.2015
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KTO SKATOWAà
DUSZKA?
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Na skrzyĪowaniu

Związaá sznurem, pobiá, podpaliá i ogoliá...
DokoĔczenie ze str. 1.
ZwierzĊ zostaáo znalezione
w niedzielĊ (6 marca) przez jedną
z mieszkanek Grabowa. Gdy kobieta
zobaczyáa, w jakim kotek jest stanie,
od razu zaczĊáa szukaü pomocy. Początkowo myĞlano, Īe Duszek jest

poparzony i ulegá powaĪnemu wypadkowi. ĝwiadczyáa o tym zmiaĪdĪona
noga i osmalone futro. Prawda okazaáa siĊ zupeánie inna, przeraĪająca...
- ĝlady na ciele wskazują na to,
Īe kot zostaá związany sznurem,
podpalony, a gdy okazaáo siĊ, Īe
Īyje - ogolony! Najprawdopodobniej
zostaá równieĪ pobity lub skopany.
Jest to ewidentne i celowe dziaáanie
czáowieka, obraĪenia nie pozostawiają záudzeĔ, Īe mogáo byü inaczej.
Tam, gdzie przylegaá sznur, kot ma
gáĊbokie oparzenia. Jest ogolony, ma
zwĊglone koĔcówki uszu, osmalone
wibrysy. Mocno spuchniĊty pyszczek
to takĪe efekt silnego poparzenia.
Tylna áapa jest zmiaĪdĪona, niestety,
z koĞcią na wierzchu i gáĊboką martwicą - nadaje siĊ do natychmiastowej

amputacji. Co gorsza, w bardzo záym
stanie jest teĪ przednia áapka, ale
o nią walczymy. Stan kota jest ciĊĪki.
Jest odwodniony, brudny, waĪy 2,8
kg, a ma... okoáo 1-2 lat - wyjaĞniają
przedstawiciele Kociej àapki.
9 marca Duszek przeszedá operacjĊ - lekarze amputowali mu tylną
áapĊ. Jego stan jest
stabilny, choü jeszcze wszystko moĪe
siĊ wydarzyü. Byá to
ostatni moment na
przeprowadzenie
zabiegu - zakaĪenie zaczĊáo obejmowaü juĪ caáy
organizm.
- Podejrzenie
s e p s y, k w e s t i a
gojenia ran, reakcja na leki - przed
nami kilka doĞü trudnych dób - dodają
wolontariusze.
Internauci wpáacili na rzecz ratowania Duszka 18 tysiĊcy záotych.
Wolontariusze proszą wszystkich, którzy mogą mieü jakiekolwiek
informacje o jego oprawcy, o kontakt
z miejscową policją lub fundacją,
która jest stroną w tej sprawie.
Sadysta jest moĪe naszym sąsiadem, moĪe co niedziela chodzi
do koĞcioáa, moĪe sprawia wraĪenie
spokojnego czáowieka, choü czáowiekiem go nazwaü nie moĪna. PomóĪmy go znaleĨü, przeciwstawmy
siĊ bestialstwu…
A. àawicka

POLICJA
OdlegáoĞü ma znaczenie
10 marca na ul. KoĞciuszki
w Ostrzeszowie 48-letni obywatel
Ukrainy, kierując oplem Vivano, nie
zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci miĊdzy pojazdami i najechaá na tyá jadącego przed nim samochodu marki Kia
Optima. MĊĪczyzna zostaá ukarany
mandatem.

Przykry DzieĔ Kobiet
Miniony DzieĔ Kobiet z pewnoĞcią na dáugo pozostanie w pamiĊci
czterech mieszkanek naszego powiatu. Niestety, nie bĊdzie im siĊ
dobrze kojarzyá...
Najpierw funkcjonariusze interweniowali w Jeleniach, gdzie awanturowaá
siĊ nietrzeĨwy mąĪ i ojciec. MĊĪczyzna
miaá ponad 2 promile alkoholu. 52-latek
byá agresywny wobec swojej Īony i córki
i nie reagowaá na polecenia policjantów.
Kilka godzin póĨniej próbowali
uspokoiü 65-letniego mieszkaĔca naszego powiatu. O tym, Īe mĊĪczyzna
wszcząá awanturĊ, dowiedzieli siĊ od
jego 11-letniej córeczki, która zadzwo-

Piá, zaĞmiecaá i przeklinaá
64-letni mieszkaniec Ostrzeszowa odpowie przed sądem za szereg
wykroczeĔ, jakich dopuĞciá siĊ we
wtorek - 8 marca.
MĊĪczyzna nie doĞü, Īe piá alkohol
w niedozwolonym miejscu, to jeszcze
byá agresywny i zaĞmiecaá miejsce
publiczne, dodając sobie animuszu
wulgarnymi sáowami. Funkcjonariusze
skierowali do sądu wniosek o ukaranie
go.

Skąd ta frustracja?!
Takie pytanie moĪna by postawiü
28-letniej mieszkance Ostrzeszowa,
wobec której 9 marca aĪ trzykrotnie
interweniowali funkcjonariusze.
28-letnia mieszkanka Ostrzeszowa
o godzinie 21.00 zadzwoniáa do dyĪurnego policji, twierdząc, Īe ktoĞ siĊ
z niej Ğmieje, grozi oraz na nią krzyczy.

STRAĒ
Topielec, pĊkniĊta rura,
poĪary...
11 marca straĪacy zostali wezwani
na ul. Ostrzeszowską w Doruchowie
- tam na terenie przylegáym do Warsztatów Terapii ZajĊciowej pĊkáa rura.
Mimo Īe woda gromadziáa siĊ w przydroĪnym rowie, istniaáo ryzyko zalania
pomieszczeĔ piwnicznych. StraĪacy
wypompowali wodĊ a sáuĪby wodociągowe naprawiáy awariĊ.
12 marca straĪacy ugasili poĪar
sadzy w kominie w budynku mieszkalnym w Olszynie, dzieĔ póĨniej paliá
siĊ blaszany kosz na Ğmieci na ul. ks.
Sobierajskiego w Ostrzeszowie - straty
oszacowano na 500 zá.
RównieĪ 13 marca straĪacy uczestniczyli w dziaáaniach przy wydobyciu
ciaáa topielca ze stawu na ul. Pogodnej.
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niáa do dyĪurnego policji, prosząc o pomoc.
Obaj awanturnicy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie do wytrzeĨwienia.
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Jak zawsze obecni byli teĪ przy
zdarzeniach drogowych: 7 III - Ostrzeszów, al. Wojska Polskiego i 10 III Gáuszyna.

10 marca policjanci odebrali prawo jazdy 29-letniemu mieszkaĔcowi powiatu kaliskiego. MĊĪczyzna spowodowaá
kolizjĊ w Gáuszynie.
Do zdarzenia doszáo po godz. 17.00. Kierujący peugeotem mĊĪczyzna nie ustąpiá pierwszeĔstwa przejazdu na skrzyĪowaniu i doprowadziá do czoáowo-bocznego zderzenia z renault megane, którym kierowaá 52-letni mieszkaniec pow. áĊczyckiego.
W zdarzeniu ucierpiaáa pasaĪerka peugeota - kobietĊ zabrano do szpitala w Kaliszu.
Przeciwko sprawcy skierowano wniosek do sądu o ukaranie.

DZIELNICOWY
sierĪant Paweá WALCZAK
Dzielnica nr 5, gmina Ostrzeszów
Kontakt: 732-42-41 lub 786 936 418

LIST DZIELNICOWEGO
Szanowni MieszkaĔcy!
Jako dzielnicowy, uwaĪam za swój
obowiązek zabraü publicznie gáos
w sprawie informacji, jakie do jednostki
Policji i bezpoĞrednio do mnie przekazują zaniepokojeni mieszkaĔcy. Jak
sami PaĔstwo wskazują, niepokojące
są czĊste wáamania i kradzieĪe, jak
równieĪ uszkodzenia mienia.
W styczniu w Ostrzeszowie-Pustkowiu nieznany dotąd sprawca, po
wejĞciu na teren ogrodzonej posesji
od strony podwórza, podwaĪyá okno
budynku mieszkalnego i wszedá do
Ğrodka. Sprawca ukradá záotą biĪuteriĊ
wartą 10 tysiĊcy záotych.

PowinniĞmy doáoĪyü wszelkich
staraĔ, by do minimum ograniczyü
moĪliwoĞü wáamania do naszych domów. W tym celu naleĪaáoby wyposaĪyü drzwi i okna w odpowiednie
zamki - chodzi o jakoĞü i iloĞü tych
zabezpieczeĔ.
Trzeba pamiĊtaü, aby po wyjĞciu
z domu zamknąü drzwi. Mieszkającym
w domu jednorodzinnym proponujĊ
równieĪ montaĪ dodatkowego oĞwietlenia podwórza.
JeĪeli nieznajoma osoba budzi
jakiekolwiek podejrzenia, nie naleĪy
wpuszczaü jej do domu - nie kaĪdy, kto
puka do drzwi, ma uczciwe zamiary.

DyĪurny nie uwierzyá w jej sáowa, jednak po chwili ponownie odebraá telefon
- tym razem kobieta przekonywaáa, Īe
w pobliĪu sklepu biegają bezpaĔskie
psy. Policjant uprzedziá zgáaszającą
o konsekwencjach prawnych bezpodstawnego wezwania, ale pod wskazany
adres skierowaá patrol. Jak moĪna byáo
przypuszczaü, funkcjonariusze nie potwierdzili zgáoszenia. Za bezzasadne
wezwanie kobietĊ ukarano mandatem.
Na tym jednak nie koniec. Po godzinie 23.00 dyĪurny ponownie skierowaá patrol do miejsca zamieszkania
28-latki. Tym razem kobieta swoim
zachowaniem - przeraĨliwym krzykiem
oraz informacją o kradzieĪy jej telefonu
komórkowego - zaniepokoiáa swoją
matkĊ, która niezwáocznie powiadomiáa
policjantów. Na miejscu okazaáo siĊ, Īe
do Īadnej kradzieĪy nie doszáo. Mieszkanka Ostrzeszowa zostaáa ukarana
kolejnym mandatem.
Jak siĊ okazaáo, kary nie zadziaáaáy uspokajająco, bowiem kilka minut
póĨniej funkcjonariusze musieli po raz
kolejny interweniowaü wobec 28-latki,
teraz na ul. LeĞnej - kobieta przyszáa do
domu swojego znajomego i wszczĊáa
awanturĊ. Frustratka zostaáa ukarana
trzecim mandatem - za zakáócanie áadu
i porządku.

Kierowali, bĊdąc pod
wpáywem narkotyków

Choü straĪacy niczego nie wykryli, zalecili, by przed ponownym uĪyciem gazu
instalacjĊ sprawdziáa jeszcze osoba do
tego uprawniona. W takich sytuacjach
lepiej dmuchaü na zimne.

Podejrzany zapach gazu
Wieczorem 13 marca straĪacy
zostali wezwani na ul. Grunwaldzką
w Ostrzeszowie - zaniepokojona mieszkanka jednego z budynków wielorodzinnych wyczuáa podejrzany zapach gazu.
Z ustaleĔ wynikaáo, Īe dzieĔ wczeĞniej
w mieszkaniu zostaáa wymieniona butla
z gazem (budynek nie jest podáączony
do sieci gazowej). StraĪacy dwukrotnie
sprawdzili pomieszczenia czujnikiem
wielogazowym - urządzenie niczego nie
wykryáo. Przejrzano zawory, kuchenkĊ,
przewód, sprawdzono dokáadnie, czy
nie ma jakichkolwiek nieszczelnoĞci.

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

693 635 565

Wieczorem, 10 marca, na ul.
WolnoĞci w Ostrzeszowie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
samochód marki Volkswagen Golf.
Okazaáo siĊ, Īe jego kierowca, 28-letni
mieszkaniec woj. Ğląskiego, jest pod
wpáywem narkotyków. DzieĔ póĨniej
w Mąkoszycach zatrzymano 21-letniego mĊĪczyznĊ, który równieĪ kierowaá
autem „po narkotykach”.
W volkswagenie gol¿e, zatrzymanym na ul. WolnoĞci, oprócz kierowcy
byáy jeszcze dwie osoby - 27- i 29-letni
mieszkaĔcy woj. Ğląskiego. Obaj mĊĪczyĨni mieli przy sobie amfetaminĊ.
Natomiast w Mąkoszycach policjanci wylegitymowali kierowcĊ opla vectry.
Okazaáo siĊ, Īe 21-latek kierowaá autem

Chciaábym równieĪ zwróciü uwagĊ
na coraz czĊstsze przypadki uszkodzenia mienia. W ostatnim czasie doszáo do umyĞlnego zniszczenia mienia
w Rogaszycach - w pomieszczeniu
doszáo do celowego podpalenia, co
w konsekwencji doprowadziáo do
czĊĞciowego uszkodzenia instalacji
centralnego ogrzewania.
Szanowni MieszkaĔcy, jeĞli jesteĞcie Ğwiadkami nietypowego zachowania osób, jeĞli osoby te wywoáują
jakikolwiek niepokój, ich zachowanie
wydaje siĊ PaĔstwu podejrzane, nie
zwlekajcie z reakcją. Nawet najmniejsze „zaciekawienie” moĪe wystraszyü
potencjalnego záodzieja, który nie
bĊdzie czuá siĊ anonimowo. Chwila
naszej uwagi moĪe uratowaü kosztownoĞci naleĪące do sąsiadów lub
do nas samych. PamiĊtajmy! Nawet
najskuteczniejsza Policja nie ochroni
w peáni naszego mienia, jeĪeli sami
nie bĊdziemy o nie dbali.
Z wyrazami szacunku,
Wasz Dzielnicowy
bez uprawnieĔ, ponadto on równieĪ byá
pod wpáywem narkotyków.
Wszyscy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie.

