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OKUP MIELI ZŁOŻYĆ NA CMENTARZU…
„Albo okup, albo spalę ci dom i zabiję rodzinę” - taki wybór dała swojemu sąsiadowi mieszkanka gm. Ostrzeszów. Nie dość, że kobieta wysłała
list z pogróżkami do sąsiada, to jeszcze próbowała szantażować jednego
z ostrzeszowskich lekarzy.
Kilka dni temu jeden z mieszkańców gminy Ostrzeszów otrzymał ano-

nim, w którym napisane było, że jeżeli na cmentarzu w podostrzeszowskiej
miejscowości nie zostawi 50.000 złotych, to ktoś spali mu dom i zabije rodzinę. Mężczyzna postanowił nie bagatelizować sprawy i, za namową sąsiadów,
zgłosił ten fakt na policję.
Tego dnia wiadomość o podobnej treści trafiła również do lekarza z Ostrzeszowa. W tym przypadku jednak szanta-

żysta żądał 150.000 tysięcy (które również kazał zostawić w określonym czasie i o określonej godzinie na cmentarzu), grożąc, że jeśli nie otrzyma pieniędzy, to będzie niekorzystnie zeznawać w toczącej się przeciwko lekarzowi sprawie w sądzie.
W miniony czwartek - 28 lipca - było
już wiadomo, kto wysłał anonimy do
obu mężczyzn. Na ten niedorzeczny, ale
i niosący poważne konsekwencje po-

mysł wpadła mieszkanka gm. Ostrzeszów - okazuje się, że kobieta usiłowała
wyłudzić pieniądze od sąsiada, z którym
na co dzień zaprzyjaźniona była jej rodzina. Wcześniej była również pacjentką
lekarza, którego szantażowała.
Na szczęście kobieta szybko zdała sobie sprawę, że popełniła przestępstwo sama zgłosiła się na policję i przyznała
się do tego, co zrobiła.
Wiadomo, że przeprosiła i sąsiada,

OKRADLI SPRZEDAWCZYNIĘ
Kradzieże w naszym powiecie nie
są czymś nowym, tym razem złodzieje okradli sprzedawczynię jednego ze
sklepów hydraulicznych w Ostrzeszowie. Do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie (28 lipca).
Było ok. godz. 16.00. Wówczas do
sklepu, w którym przebywała sama pracownica, wszedł mężczyzna, prosząc,
by kobieta pokazała mu kratki wentylacyjne - okazuje się, że w ten sposób
chciał odciągnąć jej uwagę od osób, któ-

KRADZIEŻ, KTÓREJ NIE BYŁO, CZYLI...

re chwilę po nim pojawiły się w sklepie.
- Przeszliśmy do drugiej części sklepu. Kiedy pokazywałam mu te kratki,
wszedł mężczyzna z kobietą. Teraz, jak
to wszystko sobie układam w całość,
wiem, że mieli to zaplanowane. Mężczyzna, który przyszedł z panią, stanął bokiem, by zasłonić mi widoczność. W tym
czasie kobieta weszła na zaplecze, wzięła z mojej torebki portfel i wróciła „na
sklep”. Ostatecznie nie kupili niczego
i wyszli. To wszystko działo się tuż przed

i lekarza, i że bardzo żałuje swojego czynu.
Jak mówią jej znajomi - to bardzo spokojna, ułożona osoba, ale widać było, że
od jakiegoś czasu zachowuje się inaczej,
jakby nie była sobą, być może ma jakieś
problemy...
Policja prowadzi postępowanie w tej
sprawie.
A. Ławicka

zamknięciem. Nie zorientowałabym się
nawet, że ktoś ukradł mi portfel, myślałabym pewnie, że gdzieś mi wypadł, ale
zaraz po pracy miałam zamiar pojechać
jeszcze do apteki. Kiedy otworzyłam torebkę, zobaczyłam, że portfela nie ma.
Znajdowało się nim 2000 złotych. Dopiero wtedy połączyłam fakty - mówi sprzedawczyni. - Nie znałam tych osób, jeden
z mężczyzn był wytatuowany, nie wzbudzali zaufania. Na drugi dzień dokumenty, które nosiłam w portfelu, odnalazły
się w Kępnie...
Złodziei szuka policja.
A. Ł.

SIOSTRA TEOFANIA OPUSZCZA OSTRZESZÓW

TYLE RABANU O NIC
W miniony piątek, 29 lipca, w godzinach przedpołudniowych rozeszła się
wieść o okradzeniu jednej z przychodni
chirurgicznych w Ostrzeszowie. Sprawa wyglądała poważnie, więc na miejscu zdarzenia zjawili się policjanci, którzy szybko przystąpili do czynności dochodzeniowych. Mówiono o kradzieży pieniędzy, choć suma pozostawała tajemnicą. Oczekujący w przychodni
pacjenci byli zdezorientowani - nikt nie
miał dla nich czasu, gdyż cały personel zaabsorbowany był kradzieżą, składaniem zeznań... W poczekalni zapanował chaos, bo też nikt nie był w stanie powiedzieć, czy przychodnia zostanie zamknięta i czy w ogóle tego dnia
ktoś będzie przyjęty. Trudno dziwić się
ludziom, że z niezadowoleniem i obawą
patrzyli na to, co się dzieje.

Po jakimś czasie okazało się, że żadnej kradzieży w przychodni nie było, po
prostu pracownica, której powierzono
gotówkę, przypomniała sobie, że schowała pieniądze w całkiem innym miejscu niż zwykle i zwyczajnie o tym fakcie zapomniała. Kiedy wreszcie to sobie uświadomiła, akcja poszukiwania
„skradzionych” pieniędzy i „złodziei”
trwała już w najlepsze.
Wniosek z tej historii jest taki - gdy
znajdziemy się w podobnej sytuacji, nie
wpadajmy w panikę, i zanim wezwiemy
policję do szukania złodziei, sprawdźmy dobrze różne skrytki i własne kieszenie oraz spróbujmy przypomnieć
sobie, co robiliśmy, zanim „odkryliśmy” kradzież.
K.J.

ZAGRAJ
O DWIE STÓWKI!
Na rozwiązania czekamy do 11 sierpnia.
Po 21 latach pobytu w Ostrzeszowie
tutejszy klasztor opuściła siostra Teofania Migowska, będąca od pięciu lat
przełożoną Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie. Nową przełożoną Zgromadze-

nia została Miriam Królska. Tymczasem siostra Teofania z dniem 1 sierpnia objęła funkcję przełożonej Prowincji Warszawskiej. Na kilka godzin
przed wyjazdem do Warszawy spotkałem się z nią, by podziękować za wie-
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MOTOR-OIL
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Z dostawą do Klienta
Szybko, Pewnie, Solidnie

loletnią dobrą współpracę z redakcją „CzO” i porozmawiać o jej pobycie
w ostrzeszowskim klasztorze.
Obszerny, ale bardzo ciekawy
wywiad z siostrą Teofanią
na str. 12.-13.