NietrzeĨwi na drogach
powiatu
8.03., godz. 11.00, Pisarzowice,
58-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra
(ponad 2,5 promila alkoholu), kierowaá
rowerem,
8.03., godz. 16.00, Ostrzeszów ul.
DaszyĔskiego, 46-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa (ponad 0,5 promila alkoholu), kierowaá vw touranem,
10.03., godz. 11.00, Muchy, 25-letni
mieszkaniec gm. Czajków (ponad 2 promile alkoholu), kierowaá motorowerem
pomimo sądowego zakazu.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

Program „Rodzina 500 plus” kompendium wiedzy
1. ĝwiadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni
lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. ĝwiadczenie bĊdzie przysáugiwaü
do ukoĔczenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko Ğwiadczenie rodzice otrzymają niezaleĪnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko
rodzice otrzymają Ğwiadczenie po
speánieniu kryterium dochodowego:
800 zá netto na osobĊ w rodzinie lub
1.200 zá, jeĞli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepeánosprawne.
5. ĝwiadczenie bĊdzie przysáugiwaü
do ukoĔczenia przez dziecko 18 lat.
6. Peánoletnie dziecko do ukoĔczenia
25 lat liczy siĊ do skáadu rodziny,
przy ustalaniu dochodu, jeĪeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zá na kaĪde dziecko, niezaleĪnie od dochodu, dostaną takĪe
rodziny zastĊpcze, rodzinne domy
dziecka oraz placówki opiekuĔczo-wychowawcze typu rodzinnego.
8. ĝwiadczenie wychowawcze bĊdzie
wypáacaá urząd miasta, gminy, oĞrodek pomocy spoáecznej lub centra
do realizacji ĞwiadczeĔ socjalnych.
9. Wniosek trzeba bĊdzie skáadaü
co roku w miejscu zamieszkania.
MoĪna to bĊdzie zrobiü przez Internet, za poĞrednictwem poczty lub
w gminie. E-wniosek o Ğwiadczenie wychowawcze bĊdzie moĪna
záoĪyü za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz
bankowoĞci elektronicznej.
10. Tylko gdy ubiegamy siĊ o Ğwiadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko
bĊdzie ustalany dochód rodziny.
Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z wiĊkszą
liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba bĊdzie doáączyü:
• oĞwiadczenie o dochodach innych
niĪ podlegające opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób

•

•

•

•

12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

w przypadku rolników - oĞwiadczenie o wielkoĞci gospodarstwa rolnego,
w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - dokumenty
dotyczące zasądzonych alimentów,
w przypadku cudzoziemców - okreĞlone zezwolenia na pobyt i pracĊ
w Polsce,
w przypadku rodziców adopcyjnych
- dokumenty dotyczące przysposobienia.
Do dochodu wlicza siĊ alimenty od
drugiego rodzica, a takĪe z Funduszu Alimentacyjnego.
Samorząd sam bĊdzie wery¿kowaü, czy dane są prawdziwe.
JeĞli wniosek zostanie záoĪony
w ciągu pierwszych 3 miesiĊcy, rodzice dostaną wyrównanie
wstecz JeĞli wniosek záoĪymy do
koĔca czerwca 2016 r., dodatek
bĊdzie wypáacany z wyrównaniem
od kwietnia.
W kolejnych miesiącach Ğwiadczenie bĊdzie wypáacane od miesiąca,
w którym rodzice záoĪą wniosek.
Na początku samorząd bĊdzie miaá
trzy miesiące na wydanie decyzji
i wypáatĊ Ğwiadczenia.
W pierwszym okresie Ğwiadczenie
wychowawcze bĊdzie przyznawane
na okres od kwietnia 2016 r. do
30 wrzeĞnia 2017 r. DziĊki temu
rodzice nie bĊdą musieli skáadaü
dwóch wniosków w 2016 r. kiedy
program wchodzi w Īycie
W kolejnych latach Ğwiadczenie bĊdzie przyznawane na 12 miesiĊcy
- od 1 paĨdziernika do 30 wrzeĞnia
nastĊpnego roku kalendarzowego.
ĝwiadczenie bĊdzie wypáacane
w sposób dogodny dla rodziców,
czyli przelewem na konto lub gotówką.
ĝwiadczenie wychowawcze nie
bĊdzie wliczane do dochodu przy
ustalaniu prawa do innych ĞwiadczeĔ, m.in. z pomocy spoáecznej,
rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów
i studentów.

§ 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
Kiedy mój wnuk w sierpniu
wracaá z dyskoteki, zatrzymaáa go
policja. Problem w tym, Īe cháopak
byá nietrzeĨwy, miaá prawie 1 promil
w wydychanym powietrzu. Sąd wymierzyá mu m.in. zakaz prowadzenia
pojazdów na 3 lata. W związku z tym,
Īe ¿rma, w której wnuk pracuje, jest
oddalona od domu ok. 15km, kaĪdego dnia ma problem, Īeby na czas
zdąĪyü do pracy, bo jest uzaleĪniony
od rodziny i znajomych.
Mam pytanie - czy moĪna jakoĞ
staraü siĊ o skrócenie takiego zakazu?
W obecnym stanie prawnym
w przypadku popeánienia przestĊpstwa prowadzenia pojazdu w stanie

Tynki tradycyjne
cementowo
- wapienne
maszynowo
GâADZIE
GIPSOWE
SZLIFOWANE
PLANEXEM

nietrzeĨwoĞci sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na
okres nie krótszy niĪ 3 lata. JeĪeli zakaz
prowadzenia pojazdów byá wykonywany przez okres co najmniej poáowy
orzeczonego wymiaru, sąd moĪe orzec
o dalszym wykonywaniu tego Ğrodka
karnego w postaci zakazu prowadzenia
pojazdów niewyposaĪonych w blokadĊ
alkoholową, jeĪeli postawa, wáaĞciwoĞci
i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania Ğrodka
karnego uzasadniają przekonanie, Īe
prowadzenie pojazdu przez tĊ osobĊ nie
zagraĪa bezpieczeĔstwu w komunikacji.
aplikant adwokacki
Patryk Wróbel

BUDOWA DOMÓW
OD PODSTAW
(profesjonalny kosztorys gratis)

OCIEPLANIE
BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia
wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

16.03.2016
17.11.2010

ROLNICY Z NASZEGO POWIATU
W GRONIE NAJLEPSZYCH!
PaĔstwo Violetta i Jan
JĊdrzejakowie znaleĨli siĊ
w gronie najlepszych rolników
Wielkopolski - w konkursie organizowanym przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego
zdobyli tytuá Wielkopolskiego
Rolnika Roku, statuetkĊ „Siewcy”
i nagrodĊ w wysokoĞci 10 tysiĊcy
záotych PaĔstwo JĊdrzejakowie
prowadzą ponad 400-hektarowe
gospodarstwo rolne w Kaliszkowicach Oáobockich (gmina
Mikstat), z nowoczesnym parkiem maszynowym. Prowadzą
zintegrowaną produkcjĊ roĞlinną.
WrĊczenie nagród w XV
Konkursie Wielkopolski Rolnik Roku 2015 odbyáo siĊ 13
marca podczas uroczystej
gali w sali Ziemi MiĊdzynarodowych Targów PoznaĔskich.
Statuetki wrĊczyá wicemarszaáek
województwa wielkopolskiego
Krzysztof Grabowski.
Laureatom z powiatu ostrzeszowskiego towarzyszyli
przedstawiciele samorządu powiatowego - radny Rady
Powiatu, przewodniczący Komisji OĞwiaty, Kultury i Sportu
Wojciech Bąk oraz zastĊpca kierownika Wydziaáu Budownictwa i Ochrony ĝrodowiska Starostwa Powiatowego Sáawomir
JĊdrzejewski, a takĪe samorządowcy mikstaccy - burmistrz
Henryk ZieliĔski, i przewodniczący Rady àukasz Dybul.
Celem konkursu jest promocja najbardziej przedsiĊbiorczych rolników wielkopolskich, którzy dostosowują swój
warsztat pracy do nowych realiów gospodarowania. Konkurs
ma równieĪ sáuĪyü poprawie wizerunku wielkopolskiego
rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakoĞciowej dla analogicznych produktów pochodzących z importu. Ma przybliĪyü spoáeczeĔstwu atuty wielkopolskiego rolnictwa
w dziedzinie produktów wysokiej jakoĞci, rolniczych
surowców ĪywnoĞciowych i ĪywnoĞci oraz stanowiü
jeden z istotnych atutów regionu.
Konkurs Wielkopolski Rolnik Roku przebiega
trzyetapowo - spoĞród kandydatów zgáoszonych do
konkursu Kapituáa po wizytacji wybiera trzydziestkĊ
najlepszych. W dalszym etapie, po ponownej wizyta-

cji, jurorzy wyáaniają dwudziestkĊ nominowanych do nagrody
roku, i z tego grona zostaje wybrana dziesiątka laureatów,
reprezentująca róĪne kierunki dziaáalnoĞci rolniczej.
Przedmiotem oceny są: poziom produkcji i nowoczesnoĞü technologii, organizacja gospodarstwa i racjonalnoĞü
wyposaĪenia, moĪliwe do oceny efekty ekonomiczne, ochrona Ğrodowiska, estetyka obejĞcia, ogólna ocena kandydata
oraz przydatnoĞü do prowadzenia praktyk dla uczniów
i studentów.
W tym roku o tytuá „Siewcy” ubiegaáo siĊ ponad 70
rolników. Kapituáa pracowaáa pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Grzegorza
Skrzypczaka.
www.powiatostrzeszowski.pl

UTONĄà 39-LETNI
MIESZKANIEC
OSTRZESZOWA
DokoĔczenie ze str. 1.
Na miejsce przybyli straĪacy, którzy wyáowili denata z wody. Na Pogodną skierowano równieĪ grupĊ dochodzeniowo-Ğledczą.
Prokurator wykluczyá udziaá osób trzecich
w tym zdarzeniu. Ciaáo zostaáo zabezpieczone
do sekcji. Ma ona wykazaü, czy mĊĪczyzna
byá pod wpáywem alkoholu bądĨ Ğrodków
odurzających.
- Ustalono, Īe byá to 39-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa. Nie znamy jeszcze okolicznoĞci,
w jakich doszáo do jego utoniĊcia - mówi Ewa
Jakubowska, rzecznik policji.
Jak dowiedzieliĞmy siĊ nieoficjalnie, 39-latek po raz ostatni widziany byá w sobotĊ na
meczu klubu Victoria, który rozgrywano na
ostrzeszowskim stadionie.
- Odszedá od nas wieloletni,
wierny kibic, byá na kaĪdym meczu.
ĩal, smutek, rozpacz, trudno to
przyjąü do wiadomoĞci - mówią
piákarze klubu.
Pan Adam mieszkaá z matką na
os. Zamkowym w Ostrzeszowie.
Kiedy nie wróciá na noc do domu,
Wymagania: orientacja na wyniki, wysokie zdolnoĞci analityczzaniepokojona kobieta (w niedzielĊ
ne oraz umiejĊtnoĞci budowania dáugofalowych relacji biznesowych
rano) postanowiáa zadzwoniü na
z klientami, wysokie umiejĊtnoĞci komunikacyjne i interpersonalne,
policjĊ, by zapytaü, czy przypadkreatywnoĞü i elastycznoĞü w kontaktach z klientami, prawo jazdy kat B.
kiem syn nie zostaá zatrzymany.
Niestety, los okazaá siĊ okrutny...
Opis stanowiska:
• Budowanie relacji i opieka nad kluczowymi klientami ¿rmy,
PoniewaĪ w chwili oglĊdzin
•
Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój kontaktów handlowych z klientami,
przy zwáokach nie znaleziono
• Monitorowanie potrzeb klientów w zakresie oferowanych przez naszą
Īadnych dokumentów, policjanci,
¿rmĊ usáug
áącząc ze sobą fakty, udali siĊ do
• SprzedaĪ produktów naszej ¿rmy w oparciu o zbadane potrzeby klienta,
domu kobiety, by pokazaü jej zdjĊ• Przygotowywanie i prezentacja ofert handlowych,
cia - wtedy to okazaáo siĊ, Īe mĊĪ• Przygotowanie i negocjacje umów z klientami.
czyzna, który utonąá, to jej syn...
Oferujemy:
To juĪ drugie utoniĊcie w tym
• elastyczne godziny pracy
samym zbiorniku wodnym w prze• zatrudnienie w oparciu o umowĊ o pracĊ (po okresie próbnym)
ciągu roku. Latem utopiá siĊ tu
• moĪliwoĞü szybkiego rozwoju zawodowego,
42-letni mĊĪczyzna, który wjechaá
• atrakcyjne wynagrodzenie
do stawu samochodem.
• profesjonalne szkolenia handlowe.

ZATRUDNIĉ HANDLOWCA,
(OSOBĉ DO OFERTOWANIA)
W BRANĩY BUDOWLANEJ.

A. àawicka

Kontakt: termo-strop@wp.pl, tel. 603 842 573

16.03.2016
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O ludziach szczęśliwych
Albert Einstein mówił, że gdy pewnego
wieczoru wpadł na pomysł, pozwalający
mu zrozumieć naturę grawitacji - pojawił
się u niego stan euforii, w którym pozostawał przez wiele tygodni.
Zygmunt Freud, o którym - obok Einsteina - mówi się, że będzie pamiętany
za tysiąc lat jako jeden z największych
geniuszy XX wieku pisał, że dla niego
szczęście to jedynie kilkusekundowe,
przemijające chwile.
Zaś pewien okrutny seryjny morderca
- Albert Fish - czerpał niezwykłą satysfakcję z wbijania sobie w okolice genitaliów długich, kilkunastocentymetrowych, metalowych igieł, tak, że ich czubek opierał się aż o kości kręgosłupa
(niektóre igły po wielu latach pozostawania w jego ciele zupełnie skorodowały).
Czym jest szczęście? Przez 70 lat istnienia psychologii (która jako nauka ma
dzisiaj ok. 140 lat) naukowcy niechętnie zajmowali się pytaniem o to, skąd się
bierze szczęście i miłość. Woleli badać
przyczyny i formy zaburzeń psychicznych niż zdrowie czy radość. Próbowano
najwyżej odpowiedzieć na pytanie, co
jest dla ludzi przyjemne.
Przyjemność przeżywamy wtedy,
gdy przejdziemy od stanu wewnętrznego napięcia i wzbudzenia potrzeby
(np. głód) do stanu rozluźnienia i zaspokojenia (np. sytość). Jednak szczęście
jest doznaniem zupełnie innym, a prze-

żywanie przyjemności nie zawsze idzie
w parze z doświadczaniem szczęścia.
Definicja szczęścia jest niezwykle
trudna. Przytoczę jeszcze jedną anegdotę na ten temat. Święta Teresa pisała
w swojej autobiografii: „Anioł przeszył mi
serce ognistą włócznią, a tak ogromna
była słodycz, jaką wywołał we mnie ten
silny ból, że nikt nigdy nie chciałby jej
utracić”. Zamiast więc definiować, czym
jest szczęście, opiszę raczej, co zwiększa prawdopodobieństwo jego doświadczenia.
Szczęście przeżywają częściej ci
ludzie, którzy mają kontakt z pięknem
i miłością (co nie wydaje się takie znowu
odkrywcze). Zaskakujące jednak jest to,
że do przeżywania szczęścia przyczynia
się umiejętność doświadczania prawdziwego ludzkiego cierpienia!
Psychoterapeuci mawiają, że „to, od
czego uciekasz, to, co tłumisz, wraca
dwa razy silniejsze”. W tym sensie udawanie, że nie doświadcza się cierpienia,
które jest naturalnym składnikiem każdego ludzkiego życia (np. związanego
z chorobami, rozczarowaniami co do siebie i innych, śmiercią itd.), przyczynia
się do poczucia niespełnienia i zwiększa
poziom lęku. Cierpienie, z którym mamy
odwagę się zmierzyć (i rozstać w odpowiednim momencie), zwiększa siłę osobowości.
Dokończenie na str. 6.

pracuje w kwiaciarni

Szczęście dla mnie to przede wszystkim szczęśliwy dom i wspaniała rodzina
- dwie urocze córki i cudowny mąż.
Najważniejsze jest to domowe ciepło,
miłość, zdrowie - póki tego mi nie zabraknie to będę szczęśliwa.
Rzadko w coś gram, ale gdy w ostatni
tłusty czwartek kupiłam pączki, w moim
znalazłam szczęśliwy los - karteczkę, na
której napisane było, że wygrałam tort.
To jedyny raz, kiedy coś wygrałam.
Czasami zdarza mi się szczęśliwie czegoś uniknąć, przynajmniej wydaje mi się,
że nie mam pecha. W życiu trzeba być
raczej przewidującym i myśleć o tym,
co się może zdarzyć. No i jestem trochę
przesądna, gdy czarny kot przebiegnie mi
drogę, staram się zawrócić, gdy widzę
kominiarza, łapię się za guzik - myślę, że
w ten sposób można pomóc szczęściu.
W życiu jest różnie, pary żyją na odległość, ludzie wyjeżdżają za pracą, wszyscy gonią za pieniędzmi - niby pieniądze
szczęścia nie dają, ale z kolei bez tych
pieniędzy jest sporo problemów, trudno
niestety bez nich żyć i, co za tym idzie,
niełatwo być szczęśliwym.

W tym roku świętować będziemy
1050 rocznicę chrztu Polski. Jedną
z atrakcji tego świętowania będzie wielkie widowisko plenerowe przedstawiające historyczne wydarzenia. Prezentacja odbędzie się w ostatnich dniach lipca
(30-31 lipca 2016r.) - w ramach Festiwalu Kultury Słowiańskiej „Koronacja
Królewska” w Gnieźnie, bo przecież to
właśnie pierwsza stolica Polski.
W lutym miasto ogłosiło casting do
odtwórców roli Mieszka I i jego żony
Dobrawy. Konkurs spotkał się z dużym
zainteresowaniem - niemal z każdego

zakątka Polski wpłynęły zgłoszenia. Z nich komisja kwalifikacyjna wybrała po pięciu kandydatów i kandydatek. W tym gronie, wśród potencjalnych odtwórczyń roli Dobrawy, znalazła się
także ostrzeszowianka MARTYNA
BACIK.
- O tym, że jest przygotowywane takie widowisko, dowiedziałam się z telewizji. Razem
z mamą uznałyśmy, że można
by spróbować - mówi Martyna. - Jednym z regulaminowych wymogów było przysłanie zdjęcia inspirowanego wizerunkiem Dobrawy, uwiecznionym
przez Jana Matejkę. O zrobienie zdjęcia poprosiłyśmy p. Henryka Gagatka. Trzeba też było pod
adresem organizatorów przesłać
zgłoszenie i koniecznie napisać
o swoich pasjach - wspomniałam
więc o nauce muzyki w Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu, grze na kilku instrumentach, o śpiewaniu muzyki dawnej
oraz udziale w wielu konkursach.
Problemem mógł być strój, w jakim
Dobrawa została przez Matejkę namalowana. Szczęśliwie jednak się składa,
że od kilku lat Martyna występuje
w Zespole Muzyki Dawnej „JUBILO”,
działającym przy ostrzeszowskim klasztorze, więc do zdjęcia wypożyczyła
strój, w którym na co dzień występuje. Uszyła go p. Barbara Walczak,
a elementy przygotowane przez mamę
Martyny dodały szacie staropolskiego
szyku. To wszystko sprawiło, że ostrzeszowska Dobrawa spodobała się komisji kwalifikacyjnej na tyle, że znalazła się
wśród pięciu kandydatek zakwalifikowanych do II etapu, który odbędzie się
w Gnieźnie, w dniach 18-20 marca. Na
jego uczestników czeka prawdziwy „tor
przeszkód”, który składać się będzie
z aż siedmiu konkurencji. Kandydaci na
Mieszka będą musieli wykazać się umiejętnością w dosiadaniu konia, władaniem mieczem, włócznią, a nawet toporem. Z kolei „przyszła” Dobrawa prócz
umiejętności śpiewu powinna mieć też

Trochę o szczęściu...

SONDA

Beata Lipińska

DOBRAWA Z OSTRZESZOWA?

20 marca - Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Barbara Stefaniak
emerytka

W tej chwili dla mnie najważniejsze jest
zdrowie, to ono jest moim największym
szczęściem. Ale też do mojego szczęścia
przyczyniają się zdrowe wnuki, dzieci.
Gdyby jeszcze emerytura była większa,
to byłabym szczęśliwsza. Żeby starczyło
na średnie życie, bo wcale do szczęścia
luksusów mi nie trzeba. Mam szczęście
w życiu - mam trójkę zdolnych dzieci,
nie muszę się martwić o ich przyszłość
- myślę, że w razie czego będę mogła na
nie liczyć. Mam też inteligentne wnuki jestem z nich bardzo dumna.
Myślę, że jak się ma szczęście w miłości, to nie ma się szczęścia w grach,
a ja szczęście w miłości mam. Czasami
obstawię jakiegoś totolotka, ale tylko
po to, by nie zapomnieć o marzeniach wysyłam tylko przy większych kumulacjach, żeby w razie czego móc podzielić
się z całą rodziną.
Nie można mieć wszystkiego, gdy ma
się zdrowie, gdy wszyscy cię kochają
i ma się przy sobie zadowoloną rodzinę,
to niczego więcej do szczęścia nie trzeba.
Bo są tacy, co mają pieniądze, ale zdrowia brak, i jak oni mogą być szczęśliwi?

Sławomir Łebski

pracuje w firmie Mayr

Szczęście można różnie rozpatrywać - jedni mają go więcej, inni mniej,
niestety, nie jest ono „rozdane” po
równo. Ja czuję się szczęśliwy gdy
po pracy mogę trochę odpocząć, zrelaksować się, gdy mogę wyjechać na
wczasy.
Szczęście to rodzina - gdy spędzam
z nią czas jestem szczęśliwy. To także
przyjaciele.
Takich prawdziwych chwil szczęścia nie ma w życiu wiele, ale trzeba
sobie jakoś z tym radzić.
Do wygranych szczęścia nie mam,
zawsze miałem tylko to, co zarobiłem własnymi rękoma. W totolotka
nigdy nie grałem i raczej nigdy się do
tego nie przekonam. Pechowcem też
nie jestem, to muszę przyznać. Pewnych nieszczęść może i uniknąłem,
a to jakiegoś potrącenia na ulicy, a to
wypadku w pracy - zawsze było „o
mało co”, ale jakieś szczęście w nieszczęściu miałem, bo wszystko kończyło się dobrze.

Barbara Szmaj-Szłapik
nauczycielka

Szczęście to przede wszystkim zdrowie - kto ma zdrowie, ten ma szczęście. A potem to już zależy, jakie kto
ma wartości. Ja cieszę się, że mam
dwoje zdrowych dzieci, dobrego męża
- to wszystko jest szczęście. Jestem
szczęśliwa, bo potrafię nawiązywać
z ludźmi dobre kontakty. Trzeba cieszyć
się z drobnostek, wtedy jest się szczęśliwym.
Wszelkie gry traktuję jako zabawę,
nigdy nic nie wygrałam, ale mówią,
że kto ma szczęście w miłości, ten
nie ma szczęścia w grach - i mi to się
sprawdza.
Miałam parę przypadków, że jadąc
samochodem udało mi się jakimś
szczęśliwym trafem uniknąć może
nawet tragedii. Sama potem nieraz analizowałam, jak to się stało, że czegoś
nie zauważyłam. Wiążę to trochę z tym,
że jestem urodzona trzynastego. Trzynastka jest dla mnie szczęśliwa. Zdarzyło mi się tak, że zdawałam egzamin
trzynastego i to o godzinie trzynastej a i tak wszystko poszło bardzo dobrze.

zdolność wyplatania wianków i warkoczy oraz szycia. Jakby tego było mało,
wszyscy będą musieli zabłysnąć wiedzą
historyczną o tamtych czasach, a także
umiejętnością autoprezentacji i aktorstwa. Oceny dokonają mistrzowie - specjaliści w każdej ze wspomnianych dziedzin. Suma zdobytych punktów zadecyduje o wyborze Mieszka i Dobrawy.
Przed młodą ostrzeszowianką niełatwe zadanie, ale do wszystkiego podchodzi ze spokojem i dystansem. Swój
udział w castingu od początku traktuje
jako zabawę i okazję do sprawdzenia
swych umiejętności.
- Jasne, że chciałabym zostać
Dobrawą, ale nie jest to dla mnie najważniejsze - mówi Martyna. - Już zdecydowałyśmy z mamą, że niezależnie od
tego, jak mi się powiedzie, w lipcu pojedziemy do Gniezna, by uczestniczyć
w tych uroczystościach.
Gratulujemy Martynie już osiągniętego sukcesu. Trzymamy kciuki i czekamy na pomyślne wieści z Gniezna.
K. Juszczak

rozm. A. Pisula
fot. A. Ławicka

Kacper Kiereta
i Bartłomiej Błaszczyk
uczniowie LO

Szczęście to pojęcie względne, dla jednego szczęściem może być jakaś mała
rzecz, inny by poczuć, że osiągnął szczęście, musi się naprawdę dużo napracować. Szczęściu trzeba czasami dopomóc,
nie zawsze przychodzi samo. My jesteśmy szczęśliwi w różnych sytuacjach,
gdy np. cała rodzina się zbierze, gdy
dostanie się dobrą ocenę w szkole, gdy
spotykamy się z przyjaciółmi.
Szczęścia do gier nie mamy, nigdy
w życiu nic nie wygraliśmy. O szczęściu
można mówić też, gdy czasami się czegoś nie zrobi i w ten sposób uniknie się
jakiegoś nieszczęścia. Bywa np. że ktoś
w ostatniej chwili rezygnuje z jakiegoś
wyjazdu, a potem okazuje się, że auto,
którym miał jechać, uległo wypadkowi.
My nie mieliśmy akurat takich sytuacji.
Bartłomiej: Raz w życiu zdarzyło
mi się tak, że cieszyłem się, że czegoś
nie zrobiłem, bo konsekwencje tego nie
byłyby dobre.
W życiu tych szczęśliwych chwil jest
mniej, większość czasu upływa raczej
„normalnie”.
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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.

ĝwiąteczne, niezwykáe, a nawet dziwne
i nonsensowne dni marca (trzecia dekada)
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)
Sala widowiskowa OCK.
Bilety w cenie 45 zá do nabycia
w OCK, od poniedziaáku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00, w kasie kina
od wtorku do piątku oraz w sobotĊ
i niedzielĊ w godz. 16.30 - 19.30.
tel./fax 730-25-76, e-mail: ockostrzeszow@gmail.com, www.ock.
ostrzeszow.pl

23 kwietnia 2016r. (sobota),
godz. 16.30.
Sala widowiskowa OCK.
Bilety w cenie 50 zá do nabycia
w OCK, od poniedziaáku do piątku
w godz. 8.00 - 16.00, w kasie kina
od wtorku do piątku oraz w sobotĊ
i niedzielĊ w godz. 16.00 - 19.30.
tel./fax 730-25-76, e-mail:
ockostrzeszow@gmail.com,
www.ock.ostrzeszow.pl

21 - DzieĔ Wiosny
21 - DzieĔ Wagarowicza
21 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Walki
z Dyskryminacją Rasową
21 - ĝwiatowy DzieĔ Osób
z Zespoáem Downa
21 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Poezji
21 - DzieĔ Wierzby
21 - ĝwiatowy DzieĔ Lasu i LeĞnika
21 - ĝwiatowy DzieĔ Poezji
21-27 - TydzieĔ SolidarnoĞci
z Ludami Zmagającymi siĊ z Rasizmem i Dyskryminacją
22 - ĝwiatowy DzieĔ Wody
22 - DzieĔ Ochrony Baátyku
23 - ĝwiatowy DzieĔ Meteorologii
23 - ĝwiatowy DzieĔ Lasu
23 - DzieĔ Windy
23 - DzieĔ PrzyjaĨni Polsko
- WĊgierskiej
24 - Narodowy DzieĔ ĩycia
24 - ĝwiatowy DzieĔ Walki z GruĨlicą
24 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Prawa
do Prawdy dotyczącej PowaĪnych NaruszeĔ Praw Czáowieka
i GodnoĞci O¿ar

BEZPàATNE KURSY
E-LEARNINGOWE
w Bibliotece Publicznej
w Grabowie nad Prosną
PrzyjdĨ po bezpáatny dostĊp
do e-kursów:

•

Pub KRĉGIELNIA
- HOTEL

KLIF zaprasza na:

JĉZYKOWYCH
•
•
•
•

•

•

wstĊp wolny

angielski
niemiecki
hiszpaĔski
funenglish (dla dzieci w wieku 6-12)

SPECJALISTYCZNYCH
•

19.03.2016
godz. 20.00

PamiĊtaj123.pl (wspomagający procesy pamiĊciowe)
Fotogra¿a123.pl (dla początkującego fotografa
i pasjonata zdjĊü)

Ucz siĊ gdzie chcesz - wystarczy
dostĊp do sieci.
Sam wybierasz kurs, poziom
i tempo nauki
Informacje dodatkowe:
62 7305346

Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ… (7)
- KONKURS

I znów spoglądamy na starą
fotogra¿Ċ, ukazującą bliski naszym
sercom Ostrzeszów sprzed lat.
Zgodnie z zapowiedzią, pora dziĞ
rozstrzygnąü kolejny z konkursów.
Przed dwoma tygodniami, prezentując
zdjĊcie, pytaliĞmy, co przedstawia
zdjĊcie, a co jest w tym miejscu dziĞ.
Najbardziej wyczerpującą odpowiedĨ
nadesáaá pan Wiktor Andrzejewski
i on teĪ otrzyma od nas nagrodĊ ksiąĪkową, po odbiór której zapraszamy
do redakcji.
Oto, co pan Wiktor napisaá w nadesáanej odpowiedzi:
Na fotogra¿i z okoáo 1930 r. jest
ulica gen. Sikorskiego (wówczas ul.
Krakowska - dopisek red.). Po lewej
stronie zdjĊcia widaü fragment koĞcioáa Ğw. Anny, który przed wojną,
w latach 1938-39, zostaá rozebrany.
Na tym miejscu obok, przed parkanem