Zapraszamy do naszej wakacyjnej zabawy,
w której można wygrać 200 złotych.
Zaczynając od numeru 28., zamieszczaliśmy na str. 1. jeden
z czterech fragmentów pociętego
banknotu 200-złotowego; dziś część
czwarta - ostatnia.
Aby wziąć udział w losowaniu dwustu złotych, należy wycięte z gazety
cztery różne fragmenty banknotu dopasować w taki sposób, by powstała całość. Złożone części należy nakleić na
standardową kartkę pocztową lub widokówkę, napisać swoje dane adresowe i tak
wypełnioną kartkę dostarczyć do redakcji do 11 sierpnia br., do godz. 16.00 (kartki dostarczone po tym terminie, również przez
pocztę, nie będą brały udziału w losowaniu).
W zabawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie (wykluczony jest udział pracowników redakcji oraz ich najbliższej rodziny).
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osób nagrodzonych.
red.
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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

ROLNICY WCIĄĩ WALCZĄ
O SWOJE PIENIĄDZE

posiadającą wiedzĊ o tych, którzy
chcieliby sprzedaü swoje bydáo. Tym
sposobem wykorzystywali zaufanie
rolników do „swoich” i szybko znajdowali chĊtnych. Zdarzaáo siĊ równieĪ,
Īe to rolnicy sami telefonowali do
¿rmy - bowiem ta przez jakiĞ czas
„kusiáa” atrakcyjną reklamą w prasie
i Internecie.
PrzestĊpcy mieli tylko jedno zastrzeĪenie - nie páacili gotówką, rolnicy
mieli otrzymaü pieniądze na rachunek
bankowy w ciągu 14 dni.
W tym roku mijają dwa lata, odkąd
rolnicy walczą przed sądem o swoje
naleĪnoĞci. Są to niemaáe kwoty - od
10 do 15 tysiĊcy záotych. W niektórych
przypadkach straty siĊgają nawet
ponad 20 tysiĊcy.
Na odbywającej siĊ w miniony
czwartek rozprawie wiąĪąca miaáa
byü opinia biegáego, który stwierdziá,

Īe w chwili zawierania kontraktu z pokrzywdzonymi sytuacja ekonomiczno-¿nansowa spóáki byáa záa. Gáównymi
powodami pogorszenia sytuacji miaáy
byü - drastyczne zmniejszenie przychodów ze sprzedaĪy, poniesienie
straty w dziaáalnoĞci oraz wykorzystanie przez wáaĞcicieli Ğrodków pieniĊĪnych, tj. ok. 920.000 tysiĊcy záotych
na zaspokojenie wáasnych potrzeb,
zamiast na spáatĊ zobowiązaĔ spóáki.
Biegáy wskazaá, Īe na koniec 2013
roku ¿rma posiadaáa na koncie pieniądze pozwalające na zapáatĊ rolnikom.
Z opinią tą nie zgodziáa siĊ obrona
oskarĪonych, która wniosáa o koniecznoĞü jej uzupeánienia.
- Czytając opiniĊ, mam wraĪenie,
Īe biegáy nie dotará do wielu dokumentów ksiĊgowych, które są bardzo
istotne dla tego postĊpowania. Nie
odniósá siĊ w Īaden sposób do bi-
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lansu, który zostaá zaáączony, m.in.
do postĊpowania upadáoĞciowego.
Stwierdzając, Īe pieniądze zostaáy
wykorzystane na wáasne potrzeby,
biegáy nie wskazaá Īadnego Ĩródáa
dowodowego. Nie wymieniá równieĪ
dokumentów, na podstawie których
wydaá tĊ opiniĊ - táumaczyáa pani
adwokat.
Poszkodowane osoby, które braáy
udziaá w rozprawie, byáy za tym, aby
odrzuciü wniosek pani adwokat. Po
kilkuminutowej przerwie sĊdzia zdecydowaáa jednak, Īe biegáy powinien
odpowiedzieü na pytania wskazane
przez obronĊ. Tym razem sąd nie
zleciá pisemnej opinii, biegáy bĊdzie
musiaá záoĪyü ustną opiniĊ uzupeániającą na kolejnej rozprawie. A ta
odbĊdzie siĊ dopiero w paĨdzierniku...
A. àawicka

Akcja
pobierania krwi
Terenowy Oddziaá Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrzeszowie 10 sierpnia, w godzinach

Od blisko dwóch lat w ostrzeszowskim sądzie toczy siĊ sprawa
rolników, którzy sprzedali swoje
bydáo jednej z áódzkich ¿rm i nie
otrzymali za nie pieniĊdzy. I choü
wiele wskazywaáo na to, Īe odbywająca siĊ 28 lipca rozprawa

ZatrudniĊ
kierowcĊ, kat.
C+E,
t. 602 596 215

bĊdzie tą ostatnią, tak siĊ jednak
nie staáo...
àódzcy przedsiĊbiorcy oferowali
rolnikom bardzo korzystne ceny na
Īywiec.
Schemat ich dziaáania byá prosty - wáaĞciciele nawiązywali kontakt
z osobą na terenie naszego powiatu

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:
LETNIA
PROMOCJA!
Przy zakupie 10 soków

- jabäkowy (3l)

GRATIS!

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

DIAGNOSTYKA
I REHABILITACJA
FUNKCJONALNA
Schorzenia narzðdu
ruchu taki jak:

Ƈ ból krõgosãupa Ƈ
zwyrodnienia Ƈ dyskopatia Ƈ
po zãamaniach Ƈ skrõceniach Ƈ

Certyfikowany terapeuta
Nowoczesne metody
fizjoterapeutyczne
cena od 25zã/godz.
tel. 516 453 579

od 8:30 do 12:30 organizuje
akcjĊ pobierania krwi przy
Intermarche w Ostrzeszowie
przy ul. LeĞnej 51. Osoby zain-

Chic Group pionier i lider branĪy e-papierosowej w Europie,
w związku z intensywnym rozwojem poszukuje osoby (M/K) na stanowisko:

teresowane przyáączeniem siĊ do
akcji proszone są o przybycie - po
lekkim Ğniadaniu, z dokumentem
toĪsamoĞci.
WĞród dawców, którzy oddadzą
krew, zostaną rozlosowane apteczki.
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Specjalista
w ortopedii
i traumatologii
narzĆdu ruchu

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

STUDNIE

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

Specjalista
ds. Finansów i Controllingu
Miejsce pracy: Ostrzeszów
Wymagania
•
•
•
•

wyksztaácenie wyĪsze ekonomiczne,
bardzo dobra znajomoĞü j. angielskiego,
znajomoĞü zasad rachunkowoĞci zarządczej i analizy ¿nansowej,
doĞwiadczenie w tworzeniu biznesplanów, modeli finansowych
oraz analiz rentownoĞci inwestycji,
umiejĊtnoĞü analitycznego myĞlenia i efektywnego rozwiązywania
problemów,
bardzo dobra znajomoĞü MS Of¿ce, zwáaszcza MS Excel,
podstawy vba i SQL oraz MS Access, wiĊksze doĞwiadczenie
w tym zakresie bĊdzie atutem,
mile widziana znajomoĞü systemów SAP, CDN Optima oraz narzĊdzi BI.

•
•
•
•

Zakres obowiązków
•

raportowanie okresowe: zarządcze i operacyjne, zgodnie
z wytycznymi ¿rmy,
rozwój narzĊdzi i procesów usprawniających analizĊ danych,
planowanie strategiczne i operacyjne w oparciu o miejsca
powstawania kosztów,
udziaá w przygotowywaniu budĪetu spóáki i kalkulacja rentownoĞci
planowanych inwestycji,
tworzenie biznesplanów, prognoz wyników i páynnoĞci ¿rmy,
sporządzanie analiz kosztów, przychodów poszczególnych dziaáalnoĞci/
towarów/produktów i badanie odchyleĔ od planu,
przygotowywanie materiaáów do prezentacji wyników ¿rmy i róĪnych
analiz ad hoc,
wypeánianie wniosków kredytowych i leasingowych oraz raportowanie
okresowe do instytucji ¿nansowych.

•
•
•
•
•
•
•

Firma oferuje:
•
•
•
•

konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do doĞwiadczenia,
zatrudnienie w ramach umowy o pracĊ w peánym wymiarze czasu pracy,
pakiet ĞwiadczeĔ socjalnych,
moĪliwoĞü rozwoju kariery zawodowej w przyjaznej atmosferze.

Ŷ

Osoby zainteresowane prosimy o przesyáanie CV pod adres:
praca@esmokingworld.com z dopiskiem w tytule: ¿nanse i controlling.
Termin nadsyáania aplikacji mija dnia 21.08.2016 r.
Uprzejmie informujemy, iĪ zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie
z wybranymi osobami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie nastĊpującej klauzuli:
„WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej aplikacji dla potrzeb niezbĊdnych do realizacji procesów rekrutacji
(zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Ŷ
Ŷ
Ŷ

Mikstat
ul. Krakowska 4
Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

APTEKA KWIATOWA
Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

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

APTEKI
Plan dyİurów
„Pod wagą” od 1.08 do 7.08, tel. 730-32-23
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28, od 8.08 do 14.08, tel. 730-00-76
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.
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POLICJA
Agresywny syn
Awanturowaá siĊ z matką,
uĪywaá wulgarnych sáów i rzucaá
naczyniami - mowa o 35-letnim
mieszkaĔcu Ostrzeszowa, który za
swoje zachowanie w stosunku do
matki zostaá ukarany mandatem.
Do awantury miĊdzy synem
a matką doszáo 25 lipca, po godz.
15.00 na ul. Zawadzkiego w Ostrzeszowie. 35-latek byá do tego stopnia
agresywny, Īe trzeba byáo wezwaü
policjĊ; mĊĪczyzna zobowiązaá siĊ do
zachowania spokoju i przyjąá mandat.

Ukradá maszynkĊ
do golenia
25 lipca 25-letni obywatel Moádawii w jednym ze sklepów w Mikstacie ukradá elektryczną maszynkĊ do
golenia. O fakcie tym poinformowaá
policjĊ wáaĞciciel sklepu. MĊĪczyzna
zapáaciá za skradzioną rzecz; policjanci ukarali go mandatem.

Pobiá máodszego kolegĊ
25 lipca policjanci zatrzymali
16-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa, który w parku pobiá o rok
máodszego kolegĊ.
W poniedziaákowy wieczór do
KPP w Ostrzeszowie zgáosiá siĊ ze
swoim ojcem 15-letni ostrzeszowianin, który poinformowaá, Īe kilka
godzin wczeĞniej na terenie parku,
znany mu 16-latek uderzyá go dwa
razy rĊką w brzuch oraz w gáowĊ, po
czym oddaliá siĊ. Uderzenia spowodowaáy u pokrzywdzonego powaĪne
obraĪenia.
Sprawca zdarzenia jeszcze tego
samego dnia zostaá zatrzymany przez
dzielnicowego ostrzeszowskiej komendy; po wykonaniu czynnoĞci
procesowych zwolniono go do domu.

Hodowaá marihuanĊ
19 lipca ostrzeszowscy policjanci
zatrzymali 23-letniego mieszkaĔca
Sycowa, który na terenie pow. oleĞnickiego prowadziá hodowlĊ marihuany. W trakcie wykonywanych
czynnoĞci funkcjonariusze zabezpieczyli 18 krzaków tego narkotyku.
Trwają czynnoĞci w sprawie.

Przez nieuwagĊ
NieostroĪnoĞü podczas wyprzedzania byáa przyczyną kolizji,
do której doszáo 26 lipca w Siedlikowie.
65-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, kierując peugeotem 407,
nie zachowaá naleĪytej ostroĪnoĞci
podczas wyprzedzania, w wyniku
czego doprowadziá do zderzenia
z wyprzedzającym go samochodem
marki Honda Accord, którym kierowaáa 35-letnia mieszkanka Mikstatu
Pustkowia.
Kierowca peugeota zostaá ukarany mandatem.
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uwaĪaáa podczas cofania i uderzyáa
w zaparkowanego vw passata, w którym znajdowaáa siĊ 43-letnia kobieta
i troje dzieci. Na szczĊĞcie nikomu
nic siĊ nie staáo.
37-latkĊ ukarano mandatem.

Mandat za wypalanie
trawy
27 lipca policjanci ukarali mandatem 31-letnią mieszkankĊ Grabowa nad Prosną - kobieta wypalaáa
uschniĊtą trawĊ i krzaki w pobliĪu
swojej posesji przy ul. KĊpiĔskiej.
Funkcjonariusze poinformowali
31-latkĊ o zagroĪeniu związanym
z rozprzestrzenianiem siĊ ognia.

Za blisko
27 lipca na ul. Sportowej
w Ostrzeszowie doszáo do stáuczki vw golfa i alfa romeo. Sprawcą
zdarzenia byá 19-letni mieszkaniec
Kobylej Góry.
19-latek, kierując vw golfem, nie
zachowaá bezpiecznej odlegáoĞci od
poprzedzającego go samochodu marki Alfa Romeo i najechaá na jego tyá.
Policjanci ukarali go mandatem.

Dusiá i szarpaá
dla czterech piw
AĪ tak bardzo chciaá napiü
siĊ piwa, Īe postanowiá szarpaü
i dusiü przebywającego w parku
mĊĪczyznĊ. 37-letni mieszkaniec
Ostrzeszowa odpowie za rozbój,
którego dokonaá 28 lipca w parku.
Okoáo godziny 11.00 w parku
w Ostrzeszowie, kompletnie pijany 37-latek (ponad 3 promile) zaatakowaá 43-letniego mieszkaĔca
Malborka. MĊĪczyzna zacząá dusiü
i szarpaü 43-latka, uĪywając przy
tym wulgarnych i obelĪywych sáów.
Zrobiá to, poniewaĪ chciaá, aby
mieszkaniec Malborka oddaá mu
swoje cztery piwa warte 7,56 zá.
SprawcĊ rozboju zatrzymano.

Chciaá ominąü psa
28 lipca na ul. Grabowskiej
w Kraszewicach kierujący vw jettą
(76-letni mieszkaniec Rudy ĝląskiej),
chcąc ominąü psa, zjechaá na przeciwny pas jezdni i doprowadziá do
bocznego zderzenia z renault clio,
którym kierowaáa 34-letnia mieszkanka JaĨwin. SprawcĊ ukarano
mandatem.
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Páoną Ğcierniska, atakują
szerszenie
PoĪary sáomy na Ğciernisku, zboĪa i suchej trawy, usuwanie rojów os
lub likwidowanie gniazd szerszeni
- w minionym tygodniu tym gáównie
zajmowali siĊ straĪacy.

NajgroĨniejszym z poĪarów wydaje siĊ byü poĪar Ğcierniska na polu
uprawnym w Czajkowie (25 lipca),
z którym przez kilka godzin walczyáo
aĪ 8 zastĊpów PSP i OSP. SzczĊĞliwie obeszáo siĊ bez wiĊkszych strat.
Plagą w okresie lata są pojawiające siĊ w wielu miejscach roje os
i szerszeni. Szczególnie te drugie
są niebezpieczne dla ludzi, a ich
ukąszenie moĪe groziü Ğmiercią.
27 lipca straĪacy dwukrotnie likwidowali gniazda szerszeni: pierwsze
znajdowaáo siĊ w GodziĊtowach, na
poddaszu wielorodzinnego budynku

OGRODY NOCĄ
W miniony piątek, w godzinach
nocnych policjanci z rewiru dzielnicowych KPP w Ostrzeszowie po raz
kolejny przeprowadzili dziaáania pod
nazwą „Ogrody nocą”, których celem
byáa kontrola zabezpieczeĔ altan
na ogródkach dziaákowych przy ul.
Ceglarskiej w Ostrzeszowie.
Okres letni to czas dáugo wyczekiwany przez wáaĞcicieli ogródków
dziaákowych, którzy spĊdzają tam

wiĊkszoĞü swoich wolnych chwil. Niestety, niejednokrotnie zdarza siĊ, Īe
niewáaĞciwe zabezpieczanie altan czy
sprzĊtu przechowywanego na dziaákach, daje pole do dziaáania záodziejom,
którzy, wykorzystując nierozwaĪnoĞü
dziaákowiczów, dokonują przestĊpstw
na ich szkodĊ.
Od maja do wrzeĞnia policja
przeprowadza dziaáania prewencyjne,
mające na celu kontrolĊ ogórków dziaá-

mieszkalnego, zaĞ drugie... na cmentarzu, gdzie przy jednym z grobowców
owady uwiáy gniazdo. Z szerszeniami
walczono teĪ 28 lipca. W Rogaszycach szerszenie opanowaáy poddasze
budynku mieszkalnego, a w Rybinie
gniazdo szerszeni znajdowaáo siĊ
w budynku mieszkalnym.
MoĪna siĊ cieszyü, Īe w ostatnim
czasie wozy straĪackie nie muszą
jechaü do wypadków czy groĨnych
poĪarów, ale szerszeni teĪ lekcewaĪyü nie wolno.