24 - MiĊdzynarodowy DzieĔ
Iluzjonistów
24 - 26 - Triduum Paschalne
25 - Wielki Piątek
25 - Zwiastowanie NajĞwiĊtszej
Maryi Panny (katolickie)
25 - DzieĔ ĝwiĊtoĞci ĩycia (katolickie)
25 - DzieĔ Czytania Tolkiena
26 - Wielka Sobota
26 - Godzina dla Ziemi - godz. 20.30
(ostatnia sobota marca)
26 - DzieĔ NiedĨwiedzia Grizzly,
ĝwiatowy DzieĔ Króla NiedĨwiedzi
27 - Wielkanoc
27 - zmiana czasu z zimowego na letni
27 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Teatru
27 - Ogólnopolski DzieĔ Wolnej
Konkurencji
28 - drugi dzieĔ Ğwiąt Wielkanocy,
Ğmigus-dyngus
29 - DzieĔ Metalowca
30 - DzieĔ Narodzin Wielu
OsobistoĞci
31 - DzieĔ Budyniu

stoi ¿gura Matki BoĪej. W Ğrodku placu, który nazwany jest im. ks. biskupa
Walentego Dymka znajduje siĊ tzw.
„proboszczówka” - jest to dom przy
ul. KoĞciuszki, naleĪący do tego byáego koĞcioáa (i para¿i farnej - dopisek
red.). Dom zachowaá siĊ w oryginalnym stanie, poprzednio peániá rolĊ
przedszkola, a obecnie mieĞci siĊ
tam ĝDS.
Dalej, po lewej stronie, za koĞcioáem widaü na zdjĊciu fragment domu
paĔstwa Rosenfeldów, a obecnie
paĔstwa KaáuĪnych. Za nim domek
paĔstwa Mieszaáów, dalej wiĊkszy
dom paĔstwa Konarskich, dom paĔstwa Kiczków i na koĔcu wiĊkszy dom
paĔstwa Wodniakowskich.
Prawa strona - przy drzewach, to
moĪe byü fragment budynku szkoáy
drzewnej (obecnie ZS nr 1- dopisek
red.), obok sterta kamieni - na pewno

16.03.2016
17.11.2010

O LUDZIACH
SZCZĉĝLIWYCH
DokoĔczenie ze str. 5.
CzĊĞciej szczĊĞliwi są ci ludzie,
którzy posiadają wspóámaáĪonka (i nie
czują siĊ samotni) ci, którzy wierzą
w jakiĞ rodzaj Siáy WyĪszej oraz ci,
którzy są zdrowi ¿zycznie i aktywni.
Przekonanie, iĪ ma siĊ (choüby niewielki) wpáyw na istotne rzeczy w swoim
Īyciu, takĪe zwiĊksza prawdopodobieĔstwo, Īe bĊdziemy ludĨmi szczĊĞliwymi. Ze szczĊĞciem idzie w parze
wysoka i stabilna samoocena (badania
pokazują, Īe wiĊkszoĞü ludzi ma nieco
zawyĪoną samoocenĊ - i dobrze) oraz
umiejĊtnoĞü przypisywania sobie caáej
zasáugi za swoje sukcesy (warto jednak tutaj pamiĊtaü, Īe niektórzy ludzie

utrzymują wysoką samoocenĊ w celach
kompensowania ukrywanego - czĊsto
nawet przed samym sobą - poczucia niĪszoĞci).
ZakoĔczmy ten artykuá jeszcze jedną anegdotą Tadeusza KotarbiĔskiego.
Aby podkreĞliü róĪnorodnoĞü sposobów
czerpania szczĊĞcia w Īyciu opowiada
on o czáowieku, który káadzie rĊkĊ na
kamieniu i wali w nią máotkiem, a pytany o to, dlaczego to robi, odpowiada:
„szukam szczĊĞcia”.
- Jak to??
- Staram siĊ tra¿ü tym máotkiem
w palec. Jak nie tra¿Ċ - przeĪywam
wielkie szczĊĞcie!
dr Marcin Florkowski - psycholog

UTW ZAPRASZA NA WYCIECZKI
Zarząd UTW w Ostrzeszowie serdecznie zaprasza
wszystkich chĊtnych sympatyków naszego uniwersytetu na dwie wycieczki autokarowe (są jeszcze
wolne miejsca).
1. Na 3-dniową wycieczkĊ do Warszawy - 9, 10, 11 wrzeĞnia 2016r. koszt 400 zá.
W programie - zwiedzanie stolicy z przewodnikiem:
- Muzeum Powstania Warszawskiego.
- Centrum Nauki Kopernik.
2. Na 4-dniową wycieczkĊ - Augustów - Wilno - termin 21, 22, 23, 24
czerwca 2016r. - koszt 650 zá.
NAJWIĉKSZE ATRAKCJE:
- Augustów - Kanaá Augustowski, Rospuda, Bulwary,
- rejs po jeziorze Wigry,
- Wilno, Troki - zamek
WiĊcej informacji - na stronie UTW Ostrzeszów - zapraszam!
ZaliczkĊ na poszczególne wycieczki naleĪy wpáaciü w biurze Zarządu
UTW, Ostrzeszów, Zamkowa 31, pok. nr 14 (I piĊtro).
Prezes UTW
Maágorzata Staniszewska
(tel. 513 061 716)
Niedziela - 20 III, godz.17.00
Wtorek - 22 III, godz.17.15
Czwartek - 24 III, godz.17.15

Sala widowiskowa OCK (Ostrzeszów, ul. Gorgolewskiego 2)

Bilety w cenie 45 zá do nabycia w OCK od poniedziaáku
do piątku, w godz. 8.00 - 16.00,
oraz w kasie kina od wtorku
do piątku oraz w sobotĊ i niedzielĊ, w godz. 16.00 - 19.30,
tel./fax 62 730-25-76, email: ockostrzeszow@gmail.com, www.ock.
ostrzeszow.pl
Organizator OCK
do budowy drogi. W oddali widaü taras
domu paĔstwa Niesobskich. W tym
domu w latach 50. ub. wieku byáa miejska biblioteka. Dalej widaü zarys domu
paĔstwa Sobczaków - tam dáugo
byáa restauracja,
a obecnie jest
sklep motoryzacyjny. I ostatni
dom, po prawej
stronie, za páotem, to dom,
w którym mieszkali paĔstwo
Szmajowie,

a obecnie paĔstwo Francowie.

***
DziĊkujemy
wszystkim, którzy wziĊli udziaá
w naszym konkursie i zapraszamy do dalszej
zabawy. DziĞ
zdjĊcie zrobione
początkiem lat
60. przez p. Wáadysáawa Lenarta, pochodzące
ze strony internetowej „Dzieje
Ostrzeszowa”.
Oto nasze
konkursowe
pytanie: JAKIE

Seria Niezgodna: Wierna
Pokój
Irlandia, Kanada, dramat, 118 minut.
Wtorek - 15 III, godz.17.15
ĝroda - 16 III, godz.19.30

Deadpool
USA, akcja, 108 minut.
Wtorek - 15 III, godz.19.30
ĝroda - 16 III, godz.17.30

Pitbull. Nowe porządki
Polska, dramat, sensacyjny, 133 minut.
Piątek - 18 III, godz.20.10
Sobota - 19 III, godz.20.00

USA, akcja, sci-¿, 120 minut.
Piątek - 18 III, godz.18.00
Sobota - 19 III, godz.17.45
Niedziela - 20 III, godz.19.30
Wtorek - 22 III, godz.19.45
Czwartek - 24 III, godz.19.45

Robinson Crusoe 3D
Francja, Belgia, animacja, 89 minut.
Sobota - 19 III, godz.16.00
Niedziela - 20 III, godz.15.00
Wtorek - 22 III, godz.15.30
Czwartek - 24 III, godz.15.30
Bilety: ulg. 13zá (3D - 18zá), norm. 16zá
(3D - 20zá); wtorek - 12zá (3D - 16zá)

Polska, wojenny, 140 minut.
Piątek - 18 III, godz.15.30

Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line
www.bilety24.pl

BUDYNKI ZNAJDUJĄ SIĉ NA PREZENTOWANYM ZDJĉCIU I CO JEST
W TYM MIEJSCU OBECNIE?
OdpowiedĨ, a takĪe wspomnienia
nawiązujące do konkursowej fotogra¿i
prosimy przysyáaü na adres:

ul. Ğw. Mikoáaja 16; 63-500
Ostrzeszów. Czekamy teĪ na korespondencjĊ e-mailową (poczta@
czasostrzeszowski.pl), najlepiej z dopiskiem „STARA FOTOGRAFIA”.
(red.)

Historia Roja

-
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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.

DokoĔczenie ze str. 1.
- Kiedy jakiĞ czas temu zastanawiaáam siĊ, jak uczciü DzieĔ Kobiet,
pomyĞlaáam, Īe dobrze byáoby zaprosiü jakąĞ wyjątkową osobĊ - mówiáa Dorota Owczarczak, dyrektor
Biblioteki Publicznej, witając goĞci.
- Marzenia siĊ speániają i dziĞ moĪemy goĞciü tak wspaniaáą artystkĊ.
Magdalena Zawadzka, nawiązując do tego dnia, zaczĊáa spotkanie
dedykacją dla paĔ, Īycząc gáównie
tego, by nie harowaáy na paru etatach
- w domu i w pracy, i miaáy w Īyciu
duĪo przyjemnoĞci i bardzo duĪo
zdrowia. Bo do przyjemnoĞci teĪ potrzeba duĪo zdrowia - dodaáa.
Aktorce towarzyszyáa Hanna GrudziĔska - szefowa „Marginesów”,
które wydają ksiąĪki M. Zawadzkiej.

Obie panie mówiáy o zmianie oczekiwaĔ czytelników .
- To, co jeszcze szeĞü lat temu,
kiedy pisaáam ksiąĪkĊ o Gustawie,
mogáo wydaü siĊ przesadną otwartoĞcią i co powinno zostaü tajemnicą
Īycia, rodziny - dziĞ zaczyna byü
normą. Ludzie tak siĊ rozpĊdzili, Īe
czasami aĪ przykro jest mi czytaü ich
wynurzenia - mówiáa aktorka. - Chciaáam tego uniknąü, poniewaĪ uwaĪam
ekshibicjonizm we wszelkiego rodzaju
sztuce za coĞ obrzydliwego, natomiast otwartoĞü jest czymĞ naturalnym - i poszáam w tym kierunku. Jest
to ksiąĪka o tym, co byáo i juĪ nie wróci - zamknąá siĊ rozdziaá w moim Īyciu, i w Īyciu czáowieka, który odszedá
na zawsze. Bardzo chciaáam, Īeby
to, co piszĊ, nie byáo wynurzeniami,
spowiedzią, lecz relacją, w miarĊ
przystĊpną i napisaną z poczuciem
humoru. Relacją o naszym udanym
wspólnym Īyciu - od momentu, gdy
go poznaáam, aĪ do czasu, kiedy
go straciáam. Wizerunek osób publicznych bardzo czĊsto nie ma nic
wspólnego z ich prywatnoĞcią, z tym,

jakimi są ludĨmi. Chciaáam, Īeby czytelnicy zobaczyli nas… prywatnych,
domowych, „normalnych”. LubiĊ tĊ
ksiąĪkĊ - jest moim dzieckiem ze
wszystkimi wadami i zaletami… Jest
teĪ moim lekarzem, dlatego Īe zaczĊáam ją pisaü bardzo krótko po
Ğmierci mĊĪa. Zmará 6 marca, a ja
juĪ w maju pisaáam. Miaáam ogromną
potrzebĊ zachowania wspomnieĔ,
które przecieĪ uciekają. Musiaáam
siĊ w nich cofnąü daleko, bo byliĞmy
maáĪeĔstwem 35 lat, a znaliĞmy siĊ
40. Sama siĊ dziwiĊ, Īe to wszystko,

co byáo miĊdzy nami, pamiĊtaáam
z niebywaáą dokáadnoĞcią - nawet
zapach powietrza na wycieczce górskiej. Znalazáam siĊ w innym Ğwiecie - Ğwiecie dobrych wspomnieĔ,
bo wáaĞnie takie byáy tamte lata. Ta
ucieczka we wspomnienia sprawiáa
mi przyjemnoĞü, radoĞü, dziĊki niej
bez pomocy psychologów i leków,
choü po dáugim czasie, wyszáam zwy-

ciĊsko z Īaáoby, Īaáoby, której nie
unikaáam. Trzeba siĊ z tym pogodziü
- to moja jedyna rada dla tych, którzy
stracili kogoĞ bliskiego.
Magdalena Zawadzka to takĪe
uosobienie temperamentu i dowcipu.
Potwierdziáo siĊ to podczas spotkania. Aktorka opowiedziaáa o paru
zdarzeniach, wynikających np. z wielkiego roztargnienia jej i mĊĪa. Jako
przykáad najbardziej absurdalnego
przypadku roztargnienia usáyszeliĞmy
opowiastkĊ o ĞwiĊtowaniu kupna
wymarzonego
samochodu.
Pochodzący z Krakowa Gustaw
Holoubek
przekonaá
maáĪonkĊ,
Īe tylko
tam moĪna
uroczyĞcie
ĞwiĊtowaü
takie wydarzenie.
Pojechali wiĊc swym „cudem natury” do Krakowa, postawili samochód
na parkingu, a sami mile spĊdzili
popoáudnie. Gdy zrobiáo siĊ póĨno,
wsiedli do… pociągu i dopiero w drodze przypomnieli sobie, Īe przecieĪ
przyjechali samochodem i on tam,
pod Wawelem zostaá.
Artystka mówiáa teĪ o innych zabawnych i mniej wesoáych chwilach,
podsumowując, Īe wszystko, co siĊ
zdarza w Īyciu, owocuje, zakwita
czymĞ innym, nowym.
TreĞci ksiąĪek (moĪna je byáo
kupiü po spotkaniu) nie da siĊ oddzieliü od czasów, w których aktorzy
Īyli. Czasów niekoniecznie dobrych,
ale czĊsto znakomitych dla polskiej
kultury. Jednym z najwiĊkszych
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twórców tejĪe kultury
ury byá G. Holoubek. W ksiąĪce „Gustaw
Gustaw i ja” duĪo
dobrego moĪna o tym Ğwietnym
aktorze przeczytaü, równieĪ
jako czáowieku i koledze
edze
wstawiającym siĊ
Ċ za
ludĨmi teatru i kina, popadającymi w nieáaskĊ
askĊ
wáadz PRL-u.
- To chyba w niebie
bie
jest mu gdzieĞ zapipisane - mówiáa panii
Magdalena - bo
dobre uczynki dla

innych pewnie wielokrotnie bardziej
siĊ liczą niĪ dobre uczynki dla siebie. Záo zawsze przegra, mimo Īe
pozornie wygrywa.
Z kolei ksiąĪka „Taka jestem i juĪ”
to pozycja wydana przed kilkunastu
laty, ale na nowo przeredagowana
i uzupeániona. Opowiada o Magdalenie Zawadzkiej, o jej máodoĞci, aktorstwie, a takĪe o „ciĊtej” felietonistce.
Warto teĪ podkreĞliü styl spotkania - aktorka mówiáa do publicznoĞci
piĊknym jĊzykiem, nieco utyskując na
nowomowĊ, której peáno wszĊdzie,
takĪe w mediach i wĞród artystów.
Tymczasem z domu wyniosáa potrzebĊ piĊknego wysáawiania siĊ, a mąĪ
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- Gustaw Holoubek, byá niedoĞcigáym
mistrzem sáowa.
DziĊki takiej artystycznej promocji mowy polskiej poczuliĞmy siĊ
trochĊ lepsi, mądrzejsi, a przeczytany
przez aktorkĊ felieton demaskujący
„sáowny magiel” z politycznych salonów przyjĊliĞmy z lekkim poczuciem
wyĪszoĞci
- Wreszcie miaáam prawdziwy
DzieĔ Kobiet - powiedziaáa artystka
na poĪegnanie.
Byü moĪe byáa w tych sáowach
odrobina kokieterii, lecz uczestnicy,
a szczególnie uczestniczki spotkania na pewno utoĪsamiają siĊ z tym
stwierdzeniem.
K. Juszczak