kowych pod kątem ich zabezpieczania
oraz ujawniania osób postronnych na
nich przebywających. Podczas dziaáaĔ,
mając na uwadze przeciwdziaáanie kradzieĪom i uszkodzeniom mienia, funkcjonariusze sprawdzali stan ogrodzeĔ
oraz wáaĞciwe zabezpieczenie altan
i sprzĊtu ogrodowego. W rozmowie
z przedstawicielem ROD funkcjonariusze ustalili, Īe na terenie ogródków
sporadycznie nocują dziaákowicze,
dlatego teĪ dziaáania policjantów pod
kątem ich kontroli bĊdą kontynuowane.

PODWÓRKO DLA ROJOWA
W ubiegáym tygodniu na stronie
www.polakpotra¿.pl/
projekt/maly-wielki-projekt-rojowa rozpoczĊliĞmy zbiórkĊ
pieniĊdzy na zjeĪdĪalniĊ dla dzieci.
W naszym powiecie crowdfoundingu
(spoáecznoĞciowej
zbiórki internetowej)
jeszcze nie byáo.
JeĪeli uda nam siĊ
zebraü pieniądze,
zjeĪdĪalnia powstanie na placu zabaw
w Rojowie, z którego korzystają dzieci z Rojowa i okolic.
RównieĪ mieszkaĔcy Ostrzeszowa przywoĪą tutaj swoje
dzieci. Koszt zakupu oraz instalacji zjeĪdĪalni to 3800 záo-

tych. JuĪ pierwszego dnia pojawili siĊ
o¿arodawcy. WciąĪ
jednak daleko jesteĞmy od osiągniĊcia
celu. Potrzebujemy
Twojej pomocy!
Aby wesprzeü
projekt wystarczy
wejĞü na stronĊ
www.polakpotra¿.pl/
projekt/maly-wielki-projekt-rojowa,
zarejestrowaü siĊ,
a nastĊpnie wybraü
nagrodĊ za wpáatĊ
i wykonaü przelew.
KaĪda záotówka jest cenna, bo kaĪda przybliĪa do postawienia zjeĪdĪalni. Doáącz do nas! Stwórzmy razem miejsce
zabaw dla dzieci!

HONOROWI I ZASàUĩENI DLA MIASTA
I GMINY GRABÓW

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

W samochód z trójką
dzieci
26 lipca na ul. Grabskiego
w Ostrzeszowie kierująca samochodem marki VW Transporter (37-letnia mieszkanka Ostrzeszowa) nie

693 635 565

1-DNIOWA
PIELGRZYMKO-WYCIECZKA

DO TRÓJMIASTA
(GdaĔsk - Gdynia - Sopot)

13 sierpnia 2016 r. (sobota).
Koszt 120 zá

OĝWIĉCIM - WADOWICE KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
17 wrzeĞnia 2016 r. (sobota).
Koszt 120 zá
Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, t. 604 261 429

23 lipca w Bibliotece Publicznej
przy ul. Kaliskiej odbyá siĊ wernisaĪ
wystawy pt. „Honorowi i ZasáuĪeni dla
Miasta i Gminy Grabów nad Prosną”.
Medalem oraz odznaką „ZasáuĪony dla

Miasta i Gminy Grabów
nad Prosną” uhonorowano áącznie 53 osoby i 2
podmioty gospodarcze
(czĊĞü odznaczono poĞmiertnie).
Tytuá Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy
Grabów nad Prosną otrzymaáo 7 osób. Pierwszą
osobą, która otrzymaáa
ten tytuá, byá kapitan Michaá Jerchel - burmistrz
Grabowa od 1938 r. do
wybuchu II wojny ĝwiatowej. W 1940 r. zginąá
w Katyniu.
W spotkaniu z okazji
otwarcia wystawy uczestniczyli goĞcie oraz burmistrz Zenon Cegáa
i przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa PorĊba.
WernisaĪ byá okazją do miáego spotkania, rozmowy, wspomnieĔ.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy
w siedzibie biblioteki.
Centrum Kultury
w Grabowie nad Prosną

3.08.2016
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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.

RATOWNICY Z OSTRZESZOWA NA ĝDM

Dwie karetki ¿rmy „Wawrzyniak”, czterech
ratowników medycznych: Wojciech Jeziorny,
Jarosáaw Sadowski, Michaá Báoch, Tomasz Radajewski i koordynujący ich dziaáania Henryk
Wawrzyniak, uczestniczyáo w zabezpieczeniu
medycznym ĝwiatowych Dni MáodzieĪy. Nasi
ratownicy jako jedyni z Wielkopolski wziĊli udziaá
w tym Ğwiatowym ĞwiĊcie. Wyjazd ostrzeszowskiej ekipy nastąpiá 27 lipca, parĊ minut po 17,
a poprzedziáa go modlitwa i báogosáawieĔstwo ks.
P. MaliĔskego, który misjĊ ratowników powierzyá
opiece Ğw. Jana Pawáa II - inicjatora ĝDM.
- Na pewno bĊdziemy uczestniczyü we wszystkich najwaĪniejszych wydarzeniach, bĊdziemy
wszĊdzie, gdzie papieĪ - mówiá przed odjazdem
Henryk Wawrzyniak. - Prawdopodobnie bĊdziemy
teĪ konwojowaü przejazdy VIP-ów. Jest to dla nas
swoiste wyróĪnienie i bardzo waĪne wydarzenie dla
ratowników, którzy mogą w nim uczestniczyü. TrochĊ
jedziemy „z duszą na ramieniu”, bo znamy wszystkie
ostrzeĪenia i wiemy o wprowadzeniu przez panią
premier podwyĪszonego stanu zagroĪenia „alfa”. Jest
prawdą, Īe powiat bĊdzie osáabiony o dwa zespoáy
awaryjne, które w kaĪdej chwili mogáyby zostaü uĪyte,
ale mieszkaĔcy mogą czuü siĊ bezpiecznie - zostają
wszystkie zespoáy ratownictwa medycznego, karetki
są obsadzone w peáni… Nawet, gdyby zdarzyá siĊ
jakiĞ wiĊkszy wypadek, to nie ma obaw, Īe zabraknie
zabezpieczenia medycznego.

SONDA

Jan Smolarek

prowadzi wâasnĆ dziaâalnoğý
To, co dzieje siċ na Ğwiatowych
Dniach Mâodzieīy, ğledzċ gâównie
w telewizji - specjalnie pojechaâem do
domu, īeby zobaczyý moment przywitania papieīa - wraīenia mam bardzo
pozytywne. Papieī przytoczyâ ostatnie
zdarzenia z Francji (zabójstwo ksiċdza),
mówiâ takīe o zmarâym wolontariuszu
Macieju Cieğli - to piċkne, īe wspomniaâ
wâağnie jego.
Celem ĞDM jest przede wszystkim
zjednoczenie ludzi. Gdybym miaâ czas,
chċtnie pojechaâbym na takie zgromadzenie. Wiċkszoğý teraz „ucieka” od
Koğcioâa, widzĆc jednak wydarzenia
w Krakowie, trzeba przyznaý, īe mâodzieīy jest tam sporo. Mâodzieī sprawia
bardzo dobre wraīenie, w koĕcu jadĆ
tam tylko zainteresowani, cieszĆ siċ,
radujĆ, nie widaý róīnic miċdzy Polakami
a innymi narodami, nasi sĆ chyba nawet
najgâoğniejsi.
Wydaje mi siċ, īe zadbano o to, by
byâo tam bezpiecznie, nic nie powinno
siċ wydarzyý, jednak z drugiej strony nie
moīna tego zupeânie wykluczyý.

Ostrzeszowscy
ratownicy jako jedyni z Wielkopolski
odpowiedzieli na
zaproszenie wojewody maáopolskiego i wziĊli udziaá
w zabezpieczeniu
tego wielkiego
przedsiĊwziĊcia.
Ale sama chĊü
uczestniczenia
w ĝDM nie wystarczaáa - 1 czerwca
odbyáo siĊ spotkanie w krakowskim
urzĊdzie wojewódzkim, gdzie
zdecydowano,
które zespoáy przeszáy weryfikacjĊ.
Ratownicy zostali
sprawdzeni przez odpowiednie sáuĪby, sprawdzono
teĪ jakoĞü wykonywanych dziaáaĔ przez poszczególne ekipy. Byáy postawione duĪe wymagania odnoĞnie stanu technicznego pojazdów, trzeba teĪ byáo
dostosowaü áącznoĞü w pojazdach do odpowiedniej
czĊstotliwoĞci.
Medyczne zabezpieczenie ĝDM sprawowaáo
137 zespoáów ratownictwa medycznego, w tym dwa
z Ostrzeszowa, piĊü Ğmigáowców, dwa samoloty
Kasa - jeden z salą operacyjną i dwoma áóĪkami
intensywnej terapii.
Udziaá w zabezpieczeniu ĝwiatowych Dni
MáodzieĪy byá niewątpliwie zaszczytem, ale
teĪ wielkim wyzwaniem
dla naszych ratowników
medycznych, któremu
w peáni sprostali.
K. Juszczak
MáodzieĪ, która
uczestniczyáa w ĝDM
i chciaáaby siĊ podzieliü
swoimi przeĪyciami na
áamach „Czasu”, prosimy
o kontakt: 62 730-14-90.

TrochĊ
wstyd
Wizyta papieĪa - gáowy koĞcioáa rzymskokatolickiego. Na koĞcioáach w naszych
para¿ach, z wyjątkiem koĞcioáa Królowej Jadwigi, Īadnej Àagi papieskiej.
Wydaje mi siĊ, Īe podczas poprzednich
wizyt papieskich wyglądaáo to zupeánie inaczej.
Wstyd, nasi proboszczowie.
Dlaczego?
Z niecierpliwoĞcią czekam na kolejne
táumaczenia nam, co papieĪ miaá na myĞli,
gdy mówiá to, co mówiá...
Pozdrawiam
czytelnik - Michaá S.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
godziny otwarcia: Pon.- Pt.: 8.00 - 17.00 Sobota: 8.00 - 13.00 (produkcja i sprzedaĪ)
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Ğwiatowe Dni Mâodzieīy (sonda przeprowadzona w czwartek - 28.07.)

Wâodzimierz Pawlak
emeryt

Relacjċ ze Ğwiatowych Dni Mâodzieīy oglĆdam gâównie w telewizji,
czasami usâyszċ teī coğ w radiu.
Wâağnie dziğ sâyszaâem, īe papieī
Franciszek do Czċstochowy wybraâ
siċ samochodem, choý wstċpnie miaâ
lecieý helikopterem, pozamykano
z tego wzglċdu autostrady. Takie zgromadzenia organizuje siċ po to, by
wzbudziý w ludziach na caâym ğwiecie
wiċcej wiary, szczególnie, by zaszczepiý jĆ w mâodzieīy. Caâa nadzieja jest
wâağnie w ludziach mâodych.
W Krakowie wszyscy sĆ bardzo
radoğni, cieszĆ siċ tym, īe tam sĆ, īe
mogĆ spotkaý siċ z papieīem. To, īe
siċ radujĆ, nie przeszkadza temu, by
przeīywaý to w wierze. Sam teī chċtnie spotkaâbym siċ z ojcem ğwiċtym
- miaâem okazjċ byý w Czċstochowie,
gdy byâ tam Jan Paweâ II - chwile, gdy
widzi siċ papieīa, sĆ wspaniaâe.
Wierzċ w to, īe w Krakowie jest
bezpiecznie. Na tle tego, co ostatnio
dzieje siċ na ğwiecie, pewne obawy
mogĆ siċ pojawiý.

Kacper MĆdry
uczeĕ

Aktualnie bardzo wiele mówi
siċ o Ğwiatowych Dniach Mâodzieīy, które odbywajĆ siċ w Krakowie.
Praktycznie nie ma moīliwoğci, by
czegoğ o nich nie usâyszeý. Wiem,
īe podczas tego zgromadzenia
papieī Franciszek spotka siċ z mâodzieīĆ z caâego ğwiata.
Ja jednak mimo wszystko nie
bardzo interesujċ siċ tym wydarzeniem, raczej teī nie chciaâbym
braý w nim udziaâu, nikt z moich
znajomych zresztĆ teī siċ tam nie
wybraâ. Owszem, w szkole na religii siostra mówiâa o tym, īe warto
pojechaý, mnie to mimo wszystko
nie przekonaâo.
Uwaīam, īe moīe tam byý nie
do koĕca bezpiecznie. Tyle teraz
dzieje siċ na ğwiecie, īe tam teī
moīe siċ coğ staý - zagroīenie
terrorystyczne jest teraz wszċdzie.

Paulina Brylak
Zuzanna Adamska
Monika Mucha
uczennice

Ğwiatowe Dni Mâodzieīy to spotkanie mâodych katolików z caâego
ğwiata. Jest to teī pewien sposób na
spċdzenie wolnego czasu, poznanie
nowych ludzi, zawarcie przyjaĩni, nawet z ludĩmi z innych krajów. Obserwujemy to, co dzieje siċ w Krakowie
- relacje sĆ w telewizji, na bieīĆco
moīna wszystko ğledziý w Internecie.
Panuje tam wielka radoğý, wszyscy tworzĆ jednĆ wielkĆ wspólnotċ,
nie ma podziaâów. Pierwsze wyjğcie
papieīa byâo na pewno dla wszystkich
szczególnym wydarzeniem. Gdyby
byâa moīliwoğý, moīe same teī byğmy tam pojechaây. Paulina: Moja kuzynka jest tam wolontariuszkĆ, jeszcze
siċ jednak z niĆ nie kontaktowaâam.
Wszyscy siċ starajĆ, by byâo
tam bardzo bezpiecznie, na pewno
zadbano o to, by nic groĩnego siċ
nie wydarzyâo.

rozm. A. Pisula
fot. A. áawicka

Hanna Przeniczna
uczennica

Interesuje mnie to, co dzieje siċ
na Ğwiatowych Dniach Mâodzieīy
w Krakowie. Miaâam nawet zamiar
tam jechaý, znalazâam jednak pracċ i trzeba byâo odpuğciý. Dlaczego
chciaâam jechaý? Uznaâam, īe warto
zobaczyý coğ nowego, poznaý ludzi moja mama byâa kiedyğ na podobnym
wydarzeniu w Czċstochowie i teī mnie
zachċcaâa. Takie spotkania dajĆ duīo
dobrego, moīna siċ duīo dowiedzieý,
zintegrowaý z innymi, moīna teī pogâċbiý swojĆ wiarċ. Myğlċ nawet, īe
niewierzĆcy mogĆ doznaý w takich
miejscach jakiegoğ „olğnienia”. Wiarċ
najbardziej umacniajĆ wâağnie inni
ludzie, nie Koğcióâ.
Ci, którzy tam sĆ, sĆ bardzo szczċğliwi, to widaý - taĕczĆ, ğpiewajĆ, bawiĆ
siċ - Polacy sĆ tak samo entuzjastycznie nastawieni jak mâodzieī z innych
krajów. Kilka moich koleīanek tam
pojechaâo - gdy wrócĆ, na pewno bċdĆ
duīo opowiadaý.
Myğlċ, īe jest tam tyle policji, tyle
ludzi dba o porzĆdek, īe na pewno
jest bezpiecznie.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