E

Major Group Lider Regionalnego Rynku Ochrony oraz Zabezpieczeþ Technicznych
Po podpisaniu umowy na ochronõ obiektu

- SYSTEMY ALARMOWE

OD 1Zâ

Oferujemy równieĪ zestaw
monitoringu - 4 kamery +
rejestrator oraz okablowanie

juĪ od 550zá
Major Group
Ostrzeszów, ul. Sienkiewicza 2,
tel. 531 009 042; 509 113 780, e-mail: majorostrzeszow@wp.pl
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Przez Oświęcim wolniej

Przez Torzeniec 90 km/h

Oświęcim (gm. Doruchów) doczekał się znaku ograniczającego szybkość.
- I dobrze, twierdzą kierowcy - bezpieczeństwa nigdy
za dużo, ale czy nie można było w tym miejscu postawić
znaku ograniczającego prędkość do 70km/h lub 60km/h?
Chyba urzędnicy nie do końca przemyśliwują swoje decyzje - mówią.

Za to jadąc od strony Wygody Plugawskiej do Torzeńca
w gminie Doruchów, nie zobaczymy żadnego znaku ograniczającego szybkość, tak więc, wg przepisów, przez
wieś można jechać z szybkością 90 km/h. A co z bezpieczeństwem?

kiem kolportera
Uwaga, dziurawa Norweska!

Podobno niebawem dalsza część ul. Norweskiej w Ostrzeszowie ma być
remontowana. Najwyższy czas, bo zapadającą się w różnych miejscach mizerną
nawierzchnię co chwila trzeba łatać.

ODPADY SEGREGUJEMY!
Zdjęcie wykonano przy pojemnikach na
śmieci (odpady) na osiedlu przy ul. Grunwaldzkiej (blok nr 5). Jest to kolejny raz,
kiedy ktoś wrzuca do kubła na ogólne
odpady plastikowe fragmenty pojazdów - pozostałości z napraw rozbitych
samochodów. Najczęściej są one podrzucane późnym wieczorem lub w nocy.
Mam nadzieję, że osoba, która jest za to
odpowiedzialna zastanowi się nad swoim
postępowaniem - śmieci na osiedlu podlegają segregacji!

I r y tac je

Z poważaniem
przewodniczący wspólnoty Grunwaldzka 5

Psy na drogach
Kpiny z kodeksu?

Nic dodać, nic ująć. Fantazja, tupet czy głupota?

I gdzie tu sprawiedliwość?
Te dwie fotografie czytelnik postanowił zadedykować policjantom,
którzy niedawno „wlepili” mandat studentce, kiedy na chwilę zaparkowała samochód na tym placyku. Wtedy stały tam tylko dwa auta. Miejsca na przejście dla pieszych po chodniku było wystarczająco dużo.
Zarówno przed tą, wg czytelników nadgorliwą i niesłuszną, reakcją
policjantów, jak i teraz, właściwie każdego dnia (sprawdzaliśmy), na
placyku stoją dwa, a nawet i trzy samochody.
Dziewczyna musi mieć poczucie niesprawiedliwości, gdy widzi, jak
policjanci, którzy tędy przechodzą lub przejeżdżają, zupełnie na to nie
reagują…

Spotkanie na drodze dużego, groźnie wyglądającego
psa, zawsze wywołuje niepokój. Pół biedy, jeśli piesek jest
spokojny, ale co, gdy jest agresywny lub jest ich kilka?
Apelujemy do właścicieli, by pilnowali swoich czworonogów.

I r y tac je
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W NIEDŹWIEDZIU
Z UŚMIECHEM
W sobotę - 5 marca, Rada Sołecka i sołtys wsi Niedźwiedź pani Małgorzata Krawczyk
zorganizowali w sali OSP Dzień Kobiet, na
który zostały zaproszone przedstawicielki płci
pięknej nie tylko z Niedźwiedzia, ale i z ościennych miejscowości.
Były życzenia, lampka wina, słodki poczęstunek i inne rarytasy. Funkcję kelnerów podczas uroczystości pełnili panowie - Jurek,
Marek i Grzegorz, którzy skutecznie zadbali
o to, aby z twarzy kobiet nie schodził uśmiech.
Wypada również wspomnieć o przybyłych
gościach - burmistrzu Mariuszu Witku i europośle Andrzeju Grzybie, którzy prócz życzeń
mieli także upominki dla pań.
Wesołą zabawę zapewniły też liczne konkursy - za zaśpiewanie piosenki lub opowie-

W CZAJKOWIE
NAJWIĘCEJ WITAMINY MAJĄ
POLSKIE DZIEWCZYNY…
6 marca w sali Domu Kultury w Czajkowie
obchodzony był Dzień Kobiet. Na zaproszenie wójta Henryka Plichty oraz Stowarzyszenia
„Razem dla Czajkowa” przybyło 200 mieszkanek
gminy. Zaproszono panie z wszystkich ośmiu
działających na terenie gminy Kół Gospodyń
Wiejskich, które zawsze chętnie wspierają organizację gminnych uroczystości, panie pełniące
różne funkcje społeczne oraz sponsorów, którzy
wspierają działalność stowarzyszenia.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili
m.in.: poseł. Bożena Henczyca, wicemarszałek
województwa wielkopolskiego - Krzysztof Grabowski, starosta Lech Janicki, radna Zofia Witkowska, dyrektor RBS o/ Czajków - Ewa Kubiak,
zaprzyjaźnione panie z KGW w Opatówku na
czele z przewodniczącą p. Haliną Dobrzańską,
oraz kierownik GOPS Opatówek - p. Wioletta
Galant.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet składali: wójt
gminy Czajków Henryk Plichta; w imieniu Stowarzyszenia „Razem dla Czajkowa” i Rady Gminy p. Andrzej Puchała, posłanka Bożena Henczyca;
p. Stanisław Kaczmarek reprezentujący męską
część zespołu „Czajkowianki”, wicemarszałek

Krzysztof Grabowski, a na zakończenie - starosta Lech Janicki. Na ręce p. Marii Kobieli (przedstawicielki KGW) oraz prezes Stowarzyszenia
p. Danuty Przybyłek panowie przekazali kwiaty,
a potem zaśpiewali gromkie „Sto lat”.
Następnie gości poczęstowano pysznym tortem, który ufundował p. Henryk Plichta, oraz
smakołykami przygotowanymi przez panie
z KGW. W role kelnerów wcielili się, i to z dużym
powodzeniem, panowie radni, sołtysi i urzędnicy.
Część artystyczną rozpoczął p. Dariusz Góra
z Opatówka, który śpiewająco przypomniał, że
„najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny”.
Jak zawsze z werwą wystąpił zespół „Czajkowianki” - skecz pt. „Randka w ciemno”, w którym to nasz miejscowy Eugeniusz szukał żony
w telewizji, wywołał aplauz publiczności. Główne
role odegrali w nim: Maria Kobiela, Zofia Kiełtyka, Czesława Kurek, Barbara Cłapka oraz Stefan Chowański.
Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe panom, którzy podjęli się obsługi podczas uroczystości, panom
z Urzędu Gminy za wszelką pomoc w przygotowaniach oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji spotkania.
Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Czajkowa”
www.czajkow-gmina.pl

Tegoroczne święto kobiet
w Siedlikowie obchodzono bardzo hucznie. W sobotę, 5 marca,
w tamtejszej sali OSP spotkało

dzenie dowcipu mieszkanki Niedźwiedzia
otrzymywały talony na basen, wejściówki do
kina, karnety do kosmetyczki i bombonierki.
Jak zgodnie podkreślają, impreza nie byłaby
aż tak udana, gdyby nie występ panów Jarka
i Krzysia z Międzyborza, którzy uświetnili ten
wieczór, śpiewając i przygrywając na akordeonach.
Za naszym pośrednictwem pani sołtys
dziękuje wszystkim sponsorom, dzięki którym Dzień Kobiet w Niedźwiedziu mógł być tak
wyjątkowy.
A. Ł.

W SIEDLIKOWIE
SZAMPAŃSKO

Śladami znaków wiary…

KRZYŻ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
W ROJOWIE
się aż 90 pań. Impreza
rozpoczęła się po południu i trwała do późnych
godzin nocnych.
Bardzo miłym akcentem
spotkania
była
wizyta burmistrza Mariusza Witka, przewodniczącego Rady Powiatu
Edwarda Skrzypka i europosła Andrzeja Grzyba.
Panowie każdą z kobiet
obdarowali
czekoladą.
Nie zabrakło też życzeń
i wspólnego toastu.

W SZKLARCE
PANIE TEŻ ŚWIĘTOWAŁY
Jak co roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szklarce Myślniewskiej zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Mieszkanki
wioski skorzystały z zaproszenia
i w niedzielę, 6 marca, licznie zjawiły się w sali OSP, by wspólnie
świętować. Żeby jednak nie było to
tylko babskie świętowanie, zapro-

szono również Radę Sołecką z sołtysem Andrzejem Malachińskim
i zarząd miejscowego OSP z prezesem Ryszardem Kupijajem. Panowie nie przyszli z pustymi rękami były kwiaty i słodkie upominki oraz
płomienne życzenia. A żeby przyjemność połączyć z obowiązkiem,
przewodnicząca Koła, p. Mariola
Kozłowska, w krótkim sprawozdaniu przypomniała, co też ważnego
działo się w ubiegłym roku w KGW.
Ponieważ kobiety w Szklarce

Atmosfera była wyśmienita, tak
samo jak wyśmienity był poczęstunek przygotowany przez panie.
Warto zaznaczyć, że zorganizowaniem imprezy zajęła się prężnie działająca w Siedlikowie Rada
Sołecka, na czele z panią sołtys
Dorotą Derą.
Dzień Kobiet to wspaniała okazja, by się spotkać, porozmawiać, pośpiewać, po prostu spędzić czas wesoło i w doborowym
towarzystwie.
A. Ł.

są pracowite, zorganizowały w tym czasie wiele spotkań, zaś największą uroczystością, która nie mogła
się obyć bez wielce znaczącego udziału pań z KGW,
były odbywające się w sierpniu w Szklarce Myślniewskiej
dożynki miejsko-gminne. Do
dziś wszyscy wspominają
pyszne ciasta i potrawy przygotowane przez tamtejsze
panie. Pyszności nie zabra-

kło też na stołach podczas niedzielnego spotkania. W gronie świętujących kobiet była
również pani Lesia pochodząca z Ukrainy,
a od kilku lat mieszkająca w Szklarce.
Podzieliła się refleksją
nt. obchodzenia Dnia
Kobiet w jej rodzinnych stronach. Takie
spotkanie w życzliwym gronie pozwala
złagodzić tęsknotę za
ojczyzną.
Organizatorki uroczystości pięknie dziękują osobom, które
w jakikolwiek sposób przyczyniły się
do uświetnienia Dnia
Kobiet w Szklarce
Myślniewskiej.
K.J.
fot. R. Pala

Jakże inny to krzyż od tych drewnianych, stojących gdzieś na rozstaju dróg.
Ten, znajdujący się na wzgórzu przed
kościołem św. Wojciecha w Rojowie nie
wyróżnia się wielkością (niespełna metr
wysokości), jest za to bardzo charakterystyczny. 9 grudnia 1883 r. został poświęcony przez ks. Seweryna Nawrockiego
- dziekana z Grabowa, murowany kościółek na rojowskim wzgórzu. Ufundował go
właściciel tych ziem Bolesław Wężyk.
Wtedy to w miejscu dawnego drewnianego kościoła postawiono metalowy
krzyż i zakotwiczono go w kilkustopniowym, kamiennym postumencie. W środkowej części tego postumentu widnieje
wyłożony z barwnej mozaiki wizerunek
św. Wojciecha trzymającego w prawej
ręce krucyfiks. Piękna mozaika to dar ks.
Rafała Pierzchały, duszpasterza z Poznania, którego korzenie sięgają wsi Rojów.
Podczas odpustu ku czci św. Wojciecha,
w kwietniu 2015r., ksiądz Rafał poświęcił
wizerunek świętego.
W. Juszczak
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
UCZEē I LO W ZAWODACH
CENTRALNYCH XL
OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ
Maciej Wajerowski, uczeĔ I Liceum Ogólnoksztaácącego
w Ostrzeszowie zakwali¿kowaá siĊ do zawodów centralnych
jubileuszowej XL Olimpiady Artystycznej, której organizatorem
jest Stowarzyszenie Przyjacióá Olimpiady Artystycznej z siedzibą
w Muzeum Paáacu Króla Jana III w Wilanowie.
Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkóá
ponadgimnazjalnych interesujących siĊ sztuką - plastyką lub
muzyką. Eliminacje są trójstopniowe. Maciej pomyĞlnie przeszedá przez eliminacje szkolne, a nastĊpnie w dniach od 8 do
10 lutego wziąá udziaá w zawodach okrĊgowych w Poznaniu.
Obejmowaáy one egzamin pisemny (wypracowanie na jeden
z piĊciu podanych do wyboru tematów z historii sztuki) oraz czĊĞü
ustną (prezentacjĊ tematu wáasnego oraz odpowiedzi na dwa
wylosowane pytania z wiedzy o sztuce w oparciu o konkretne
dzieáa). UczeĔ klasy IIc zaproponowaá temat wáasny: „Leonardo
i jego uczniowie”.
Maciej zakwali¿kowaá siĊ do eliminacji centralnych, które
odbĊdą siĊ w dniach 11 - 13 kwietnia w Warszawie, gdzie bĊdzie
walczyá o miano ¿nalisty lub laureata. Opiekunem ucznia jest
Janusz Olechnowicz. GRATULUJEMY!

Drzwi Otwarte
w Szkole Podstawowej
z oddziaáami
integracyjnymi w Rojowie
Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami
na Drzwi Otwarte w naszej szkole,
które odbčdĈ sič 21 marca 2016r.,
o godzinie 16.30.
W programie miĊdzy innymi:
•
•
•
•

zwiedzanie klas, sali DoĞwiadczania ĝwiata;
zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoáy;
gry i zabawy;
sáodki poczĊstunek.
Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoáy
w godz. 8.00 - 12.00,
tel. 62/ 732 06 56
e-mail: szkolarojow@o2.pl
www.sprojow.szkolnastrona.pl

SUKCES HANNY STEMPNIEWICZ
Z GIMNAZJUM NR 1
5 marca w Zespole Szkóá Integracyjnych w Poznaniu odbyá siĊ ostatni
juĪ etap Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Nasze Gimnazjum
reprezentowaáa Hanna Stempniewicz
z klasy III d. Hania rewelacyjnie spisaáa siĊ zarówno w etapie rejonowym,
uzyskując 47 punktów. na 50 moĪliwych, jak i wojewódzkim, w któ-
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rym jeszcze poprawiáa swój wynik
(48 punktów) i tym samym zostaáa
laureatem. Hania nie bĊdzie musiaáa juĪ pisaü egzaminu z matematyki w kwietniu, a na zaĞwiadczeniu
otrzyma upragniony przez wszystkich
wynik - 100%.
Trzeba podkreĞliü, Īe to nie jest
pierwszy sukces naszej uczennicy.

J

D

ĭ

Zawsze chĊtnie braáa udziaá w kolejnych sesjach konkursów matematycznych. W roku szkolnym 2013/2014
zdobyáa IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Olimpus” i uzyskaáa tytuá laureata. Ten
wynik poprawiáa w nastĊpnym roku szkolnym, zajmując
zaszczytne III miejsce. DuĪym osiągniĊciem byáo teĪ
wyróĪnienie w MiĊdzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2015”. Przez caáy okres gimnazjum
uczennicĊ wspieraáa pani Krystyna Pawlak.
Z takimi zdolnoĞciami i zapaáem do pracy Hania
moĪe byü spokojna o swoją przyszáoĞü. Gratulujemy i Īyczymy dalszych sukcesów w szkole ponadgimnazjalnej.
SpoáecznoĞü Gimnazjum nr 1 im. J. Korczaka
w Ostrzeszowie

DzieĔ Kota w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie
24 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie
obchodziliĞmy DzieĔ Kota. Tego dnia dzieci z klas I-III przyszáy
przebrane za te sympatyczne zwierzaki.
Spotkanie rozpoczĊáo siĊ pogadanką na temat milusiĔskich, którą przygotowali nasi uczniowie. Kolejną atrakcją
byáy wyĞcigi, kto najszybciej wypije ulubiony napój kotków
(mleko) bez uĪycia rąk.

ZnajdĨ 15 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki.
Na rysunku dolnym
zaznacz kóáeczkiem
miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice,
wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub
przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 25 marca
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr 8., nagrodĊ otrzymuje
Anna Brodziak z Biskupic Zabarycznych. Gratulujemy
i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

KOLEJNE KLOCKI LEGO WYLOSOWANE
Ze wszystkich kartek z rozwiązaniami, które przysáaliĞcie
do nas w lutym, wylosowaliĞmy jedną. Dziecko, które ją
przysáaáo otrzymuje nagrodĊ miesiąca - klocki LEGO.
Zestaw wĊdruje do Marty Fabrowskiej z Mikstatu.
Przypominamy, Īe za miesiąc, spoĞród kartek przysáanych w marcu, wylosujemy kolejne klocki LEGO.
Czeka teĪ na Was nagroda roku. Zapraszamy do
udziaáu w naszych zabawach.

Po taĔcach dzieci wspólnie ukáadaáy puzzle, oczywiĞcie
z kotkami, oraz zwijaáy motek weány. Dalsze obchody Dnia
Kota odbywaáy siĊ juĪ w klasach. Na zakoĔczenie imprezy
uczniowie otrzymali kotki, które po powrocie do sal mogli
ozdobiü wedáug wáasnego pomysáu.
Nauczycielki
Dorota Adamska, Longina Jarych

16.03.2016
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Tekst páatny

CO SàYCHAû W SZKOàACH?

Co u nas sáychaü?
Wspóáczesny Ğwiat preferuje wielokierunkowoĞü i profesjonalizm. Tylko
poszerzając ofertĊ ksztaácenia, a zarazem okreĞlając jego styl, moĪna
spodziewaü siĊ sukcesu. Rozwijając szkoáĊ w tym kierunku, proponujemy
róĪne dziaáania i moĪliwoĞci.
OFERTA
Liceum zaprasza do klas o pro¿lach:

jĊzykowo-informatycznym, turystyczno-europejskim
i biologiczno-chemicznym z elementami kosmetologii
i promocji zdrowia.
Potwierdzeniem skutecznoĞci edukacji w tych kierunkach są
osiągniĊcia wielu uczniów, ale wyróĪniają siĊ dwaj: Dawid Podjuk
z kl. 2 a i Adrian Szwarc z kl. 2 b. Tych dwóch pasjonatów pokazuje,
Īe rozwijanie swoich zainteresowaĔ prowadzi do sukcesu.
Dla Dawida nie ma tajemnic chemia, a dla Adriana bramą do
poznawania Ğwiata jest doskonaáa znajomoĞü jĊzyka niemieckiego.
Adrian zostaá najlepszym germanistą w Wielkopolsce w XIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu JĊzyka Niemieckiego Deutschfreund.

Dawid Podjuk i Adrian Szwarc.

wiedzy o nowej kulturze. Takie dziaáania mają pomóc w realizacji
pomysáu nauczycieli jĊzyków obcych naszej szkoáy, którzy chcą
wdroĪyü CLIL (content and language integrated learning) polegający na zintegrowanym ksztaáceniu przedmiotowo - jĊzykowym we
wszystkich klasach technikum i liceum. Aby to osiągnąü nauczyciele
wszystkich przedmiotów przygotowali projekt w ramach „Europejskiego Rozwoju Szkoáy” Erasmus plus mobilnoĞü, a jĊzykowcy
brali udziaá w konferencji e-twinning w Warszawie.
Niektóre lekcje odbywają siĊ w formie warsztatów, pokazów
i szkoleĔ, co bardzo podoba siĊ máodzieĪy. W tym roku zaprosiliĞmy do naszej szkoáy AkademiĊ Kelnerską Grzegorza Górnika.
W projekcie wziĊáo udziaá 27 uczniów technikum Īywienia i usáug
gastronomicznych. Podczas szkolenia máodzieĪ miaáa okazjĊ üwi-

Grzegorz Górnik z uczennicami klasy gastronomicznej.

Dawid zakwali¿kowaá siĊ do ¿naáu Wielkopolskiego Konkursu
Chemicznego, organizowanego przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Nasze Technikum uzyskaáo Tytuá Brązowej Szkoáy 2015 i Tytuá
Brązowej Szkoáy 2016 miesiĊcznika „Perspektywy”.
W nastčpnym roku szkolnym proponujemy nabór
w kierunkach:
µ technik architektury krajobrazu,
µ technik informatyk,
µ technik logistyk,
µ technik mechatronik,
µ technik pojazdów samochodowych,
µ technik rolnik,
µ technik urzĈdzeę i systemów energetyki odnawialnej,
µ technik İywienia i usãug gastronomicznych.
Otwartą propozycjĊ kierujemy do uczniów Zasadniczej Szkoáy
Zawodowej, poniewaĪ jest moĪliwoĞü ksztaácenia we wszystkich
zawodach (praktyka odbywa siĊ u rzemieĞlników lub w zakáadzie
usáugowym) oraz w wiodących zawodach mechanik samochodowy
i mechanik motocyklowy ( praktyka w warsztatach szkolnych).

Nowoczesna edukacja
NajwaĪniejszym zadaniem szkoáy jest wysoki poziom ksztaácenia
potwierdzony przez wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych.
Drogą do tego są zajĊcia lekcyjne, ale mają one czĊsto róĪnorodny
charakter. Niekiedy zajĊcia z informatyki i przedmiotów mechatronicznych odbywają siĊ po angielsku. Dodatkowe umiejĊtnoĞci
z zakresu programowania uczniowie mogą zdobyü w ramach prac
w druĪynie programistów FX-Team, pisząc m.in. aplikacje dla telefonów komórkowych. W paĨdzierniku uczniowie klasy I technikum
mechatronicznego uczestniczyli w „niecodziennej lekcji historii” na
ostrzeszowskim cmentarzu. Lekcja ta byáa poĞwiĊcona pamiĊci
polegáych i pomordowanych w czasie II wojny Ğwiatowej.
Jako jedyna szkoáa w poáudniowej Wielkopolsce uczymy j.
hiszpaĔskiego - oczywiĞcie takĪe niemieckiego i angielskiego.
DziĊki wspóápracy szkoáy z miĊdzynarodową organizacją
AIESEC w lutym naszą placówkĊ odwiedziáa Mina - 24 letnia
studentka z Iranu. Mina uczestniczyáa w wielu lekcjach jĊzyka

Wolontariuszka Mina z Iranu.
angielskiego, przedstawiając swój kraj i odpowiadając na pytania
uczniów. Braáa równieĪ udziaá w lekcji geogra¿i, graáa z naszymi
uczniami w siatkówkĊ, gotowaáa z uczniami technikum Īywienia
oraz spĊdzaáa z nimi czas popoáudniami na krĊglach, jeĪdĪąc na
áyĪwach. Pobyt Miny w naszej szkole umoĪliwiá uczniom sprawdzenie siĊ w „Īywej” komunikacji w jĊzyku angielskim i zgáĊbienie

czyü z mistrzem nakrywanie stolika zastawą stoáową, zapraszanie
goĞci do stolika, zasady serwowania daĔ. NajwiĊkszym zainteresowaniem cieszyáo siĊ szablowanie szampana oraz serwowanie
deserów páonących. Pan Grzegorz Górnik zjednaá sobie uczniów
i stworzyá doskonaáą atmosferĊ do pracy i nauki. Akademia Kelnerska
uhonorowaáa naszą
szkoáĊ Eurocerty¿katem JakoĞci, który
bĊdzie nas nieustannie motywowaá do
rozwijania zainteresowaĔ uczniów
i zwiĊkszania poziomu nauczania
przedmiotów zawodowych.
Uczniowie
klas technikum
rolniczego i architektury krajobrazu
czĊsto uczestniczą
w ciekawych lekcjach i warsztatach
w róĪnych gospodarstwach. Zdobywane w ten sposób
praktyczne umiejĊtMateusz Kujawiak i Sebastian
noĞci wpáywają na
Balcerek - ¿naliĞci regionalnego
poziom osiąganych
konkursu BHP w rolnictwie.
wyników. Rolnicy
uzyskali V miejsce
w kraju w rankingu „Perspektyw” w zdawalnoĞci egzaminów zawodowych. Uczniowie tego kierunku ksztaácenia zdobywają wysokie
noty w Konkursach BHP i na Olimpiadzie Máodych Producentów
Rolnych. Architekci zajĊli VII miejsce w tym samym rankingu. Swoje
umiejĊtnoĞci sprawdzają uczestnicząc w róĪnych konkursach.

Logistycy na praktykach w Niemczech.