DLA PODRÓĩNYCH
ZDEGRADOWAà
PIERWSZĄ KLASĉ
ĝrodek lata, czas urlopów. Wielu
z nas wyjechaáo lub wyjedzie w góry
albo nad morze, rzadziej nad jeziora… Gdzie by to nie byáo, byü moĪe
bĊdziemy korzystaü z usáug kolei.
Jeszcze kilka lat temu jazda pociągiem na wakacje byáa jak wyprawa
w nieznane - zatáoczone, opóĨnione,
brudne i te dantejskie sceny dziejące
siĊ na stacjach. WciąĪ widzĊ ludzi,
wciskających siĊ do wagonów nawet
przez okna. A gdy juĪ siĊ wtáoczyáo, to jak tu przejĞü w poszukiwaniu
skrawka wolnego miejsca, skoro na
korytarzach rozespani, siedzący na
czym siĊ da, turyĞci. OczywiĞcie nie
zawsze i wszĊdzie tak siĊ podróĪowaáo, lecz juĪ na pewno w sezonie
letnim wyjazd nad morze tak wáaĞnie
wyglądaá.
Ale to juĪ historia i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze - coraz wiĊcej ludzi podróĪuje
samochodami, a po drugie PKP,
czy raczej spóáki powstaáe z tego
przedsiĊbiorstwa, zaczynają zabiegaü o podróĪnych, oferując im coraz
bardziej godne warunki przejazdu.
MówiĊ to z autopsji, jako osoba niedawno korzystająca z usáug kolei,
konkretnie Intercity. Warunki jazdy
wiĊcej niĪ dobre, wagony z klimatyzacją, na monitorach informacje
dotyczące jazdy - do jakiej stacji siĊ
zbliĪamy, z jaką prĊdkoĞcią jedzie
pociąg, itp. ZaĞ kierownik pociągu
przed kaĪdym postojem Īegnaá
(przez gáoĞniki) wysiadających,
a póĨniej witaá tych, co do pociągu
wsiedli. Peána kultura. NajwaĪniejsze
jest jednak to, Īe podróĪ do MiĊdzyzdrojów, dokąd jechaáem, trwaáa tylko
5 godz. 15 minut. Pociąg objĊty byá
caákowitą rezerwacją miejsc, wiĊc
odpadaá teĪ káopot z poszukiwaniem
miejsca do siedzenia. JednakĪe,
kupując bilet powrotny, usáyszaáem,
Īe niestety wolnych miejsc juĪ nie
ma. Bilet, owszem mogą mi sprzedaü, lecz czy bĊdĊ miaá gdzie siąĞü,
tego nie zagwarantują. Zamigotaáy
mi przed oczami sceny z przeszáoĞci, ale co robiü… Nie byáem sam

w takiej sytuacji, najwidoczniej w to
niedzielne popoáudnie wielu letników
koĔczyáo swój pobyt nad Baátykiem.
ZajĊliĞmy miejsca stojące, czekając na rozwój sytuacji. Konduktorka,
sprawdzająca nam bilety, stwierdziáa, Īe nie ma sensu staü, skoro
są jeszcze miejsca wolne - kazaáa
siadaü, gdzie kto moĪe, informując
wszak, Īe jeĞli na którejĞ stacji zjawi
siĊ podróĪny z daną miejscówką,
trzeba bĊdzie mu ustąpiü. Wszyscy
jadący bez miejscówki z tej propozycji skorzystali. MoĪna wiĊc byáo
przysiąĞü, tylko na jak dáugo? Po
kilkunastu minutach przechodzi ta
sama pani konduktor i grzecznie
informuje, Īe osoby, które nie mają
miejscówki, są proszone o przejĞcie
do wagonu klasy pierwszej, który na
czas podróĪy zostaá „zdegradowany”
do klasy drugiej. Tak oto, nie mając
miejscówki (choü jej koszt i tak byá
w cenie biletu), przyjechaáem znad
morza pierwszą klasą. Odtąd nikt mi
nie wmówi, Īe polskie koleje są niereformowalne. Wszystko, jak prawie
zawsze, zaleĪy od ludzi. W tym przypadku kierownictwo pociągu szybko
podjĊáo decyzjĊ o „zdegradowaniu”
kl. 1, uwaĪając, Īe lepiej pozwoliü podróĪnym, którzy przecieĪ za przejazd
zapáacili, zająü puste miejsca w kl.
1, niĪ skazywaü ich na tuáaczkĊ po
korytarzach. Kierownictwo pociągu
nie musiaáo tego robiü, mogáo teĪ
zaproponowaü jakieĞ dopáaty, by nie
degradowaü klasy pierwszej . Postąpiáo „po ludzku” i za to mu chwaáa.
Po tych doĞwiadczeniach mogĊ
wszystkim wybierającym siĊ w daleką
podróĪ, szczerze proponowaü jazdĊ
pociągiem - jest wygodna, w miarĊ
szybka, a konduktorzy dbają o pasaĪerów. JednakĪe bilet radzĊ kupowaü trochĊ wczeĞniej, bo nie kaĪdy
kierownik pociągu musi mieü taki
gest jak kierownik pociągu „Zefir”,
którym miaáem szczĊĞcie i przyjemnoĞü jechaü.
K. Juszczak

Informujemy, Īe dnia 22.10.2016 r. odbĊdzie siĊ
ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOâY
PODSTAWOWEJ W POTAģNI
URODZONYCH DO 1965 ROKU WâćCZNIE.

RozpoczĊcie o godz. 16.00
W programie: zwiedzanie szkoáy oraz wspólna zabawa
w sali OSP Zajączki.

Koszt: 100 zá od osoby, wpáata do 30 wrzeĞnia br.
Informacje i zapisy:
tel. 603 356 101, Danuta Czwordon (Páotek)
tel. 601 560 738, Stanisáaw Wojtasik
tel. 601 259 664, Grzegorz Kwapisz

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

3.08.2016
17.11.2010

Spojrzeü na starą
fotogra¿Ċ (20)
Znów spoglądamy na stare fotogra¿e. ZdjĊcia, które
prezentujemy, otrzymaliĞmy od p. Jana Taylora, który na
ich temat pisze m.in.:
- Jest to zdjĊcie (bardzo wyraĨne) pomnika postawionego na targowisku Borek z okazji 100-lecia postawienia
koĞcioáa ewangelickiego. Pomnik ufundowany byá przez
rodzinĊ Hayn. Pan Hayn przybyá do Ostrzeszowa z Przygodzic. Byá ewangelikiem. W jego posiadaniu byá istniejący
do dzisiaj dom przy ul. Piastowskiej (obecnie dom rodziny
Kurpiel), a takĪe park im. Kosynierów Miáosáawskich oraz
teren obecnego UrzĊdu Miasta.
Drugie zdjĊcie upamiĊtnia ustanowienie traktu handlowego; wykonaáa je p. Marzena KamiĔska - konserwatorka
z Archiwum PaĔstwowego w Toruniu. Dyrektor puákownik,
jak i p. M. KamiĔska są bardzo przyjaĨnie nastawieni do
rozpowszechniania wiedzy i to nie tylko o Ostrzeszowie
czy trakcie toruĔsko-wrocáawskim. Wspaniali ludzie.(…)
DziĊkujemy za te fotogra¿e, które nie tylko poszerzają
naszą wiedzĊ, lecz równieĪ pozwalają spojrzeü na wydarzenia
historyczne. Ale tematów historycznych, niewyjaĞnionych
i niepokazanych na Īadnych zdjĊciach jest wciąĪ wiele niektóre z nich porusza w swej korespondencji pan Taylor.