(logistycy i uczniowie energii odnawialnej) i w Czechach (mechanicy samochodowi i uczniowie technikum gastronomii). Wyjazdy
te pozwalają uczniom poszerzyü wiedzĊ zawodową, ale takĪe
poprzez bogaty program kulturowy zapoznaü siĊ z kulturą danego
kraju. Mechatronicy i informatycy odbywają praktyki na Politechnice
PoznaĔskiej, realizując program„Czas Zawodowców”.
Cieszymy siĊ, Īe nasi uczniowie zdobywają róĪnorodne umiejĊtnoĞci i wracają peáni wraĪeĔ. Chlubą dla szkoáy są opinie o naszych
uczniach wystawiane przez pracodawców na ich praktykach. Miáo
nam, gdy pracodawcy powtórnie zapraszają uczniów, by odbywali
u nich praktyki. Tak jest np. w przypadku uczniów klas gastronomicznych, którzy od wielu lat wyjeĪdĪają na praktyki do Czech,
gdzie pracują w restauracjach. Pracodawcy są bardzo zadowoleni
z pracy naszych uczniów i zabiegają o kolejne grupy máodzieĪy,
szczególnie Īe nie ma bariery jĊzykowej. Praktyki pozwalają na
szersze spojrzenie na Ğwiat. Stają siĊ motywacją do powiĊkszenia
zdobywanych umiejĊtnoĞci, które bĊdą procentowaü w przyszáoĞci
moĪliwoĞcią znalezienia i wykonywania interesującej i atrakcyjnej
zarobkowo pracy.
Nasza szkoáa oferuje uczniom moĪliwoĞü zdobycia prawa jazdy.
Wybierając zawód technik rolnik lub technik mechanik pojazdów
samochodowych albo te same odpowiedniki w szkole zawodowej
uczniowie mogą uzyskaü prawo jazdy kat B i T bez dodatkowych
opáat. Wszyscy uczniowie naszej szkoáy otrzymują zniĪkĊ 30% na
kurs prawa jazdy.
Mamy staáy kontakt z fachowcami w dziedzinie zdobywania
funduszy europejskich, nawoĪenia i ochrony roĞlin, dziĊki temu
uczniowie nabywają równieĪ taką wiedzĊ.
Obrazu moĪliwoĞci naszej szkoáy dopeániają róĪne konkursy,
nie tylko edukacyjne, ale takĪe sportowe i artystyczne. Na tym polu
moĪemy poszczyciü siĊ wieloma osiągniĊciami. Od wielu lat laury
gromadzi dziaáający w szkole kabaret „Na wynos”. Uczniowie zdobywają nagrody i wyróĪnienia na konkursach recytatorskich. Ostatni
sukces máodych aktorów to I miejsce w wojewódzkim konkursie
„Spojrzenia 2015”, organizowanym przez Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu na skecz inspirowany twórczoĞcią K.I. GaáczyĔskiego.
Wiosną zaĞ spodziewajmy siĊ premiery nowego programu.
Od 2006 roku w naszej szkole dziaáa zespóá muzyczny The
Foomix, laureat wielu nagród, w tym nagrody za najlepsze wykonanie
utworu Tadeusza Nalepy na wojewódzkim przeglądzie szkolnych
zespoáów muzycznych w Poznaniu. KaĪdego roku The Foomix gra
kilkanaĞcie koncertów. Zespóá wykonuje szeroko pojĊtą muzykĊ
rozrywkową od heavy metalu przez pop do jazzu. W tym roku planowana jest teĪ premiera pierwszej autorskiej páyty zespoáu. Szkoáa
posiada znakomite warunki do rozwijania muzycznych pasji: jest
nagáoĞniona sala prób, wyposaĪona w perkusjĊ i inne instrumenty.
SpecjalnoĞcią sportową naszej szkoáy są zawody w piákĊ siatkową i noĪną. Olbrzymim powodzeniem cieszą siĊ turnieje tenisa
stoáowego. Uczniowie mogą korzystaü z siáowni, z zajĊü w salce
aerobiku i w sali sztuk walki.
WiĊcej informacji na stronie internetowej szkoáy http://www.
zsz2.ostrzeszow.pl/
i na stronie projektu: www.foomix.fulara.com.

Lekcja z geodetą architektów krajobrazu.

Projekty praktyki
WaĪnym elementem nowoczesnego edukowania są realizowane projekty i praktyki. Najciekawszym doĞwiadczeniem dla
uczniów stają siĊ praktyki odbywane za granicą. W ramach programu Erasmus + uczniowie odbywają praktyki w Wielkiej Brytanii(
informatycy i uczniowie technikum gastronomii), w Niemczech

Zespóá The Foomix.
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
Mo

Choroba pozwa
pozwala poznaý sâodycz zdrowia, zâo - dobra, gâód - sytoğci,
zm
zmċczenie
wypoczynku. Heraklit z Efezu

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
Jednak nie do koĔca zrealizowaáeĞ swoje
plany, a to tylko dlatego, Īe znów siĊ trochĊ
zapominasz. Drogi Baranie, obowiązki i praca na pierwszym miejscu, zabawa moĪe
poczekaü. Ponadto naprawdĊ nie masz juĪ
16 lat, a momentami siĊ tak zachowujesz.
Postaraj siĊ nieco bardziej zapanowaü nad
swoim zachowaniem i emocjami, bo zaczynasz przypominaü dawnego, rozchwianego
Barana (którego ciągle gdzieĞ nosi), i za
którym za bardzo nie tĊsknisz... MiáoĞü - nie
odreagowuj swoich frustracji kosztem innych.
Finanse - tu nie musisz siĊ przejmowaü.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
TydzieĔ zdecydowanie lepszy niĪ ostatni,
choü bĊdziesz czuá siĊ nieco senny, ale
spokojny. UwaĪaj na skáad swojej diety, bo
problemy z Īoáądkiem mogą odezwaü siĊ
szybciej, niĪ myĞlisz. Warto, byĞ na jakiĞ
czas poĪegnaá siĊ ze sáodyczami i smaĪonymi posiákami. W pracy moĪe wydarzyü
siĊ coĞ, co CiĊ zaskoczy, tym razem pozytywnie. Nie zapominaj jednak o dyplomacji
w rozmowach z szefem. MiáoĞü - poĞwiĊü
wiĊcej uwagi. Finanse - coraz lepiej.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
W tym tygodniu bĊdziesz miaá okazjĊ zmieniü
niektóre rzeczy w swoim Īyciu. To nie bĊdą

duĪe zmiany, ale i tak bĊdą mogáy znacząco
wpáynąü na jakoĞü Twojej codziennoĞci.
MoĪe warto podjąü próbĊ i niektóre sprawy
„usprawniü”? W związku moĪe dojĞü do
nieoczekiwanych nieporozumieĔ, nie broĔ
za wszelką cenĊ swojego zdania, jeĞli nie
chodzi o nic szczególnie waĪnego. MiáoĞü a gdzie kompromisy? Finanse - nie podejmuj
pochopnych decyzji.

MiáoĞü - czasem trzeba iĞü pod górĊ. Finanse - jest okej.

WODNIK

PANNA

STRZELEC

24 sierpnia - 22 wrzeĞnia

22 listopada - 21 grudnia

Powoli doĞü skomplikowane sprawy, które
miaáy miejsce na przestrzeni ostatnich dni,
zaczną siĊ ukáadaü i prostowaü. BĊdziesz
miaáa trochĊ wiĊcej czasu zwáaszcza pod
koniec tygodnia. Nie oznacza to jednak, Īe
koĔcówka tygodnia i weekend zapowiadają
siĊ zupeánie spokojnie. Spodziewaj siĊ niezapowiedzianej wizyty i maáych komplikacji
organizacyjnych z nią związanych. Postaraj
siĊ jednak podejĞü do tego ze spokojem
i wyrozumiaáoĞcią. MiáoĞü - otwórz oczy.
Finanse - nie poddawaj siĊ zbyt áatwo.

MoĪesz oczekiwaü powrotu stabilizacji.
Byü moĪe wtorek i Ğroda przyniosą trochĊ
wstrząsów i adrenaliny, ale szybko wszystko
wróci do normy i bĊdziesz mógá dalej dziaáaü
wedáug ustalonego wczeĞniej rytmu. W weekend zdecydowanie wzroĞnie Twoja forma
¿zyczna, ale przede wszystkim psychiczna.
BĊdziesz w stanie podjąü waĪną decyzjĊ,
z którą zwlekasz juĪ od dáuĪszego czasu.
MiáoĞü - zdecydowanie idzie ku lepszemu.
Finanse - ze spokojem.

BĊdziesz miaá trochĊ wiĊcej czasu, by skupiü
siĊ na sobie. PamiĊtaj jednak, by oddzieliü
speánianie niepotrzebnych zachcianek od relaksu i odpoczynku. Pod koniec tygodnia moĪesz byü rozdraĪniony i wrĊcz rozkapryszony,
co nie najlepiej wpáynie na Twoją komunikacjĊ
z otoczeniem. UwaĪaj teĪ, byĞ báĊdnie i zbyt
pewnie nie odczytywaá niektórych sygnaáów.
MiáoĞü - zachowaj dystans. Finanse - zdecydowanie lepiej, ale nie traü obiektywizmu.

RAK

WAGA

22 czerwca - 22 lipca

23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika

Pod koniec tygodnia spodziewaj siĊ nieporozumieĔ ze wspóápracownikami. Atmosfera w pracy moĪe zrobiü siĊ napiĊta
i nieprzyjemna. Warto bĊdzie poszukaü
Ĩródáa tego zamieszania, zamiast wymieniaü siĊ bezpodstawnymi oskarĪeniami.
W domu sytuacja teĪ ulegnie pogorszeniu,
bo frustracja związana z pracą, niestety,
odbije siĊ na Twoich bliskich... MiáoĞü - panuj
nad emocjami. Finanse - koĞü niezgody?

Nieodpowiedzialny wspóápracownik bez
Twojej zgody obarczy CiĊ swoimi obowiązkami. Caáy tydzieĔ bĊdzie trudny i mĊczący,
a beztroskie zachowanie ludzi z Twojego
otoczenia doprowadzi CiĊ do niejednej
frustracji. W weekend czeka CiĊ jednak
przyjemna niespodzianka, która wynagrodzi
Ci caáy ten zawodowy zamĊt. MiáoĞü - nic
dodaü, nic ująü. Finanse - stabilnie i pewnie.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
MoĪesz poczuü siĊ nieco osamotniony. TĊsknota za bliską osobą, z którą nie moĪesz
siĊ teraz zobaczyü, da o sobie znaü, ale
bĊdziesz musiaá sobie z tym jakoĞ poradziü.
Robienie scen i oznajmianie wszystkim jak
bardzo Ci ciĊĪko, nie bĊdzie najlepszym
rozwiązaniem. Nie staraj siĊ teĪ szukaü
„czegoĞ w zamian”, bo to, zamiast pomóc,
moĪe jeszcze pogáĊbiü Twoje uczucie pustki.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Przygotuj siĊ na drobne perturbacje. Niezbyt
korzystny ukáad gwiazd sprawi, Īe mogą siĊ
dziaü doĞü czĊste i dynamiczne zmiany. JeĞli
jednak zachowasz elastycznoĞü i otwartoĞü
umysáu, poradzisz sobie z nimi bardzo szybko
i bezproblemowo. W pracy spokojniej, ale
bądĨ czujny, bo zaufany wspóápracownik
moĪe wykazaü siĊ wyjątkową nieodpowiedzialnoĞcią i rozkojarzeniem. Twoja báyskotliwoĞü i szybkoĞü reakcji moĪe uratowaü
z pozoru beznadziejną sytuacjĊ. MiáoĞü - cisza
i spokój. Finanse - w tym tygodniu nie szalej
z wydawaniem.

Twoje zachowanie w ostatnich dniach zaskoczyáo Twoich najbliĪszych. Ostatnio zbyt
czĊsto nad Twoim rozsądkiem bierze górĊ
frustracja, a to nie dziaáa na Twoją korzyĞü.
W tym tygodniu na horyzoncie mogą pojawiü
siĊ drobne káopoty, które z „Twoją pomocą”
mogą przerodziü siĊ w káopoty powaĪniejsze.
UwaĪaj, byĞ przez swoją nonszalancjĊ i záoĞü
nie narobiá sobie powaĪnych problemów,
z których nie bĊdzie áatwo wybrnąü. MiáoĞü

21 stycznia - 19 lutego

RYBY
20 lutego - 20 marca
Twoich rozterek ciąg dalszy. Chyba najwyĪszy
czas zastanowiü siĊ, co, a raczej kto, je powoduje. BĊdziesz odczuwaü obniĪone poczucie
wáasnej wartoĞci, a nawet momentami stany
lĊkowe. Zadbaj raz a porządnie, by osoby
z najbliĪszego otoczenia nie dziaáaáy na Ciebie
negatywnie. BĊdziesz musiaáa zebraü siĊ na
odwagĊ i przeprowadziü powaĪną i stanowczą
rozmowĊ, niektóre sprawy warto wreszcie
zamknąü. Nie daj siĊ jednak ponieĞü emocjom.
MiáoĞü - stój przy swoim. Finanse - portfel
lekko schudnie.
By marcowe, przedwiosenne zmĊczenie
i záe samopoczucie dawaáo siĊ nam jak
najmniej we znaki; pamiĊtajmy, Īe z wiosną
przychodzi radoĞü i nadzieja
Wasza wróĪka

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

Co piðty zabieg gratis !!!

KAWA - ĝWIAT W FILIĩANCE
Warsztaty dla máodzieĪy i dorosáych
WYPRÓBUJ FALE UDERZENIOWE NA:

•
•
•
•

ostrogi piĊtowe
áokieü tenisisty
kolano skoczka
oraz inne dolegliwoĞci bólowe

Gabinet czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00
(RównieĪ wizyty domowe)
Rejestracja: tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45

powstaje kawa, dlaczego jedna smakuje nam
lepiej, a inna gorzej, czy
jakoĞü ziaren kawy ma
znaczenie, a moĪe dobra
kawa wymaga dobrego
ekspresu?
Na te i inne pytania
otrzymaliĞmy odpowiedĨ
podczas warsztatów
kawy, które odbyáy siĊ 8
marca w Bibliotece Publicznej w Grabowie nad
Prosną. Byáa czĊĞü edukacyjna i bardzo
przyjemna czĊĞü degustacyjna oraz
chwila na samodzielne przyrządzanie
kawy w profesjonalnym ekspresie, pod
czujnym okiem trenera.
W naszych warsztatach wziĊli udziaá:
- uczniowie klasy
III Technikum ĩywienia

Kawa - napój sporządzany z palonych, a nastĊpnie zmielonych lub poddanych instantyzacji ziaren kawowca,
zwykle podawana na gorąco. Pochodzi
z Etiopii, w Europie pojawiáa siĊ okoáo
XVI wieku. Jedna z najpopularniejszych
uĪywek na Ğwiecie i gáówne Ĩródáo kofeiny. Dziaáa pobudzająco i orzeĨwiająco
oraz przyspiesza przemianĊ materii.
Zawiera przeciwutleniacze, które zapobiegają powstawaniu wolnych rodników.
SPECJALISTYCZNY
Rocznie produkuje
GABINET
siĊ okoáo 6,7 miliona
ton kawy.
ALERGOLOGICZNY
Warsztaty kawy to
dr n. med. Ewa Duczmal
doskonaáy pomysá na
interesujące zajĊcia
zarówno dla máodzieĪy,
jak i dorosáych. Kawa towarzyszy nam bowiem
w Īyciu kaĪdego dnia.
Pijemy ją w domu, pijemy ją w pracy, w kawiarni, podczas odwiedzin,
w podróĪy…
Jednak rzadko
zastanawiamy siĊ, jak

Specjalista alergolog i pediatra

UWAGA!
NOWY ADRES
WieluĔska 1B
WiĊcej szczegóáów pod adresem
www.alergo-medica.pl

tel. 603 857 030
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- poboli, poboli i przestanie... szybciej niĪ
myĞlisz. Finanse - niezáy bonus.

i Usáug Gastronomicznych z Zespoáu
Szkóá nr 2 w Ostrzeszowie oraz panie
(bo przecieĪ to DzieĔ
Kobiet) - miáoĞniczki kawy.
Warsztaty kawy
prowadziá barista
& trener - àukasz
Rzepczyk (Port Coffee)
Centrum Kultury
w Grabowie
nad Prosną
https://pl.wikipedia.
org/wiki/Kawa
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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.