POSZUKUJĉ DO PRACY ZAGRANICĄ
elektryka, elektromonterów, monterów
okien, spawaczy mig-mag, elektryków
szaf sterowniczych, pomocników elektryka, monterów instalacji grzewczej,
praca na terenie Niemiec, mile widziana znajomoĞü jĊzyka niemieckiego
i samochód, t. 728 701 272

HURTOWNIA
Hydrauliczno – Sanitarna

Technika
grzewcza

• kotãy
• kominki
• grzejniki

TAN
RA IE
TY

0%

• armatura ãazienkowa
• oczyszczalnie ćcieków
Ostrów Wlkp., ul. Poznaýska 53
tel. 665 544 376

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

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

- Dlaczego nikt nie pisze o powstaniu koĞcioáa farnego?
Dlaczego nikt nie pisze o poĪarze tego koĞcioáa? Dlaczego
nikt nie pisze o tablicach, które zdjĊto w 1939 roku ze wsporników tegoĪ koĞcioáa? Dlaczego nikt nie pisze o historii 11
bocznych oátarzy w tym koĞciele?
Dlaczego p. Graf nie wymienia nigdzie ostrzeszowskich
Hitlerjugend (ostrzeszowiaków) i to z nazwiska? PrzecieĪ to
teĪ historia. Dlaczego milczy siĊ o oĞrodku szkoleniowym
Mikstat-Las albo dla dziewcząt - Hanulin? Trzeba pamiĊtaü,
Īe kto nie podpisaá listy, byá natychmiast wysiedlany - kieleckie, Sanok, CzĊstochowa, itd. Nie przeczĊ, Īe byli teĪ
w Ostrzeszowie tacy, którzy nie podpisali listy. Dokumenty
są... nawet do wglądu (jeszcze bez prawa powielania).
Dlaczego nikt nie pisze o fakcie, Īe w 1914 roku,
w przededniu I wojny Ğwiatowej w Ostrzeszowie
odsáania siĊ pomnik ku czci Tadeusza KoĞciuszki?
Jak to siĊ staáo w tym okresie bezgranicznej germanizacji? PrzecieĪ pewni ludzie mają dokáadną wiedzą
o harcerstwie w 1914 roku w Ostrzeszowie, a o tym
pomniku ani sáowa? Zadziwiające. Jasne jest, Īe
harcerstwo w 1914 roku to jak tunel z zameczku do...
no, bo klasztoru jeszcze nie byáo! i nawy gáównej
koĞcioáa farnego teĪ jeszcze nie byáo! (…)
Wiele ciekawych spraw zostaáo tu poruszonych. Jak zawsze - liczymy na czytelników,
moĪe ktoĞ z PaĔstwa jest w stanie powiedzieü
coĞ w kwestiach dotyczących koĞcioáa farnego,
o które pyta p. Taylor. MoĪe ktoĞ zechce siĊ wypowiedzieü w powaĪnych sprawach dotyczących
ostrzeszowian wstĊpujących w czasie II wojny
do Hitlerjugend i stających siĊ folksdojczami?
A moĪe teĪ ktoĞ „podwaĪy” wątpliwoĞci autora
listu i opowie o tunelu prowadzącym z zameczku
do koĞcioáa klasztornego? Bardzo liczymy na
Īywą reakcjĊ naszych czytelników i wáączenie
siĊ do dyskusji. Na autorów najciekawszych
opowieĞci czekają nagrody.
Przypominamy teĪ o zdjĊciu piákarzy „Victorii”,
prezentowanym przed dwoma tygodniami. Dotąd
nikt nie rozpoznaá Īadnego z nich.
A poniewaĪ trwa czas urlopów i wakacji, zachĊcamy do nadsyáania wakacyjnych starych zdjĊü,
rzecz jasna, z opisem.
Wszelką korespondencjĊ dotyczącą zdjąü sprzed
lat prosimy wysyáaü na adres redakcji: ul. Ğw. Mikoáaja 16; 63-500 Ostrzeszów. lub drogą e-mailową:
poczta@czasostrzeszowski.pl. Czekamy równieĪ
na telefony (695 385 509).
red.

Szanowni MieszkaĔcy Miasta i Gminy Ostrzeszów
Mając na uwadze uciąĪliwoĞci zapachowe, na które naraĪeni byli od
sierpnia ubiegáego roku MieszkaĔcy Miasta i Gminy Ostrzeszów, a których
Ĩródáem byáa solarna suszarnia osadów, informujemy, Īe w dniu 20 maja
br. zawarta zostaáa umowa pomiĊdzy Spóáką Wodną „Strzegowa” a PrzedsiĊbiorstwem Budowlanym „M.Wawrzyniak”. Na mocy tej umowy w dniu
31 sierpnia br. rozpoczĊta zostanie budowa instalacji bio¿ltra na terenie
oczyszczalni Ğcieków w Rojowie.
Podstawowym celem budowy bio¿ltra jest wyeliminowanie uciąĪliwych
odorów, pochodzących z solarnej suszarni osadów. Po zakoĔczeniu realizacji inwestycji, które zaplanowane zostaáo na wiosnĊ 2017 r., rozpocznie
siĊ trwający od 3 do 6 miesiĊcy okres rozruchu technologicznego instalacji
bio¿ltra. CaáoĞü przedsiĊwziĊcia /projekt, budowa, rozruch/ zgodnie z zapisami umowy zakoĔczyü siĊ powinna do 31.08.2017r. Docelowy cykl suszenia
osadów w solarnej suszarni osadów poáączony technologicznie z instalacją
bio¿ltra rozpocznie siĊ zatem jesienią 2017 r.
W celu ograniczenia wystĊpujących uciąĪliwoĞci zapachowych usuniĊty
zostaá z hal suszarni osad Ğciekowy, a do czasu rozpoczĊcia rozruchu technologicznego bio¿ltra nowe osady Ğciekowe nie bĊdą suszone i przechowywane
w solarnej suszarni osadów.
PrzedsiĊbiorstwo Budowlane „M.Wawrzyniak” wygraáo przetarg na ww.
budowĊ w systemie zaprojektuj i wybuduj, a wiĊc jako generalny wykonawca
w peáni odpowiada za osiągniĊcie efektu koĔcowego przedsiĊwziĊcia wartego
blisko 5,5mln zá.
Zgodnie z zawartą umową:
Efektem koĔcowym inwestycji ma byü zmniejszenie uciąĪliwoĞci zapachowej solarnej suszarni osadów Ğciekowych....Co oznacza, Īe maksymalne
stĊĪenia zanieczyszczeĔ w powietrzu wylotowym z bio¿ltra nie powinny
przekraczaü stĊĪeĔ powodujących uciąĪliwoĞci odorowe poza granicami
nieruchomoĞci stanowiącej wáasnoĞü Spóáki Wodnej „Strzegowa”.
Z zapisów tych jednoznacznie wynika, iĪ mieszkaĔcy miasta i gminy
Ostrzeszów po wybudowaniu bio¿ltra bĊdą mogli znów oddychaü czystym
powietrzem, a uciąĪliwy odór pochodzący z oczyszczalni zamkniĊty zostanie
w jej granicach.
Pragniemy równieĪ poinformowaü, iĪ inicjatorami spisania niniejszego
oĞwiadczenia są czáonkowie Komisji Spoáecznej, która zawiesiáa swe dziaáanie
do czasu wybudowania bio¿ltra.
Prezes Zarządu Spóáki Wodnej
„Strzegowa”
Zenon Lewek

Burmistrz Miasta i Gminy
Ostrzeszów
Mariusz Witek

Kierownik Oczyszczalni ĝcieków
Leszek Stach

Peánomocnik PrzedsiĊbiorstwa
Budowlanego M.Wawrzyniak
Henryk Wawrzyniak
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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.