DWIE DOBRE WIADOMOĝCI Z WROCàAWIA

CO SàYCHAû
W „SZUWARACH”, CZYLI
HOKEJ PODWODNY
W OSTRZESZOWIE
Staáo siĊ. Ostrzeszowski Klub Hokeja Podwodnego SZUWARY wziąá udziaá
w IV edycji najbardziej prestiĪowego
w Polsce turnieju „Gorączka Sobotniej
Nocy 2016”, pieczĊtując w ten sposób

swoją obecnoĞü w rodzinie podwodnych
wojowników. W tym roku w GdaĔsku
spotkaáa siĊ caáa krajowa czoáówka (co
w praktyce oznacza wszystkie istniejące
zespoáy) oraz trzy bardzo silne druĪyny
z Wielkiej Brytanii. Broniąc honoru najmáodszego polskiego klubu, walcząc do
ostatniego haustu powietrza, wspiĊliĞmy
siĊ na 12. miejsce wĞród plejady o wiele
bardziej doĞwiadczonych zespoáów.
Hokej podwodny to sport, w którym 6-osobowe druĪyny, wyposaĪone
w páetwy, maski i rurki do oddychania,
páywając pod wodą, za pomocą krótkich
25-centymetrowych kijków, starają siĊ
prowadziü po dnie basenu i wstrzeliü
do bramki przeciwnika oáowiany krąĪek.
Sport narodziá siĊ w latach 50. w Wielkiej Brytanii jako sposób na urozmaicenie treningów zawodowych nurków,
zwáaszcza w porze zimowej. ĝwietnie
rozwija umiejĊtnoĞci páywackie i orientacjĊ pod wodą oraz bardzo podnosi
wydolnoĞü organizmu.
Hokej podwodny do Ostrzeszowa
przywiózá z GdaĔska lider najlepszego w Polsce zespoáu - Baátyckie Foki,
pan Michaá Olszewski, realizując jedno
ze statutowych zaáoĪeĔ klubu, tj. promocjĊ hokeja podwodnego w Polsce.
Zaszczepiá tĊ nietypową dyscyplinĊ
wĞród miejscowych wielbicieli sportu
i przygody, a dalej wszystko potoczyáo
siĊ lawinowo. ZakupiliĞmy potrzebny
sprzĊt. DziĊki wsparciu najbliĪszego
klubu Hydra Trzebnica odbyliĞmy szkolenia z techniki gry, przepisów i taktyki,
a cotygodniowe poniedziaákowe treningi
na Oceaniku staáy siĊ czĊĞcią naszego
Īycia. ĩeby sprawdziü, jak ekstremalne
doznania są w stanie przetrwaü nasze
organizmy, urządziliĞmy trening nawet
w sobotĊ o 6.00 rano. Warto równieĪ

wspomnieü, Īe czĊĞü sprzĊtu wykonaliĞmy samodzielnie - pierwsze kijki,
Īelowe rĊkawice ochronne. Produkcja
tych drugich okazaáa siĊ zresztą najprzyjemniejszym, zaraz po samej grze,

elementem tego hobby.
Przygotowując siĊ do udziaáu w naszym pierwszym turnieju, zleciliĞmy
równieĪ uszycie strojów, tj. kąpielówek
i czepków, w specjalistycznej ¿rmie
w Buágarii. Niestety, nie wiedzieliĞmy, Īe
oprócz numeracji (rozmiarów odzieĪy)
europejskiej i chiĔskiej, istnieje chyba
jeszcze jedna, bardziej wymagająca,
numeracja buágarska. Na moĪliwoĞü
bezbolesnego zaáoĪenia kąpielówek
bĊdziemy musieli zasáuĪyü sobie ciĊĪką,
wytĊĪoną pracą.
Obecnie jesteĞmy w trakcie o¿cjalnej rejestracji klubu sportowego.
W najbliĪszej przyszáoĞci, oprócz promocji tego sportu wĞród mieszkaĔców
powiatu, chcielibyĞmy zająü siĊ równieĪ
szkoleniem máodzieĪy z zakresu gry
w podwodny hokej i upowszechniaü
nurkowanie z maską i rurką, co stanowi
bardzo przydatną umiejĊtnoĞü w turystyce i ratownictwie wodnym. Mamy juĪ
w naszych szeregach dwóch wspaniaáych hokeistów - juniorów: KubĊ Dominika i Mateusza Bacika - uczniów I LO
w Ostrzeszowie. BĊdący pod wraĪeniem
ich talentu trener Maciej Marszaáek zaprosiá ich na zgrupowanie kadry narodowej do Beáchatowa w kwietniu tego roku.
Mamy nadziejĊ, Īe bĊdą oni pionierami
sekcji máodzieĪowej przy liceum - jak na
razie jedynej takiej w caáym kraju. Bardzo liczymy takĪe na uczniów tworzącej
siĊ w tym roku w „Curie” klasy o pro¿lu
sportowo-turystycznym.
Przy wsparciu lokalnych wáadz
i zarządu basenu Oceanik, jesteĞmy
pewni, Īe nasze miasto zyska kolejny atut, dziĊki któremu wzroĞnie jego
rozpoznawalnoĞü na arenie krajowej
i miĊdzynarodowej.
Mariusz GrzĊda

W niedzielĊ, 6 marca, we Wrocáawiu rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów Karate WKF. W turnieju wystartowaáo
ponad 160 zawodników z 36 klubów z Polski.
Klub „Hitotsu” Ostrzeszów reprezentowaá Maksymilian
Szczypkowski - nasz karateka zająá wysokie, punktowane,
5. miejsce; brązowy medal „odebraá” mu Maciej Wilczek,
wygrywając z Maksem 3:2.
Srebrny medal i wicemistrzostwo Polki w kata druĪynowym seniorek wywalczyáa Beata ZieliĔska; ze wzglĊdu na

nym meczu reprezentacja gimnazjum
z Kraszewic pokonaáa swych rówieĞników z Kobylej Góry wynikiem 37:17.
DzieĔ póĨniej takĪe dziewczĊta
kraszewickiego gimnazjum okazaáy siĊ
lepsze od zawodniczek z Kobylej Góry i,
wygrywając 10:4, zdobyáy mistrzostwo
powiatu w piáce rĊcznej.
RównieĪ cháopcy z naszego gimnazjum w Mistrzostwach Powiatu w Piáce
RĊcznej stanĊli na najwyĪszym stopniu podium.
Reasumując, we wszystkich rozegranych zawodach uczniowie Gimnazjum w Kraszewicach zajĊli najwyĪsze
miejsca i tym samym bĊdą reprezentowaü nasz powiat na zawodach w KĊpnie
i Ostrowie Wlkp.
Mateusz MoĞ

studia Beata startuje obecnie w barwach „Budokan” Wrocáaw.
Srebrną druĪynĊ tworzyáy: Magdalena Mazajczyk, Krystyna
Maciejska i Beata ZieliĔska.
GoĞciem specjalnym MP byá wiceprezes PZK, pan
Wacáaw Antoniak.
Beacie i Maksowi gratulujemy.
Jan ZieliĔski 5 dan
karate shotokan/WKF

GIMNAZJALIĝCI Z GRABOWA MISTRZAMI
W SIATKÓWCE

4 marca w hali sportowej w Grabowie odbyáy siĊ Mistrzostwa Powiatu w Piáce Siatkowej Gimnazjów Dziewcząt
i Cháopców. Najlepsze w tej dyscyplinie okazaáy siĊ zespoáy
dziewcząt i cháopców z UKS „Prosna” Grabów.
W turnieju wziĊáy udziaá druĪyny:
• Gimnazjum w Grabowie
• Gimnazjum w Doruchowie
• Gimnazjum w Mikstacie
• Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie
• Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie

MISTRZOSTWO POWIATU
DLA KRASZEWIC
25 lutego w hali sportowej Gimnazjum w Kraszewicach rozegrane
zostaáy Mistrzostwa Powiatu w Piáce
Koszykowej Cháopców z udziaáem czterech zespoáów: Gimnazjum nr 1 i nr 2
Ostrzeszów, Gimnazjum Kobyla Góra
i Kraszewice.
Organizatorem rozgrywek byá SZS,
a zawody, nad którymi czuwaá prezes
UKS Jordanka Jacek Puchaáa, odbyáy
siĊ w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach.
Klasy¿kacja koĔcowa:
1. Gimnazjum Kraszewice
2. Gimnazjum nr 2 Ostrzeszów
3. Gimnazjum nr 1 Ostrzeszów
4. Gimnazjum Kobyla Góra
Z kolei 29 lutego odbyáy siĊ Mistrzostwa Powiatu Dziewcząt. W rozgrywa-
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Klasy¿kacja koĔcowa:
Cháopcy:
I miejsce: Gimnazjum w Grabowie,
II miejsce: Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie,
III miejsce: Gimnazjum w Mikstacie.
DziewczĊta:
I miejsce: Gimnazjum w Grabowie,
II miejsce: Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie,
III miejsce: Gimnazjum w Doruchowie.
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Złóż życzenia
wielkanocne

MUZYCZNY KWIATEK DLA PAŃ
W sobotę Ostrzeszowskie Centrum
Kultury wszystkie panie obdarowało
muzycznym kwiatkiem. To prawda, że
Dzień Kobiet w kalendarzu przypadł kilka
dni wcześniej, ale dobra muzyka - a taką
uraczyły nas występujące w koncercie
chóry Joy i MiniJoy - zawsze jest „mile

słuchana”.
W przerwie między występami
swój popis taneczny dały także dzieci
z zespołu FunDance, któremu przewodniczy pani Anna Janicka.
Kto postanowił to popołudnie spędzić
właśnie w kinie, z pewnością nie żało-

wał. Młodzi artyści po raz kolejny urzekli
widownię swoim nieprzeciętnym talentem muzycznym. Śpiewano i solo, i w
duetach, i w grupie. Usłyszeliśmy wiele
nigdy nieprzekwitających, muzycznych
kwiatów, m.in. „Takie ładne oczy”, „Czy
ten pan i pani”, „Kapelusze”, „Serduszko

bije w rytmie cha cha”.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył
paniom dyrektor OCK - Artur Derewiecki.
Pewnie nie byłoby tak znakomitego
koncertu, gdyby nie pani Aleksandra
Marszałkowska, to właśnie ona przygotowała młodzież i za to należą jej się
słowa uznania. Słowa uznania kieruję
również do wszystkich śpiewających.
Dobrze, że jesteście!
A. Ł.

Szanowni Państwo

KABARET MŁODYCH PANÓW

UWAGA KONKURS!
WYGRAJ BILETY NA WYSTĘP
KABARETU MŁODYCH PANÓW
Jeśli jesteś sympatykiem KABARETU
MŁODYCH PANÓW i chcesz ich oklaskiwać podczas występu w Grabowie nad

Prosną, weź udział w naszym konkursie,
a możesz wygrać darmowy bilet.
W czterech kolejnych numerach
„Czasu Ostrzeszowskiego” zamieszczamy kolejno małe zdjęcia każdego z członków kabaretu. Osoba,
która uzbiera wszystkie fotki artystów
i przyklei je na kartkę pocztową lub
widokówkę, a także napisze którego
z członków kabaretu przedstawia dana
fotografia - weźmie udział w losowaniu jednego z pięciu biletów na występ
grupy w Grabowie.
UWAGA: kartki pocztowe lub widokówki z właściwie podpisanymi fotografiami artystów prosimy przysyłać
po skompletowaniu wszystkich czterech zdjęć.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
red.

wraz
z AGENCJĄ ARTYSTYCZNĄ „JOANNA”
serdecznie zapraszają Państwa na swój nowy program.
Występ odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. o godz. 20.30.
Hala sportowa, ul. Przemysłowa 1A
w GRABOWIE NAD PROSNĄ
Program „10/10, czyli urodziny!” to porcja wykwintnych skeczy, przygotowanych na bazie najświeższych spostrzeżeń, ze szczyptą ironii. Z pewnością wszystkie dania zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia.
W kabaretowej kuchni wykorzystane zostaną tylko naturalne produkty, bez
konserwantów. W menu nie przewidziano odgrzewanych kotletów!
Pikanterii potrawom doda świeżo mielony żart, a nie taki z dowcipnej torebki...
Widzowie, ze śmiechu będą ugotowani. Idealnie - al dente! Czas trwania programu to około 100 minut.
Cena biletu to: 60 zł
Indywidualnie bilety można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul.
Kaliskiej 22; tel. (62) 730-53-46, w hali sportowej przy ul. Przemysłowej 1A;
tel. 790-315-371 w Grabowie nad Prosną lub na stronie internetowej
www.biletynakabarety.pl.
Zamówienia zbiorowe na bilety przyjmujemy pod numerem
tel. (41) 361-80-47.
Bilety wraz z fakturą dostarczamy na miejsce pod wskazany adres, płatność
za faktury do uzgodnienia.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!!

Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci wyrosły na ludzi, przeznaczaj na nie dwukrotnie więcej czasu i dwukrotnie mniej pieniędzy.

Mikołaj - synek państwa Katarzyny i Arkadiusza Wróblów z Godziętów,
Lenka - córeczka państwa Małgorzaty i Marcina Krawczyków z Zalesia,
córeczka państwa Doroty i Marcina Gomółków z Kaliszkowic Ołobockich,
Oliwier - synek państwa Urszuli i Grzegorza Kaczmarków z Ostrzeszowa,

ur. 5.03.2016r., waga 3150g
ur. 6.03.2016r., waga 3980g
ur. 7.03.2016r., waga 3660g
ur. 10.03.2016r., waga 3460g

Osoby urodzone między
20 lutego a 20 marca to
zodiakalne Ryby.

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

Jeśli za pośrednictwem „CzO”
chcieliby Państwo złożyć swoim
klientom, sympatykom, osobom
prywatnym życzenia, serdecznie
zapraszamy! Podobnie jak w latach
ubiegłych proponujemy naszym
klientom, firmom, instytucjom,
sklepom, a także osobom prywatnym 50% upustu właśnie na takie
życzenia. Wystarczy określenie
wielkości, ewentualnie podanie treści życzeń (tu służymy pomocą),
a świąteczne laurki zamieścimy
w wydaniu poprzedzającym Wielkanoc, czyli już w następnym
numerze. Koszt jednego modułu
(powierzchnia pudełka zapałek)
na stronie czarno-białej (po zastosowaniu upustu) to tylko 16zł, na
stronie kolorowej 32zł. Na stronie pierwszej cena 1 modułu to
128zł, na stronie ostatniej - 64zł
(ceny brutto). Powierzchnia większa - odpowiednio wielokrotność
podanych cen. Życzenia przyjmujemy do piątku - 18 marca, do
godz. 14.00.