KSIĄDZ JERZY WĝRÓD KOLEGÓW Z LO

W niedzielĊ, 26 czerwca,
w koĞciele para¿alnym w Mikstacie odbyáa siĊ wyjątkowa
uroczystoĞü - Jubileusz 50-lecia kapáaĔstwa ks dra Jerzego
Rasiaka. (O tym wydarzeniu
napisano w „Czasie Ostrzeszowskim”, nr 28 z 13 lipca br.)

Natomiast we wtorek, 28 lipca,
ksiądz Jubilat spotkaá siĊ z koleĪankami i kolegami z Liceum
Ogólnoksztaácącego w Ostrzeszowie. Spotkanie to odbyáo siĊ
w OĞrodku Mikstat Las. MszĊ
Ğw. dziĊkczynną odprawiá sam
ksiądz Jerzy. Po niej, w imieniu
koleĪanek i kolegów, gáos
zabraá Bronisáaw JudziĔski,
który powiedziaá m.in.: Drogi
Jurku! Wiem, Īe najmądrzejsze i najpiĊkniejsze sáowa,
Īadne hymny i panegiryki,
Īadne entuzjastyczne peany
nie są w stanie wyraziü znaczenia tego, co skáada siĊ na
Twoją zwyczajną, nieusáaną
róĪami, codzienną posáugĊ
kapáaĔską. Twój záoty Jubileusz kapáaĔstwa skáania
nas do reÀeksji i spojrzenia
wstecz, do czasów nauki
w Liceum w Ostrzeszowie.
Obecne tutaj Twoje koleĪanki i Twoi koledzy - maturzyĞci
rocznika 1960, pamiĊtają,
jak rodziáa siĊ u Ciebie myĞl

wiodąca do Boga. To wáaĞnie
w tym Liceum dojrzewaáo Twoje powoáanie. Owocowaáo ono
tym, Īe po zdaniu matury, we
wrzeĞniu 1960 r., wstąpiáeĞ do
Archidiecezjalnego Seminarium
Duchownego we Wrocáawiu i po
latach studiów otrzymaáeĞ ĞwiĊcenia kapáaĔskie. WáaĞnie minĊáo
50 lat Twojej kapáaĔskiej posáugi.
KoĔcząc swoje wystąpienie
w imieniu wszystkich zebranych
záoĪyá Īyczenia báogosáawieĔstwa BoĪego, a ponadto zdrowia
i dalszych lat w sáuĪbie KoĞcioáowi i ludziom. Na zakoĔczenie
skromnej uroczystoĞci odĞpiewano po áacinie wspólnie z chórem
„Lira” z Ostrowa Wlkp. „Sto lat”
- „Plurimos annos”.
NastĊpnie rozpalono harcerskie ognisko, przy którym
wspominano wspólnie spĊdzone
chwile sprzed 56 laty.

PRACA
Media Expert to najwiĊksza sieü elektromarketów RTV, AGD, IT i multimediów
w Polsce - ponad w 360 elektromarketach jesteĞmy obecni w niemal 400 miastach na terenie caáego kraju. Sieü zatrudnia ok. 6 tys. pracowników. W związku
z dynamicznym rozwojem ¿rmy poszukujemy pracowników na stanowisko:

Doradca Klienta - Sprzedawca
Miejsce pracy: Ostrzeszów
Doradca odpowiedzialny jest za:
• kompleksową obsáugĊ Klienta
wedáug standardów ¿rmy
• realizacjĊ planu sprzedaĪy na jak
najwyĪszym poziomie
• fachowe doradztwo Klientom
w wyborze odpowiedniego sprzĊtu
• dbanie o odpowiednie zatowarowanie salonu
• pomoc Klientom w zaáadunku
towaru
Od kandydatów oczekujemy:
•

•
•

chĊci poszerzania wiedzy z zakresu technik sprzedaĪy oraz wiedzy
produktowej
umiejĊtnoĞci pracy w zespole
áatwoĞci w nawiązywaniu kontaktów

•
•

umiejĊtnoĞci radzenia sobie ze
stresem
niekaralnoĞci

Twoimi dodatkowymi atutami bĊdą:
•
•
•

zainteresowanie branĪą RTV,
AGD, IT/MM
doĞwiadczenie w sprzedaĪy usáug
telekomunikacyjnych
doĞwiadczenia w sprzedaĪy, bezpoĞredniej obsáudze Klienta

Naszym pracownikom oferujemy:
•
•
•
•
•

umowĊ o pracĊ w peánym wymiarze czasu
stabilną pracĊ w duĪej firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku
atrakcyjne wynagrodzenie
moĪliwoĞü doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleĔ
moĪliwoĞü korzystania z pakietów
MultiSport

Prosimy o skáadanie swojej aplikacji (CV i listu motywacyjnego) poprzez
stronĊ www.mediaexpert.pl. W zakáadce INFORMACJE- PRACA (zamieszczona na dole strony internetowej) proszĊ o wybranie interesującej
PaĔstwa oferty i zaaplikowanie na nią za pomocą przycisku „Aplikuj”.
Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych
osobowych przez TERG S.A., zawartych w ofercie dla potrzeb niezbĊdnych przy
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych
Osobowych (DZ.U. nr 101, poz. 926)”

Bronisáaw JudziĔski
Tekst páatny

3.08.2016

Plener
im. A. SerbeĔskiego

Trwa 19. Plener Malarski im. Antoniego SerbeĔskiego. WĞród 19 uczestników artyĞci z Krakowa, KĊpna, Poznania i oczywiĞcie z powiatu
ostrzeszowskiego. Tak jak w latach ubiegáych
plener prowadzi prof. Jerzy Jerych z Wrocáawia.
W tym roku swój udziaá zaznaczyá teĪ prof. Andrzej WoĨniak
- akwarelista,
portrecista, o czym
mieli okazjĊ
przekonaü
siĊ takĪe
mieszkaĔcy
Ostrzeszowa, których
artysta portretowaá.
W sobotĊ i niedzielĊ
uczestnicy
pleneru prezentowali
przed ratu-

szem swe dotychczasowe dokonania oraz
prace powstaáe juĪ w tym roku. Plener trwa,
wiĊc prac bĊdzie zapewne znacznie wiĊcej.
BĊdzie je moĪna obejrzeü w koĔcu sierpnia na
wystawie poplenerowej.
K.J.

PAN ZBIGNIEW RADZI

Dziś przedstawię ostatnią grupę kos
mechanicznych, do których zalicza się
modele: FS 310, FS 360 C E, FS 410 C-E,
FS 460 C-EM, FS 490 C-EM, FS 560 C-EM.
Od najlżejszej w tej klasie kosy STIHL FS
310 z silnikiem 4-MIX aż po najmocniejsze
urządzenie do trzebieży STIHL FS 560 - te
modele kos mechanicznych STIHL znajdują
szeroki zakres zastosowań wśród profesjonalistów - począwszy od koszenia twardej
trawy i zarośli na poboczach i skarpach, aż po
przerzedzanie młodników. Wysoki poziom
niezawodności i wzorcowy komfort obsługi
i pracy umożliwiają efektywne wykorzystanie
tych urządzeń.
Poniżej zaprezentuję popularną w tej
klasie kosę spalinową FS 40 C-E, która przeznaczona jest do wykaszania powierzchni
porośniętych gęstą trawą. Posiada 4-punktowy system antywibracyjny STIHL, STIHL ErgoStart, przełącznik wielofunkcyjny, uchwyt
oburęczny, praktyczną regulację uchwytu,
silnik 2-MIX, STIHL M-Tronic.
Wyposażenie seryjne tej kosy to:
Duże otwory wlewowe - przejrzysty
kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje
płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan
jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz.
Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym
otworom wlewowym.
Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort
pracy podczas wykaszania dużych
powierzchni. Uchwyt oburęczny jest
nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.
STIHL M-Tronic - w pełni elektroniczna
regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą
silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannnie optymalną moc i wydajność,
stały wysoki zakres obrotów i bardzo
dobre przyspieszenie. System M-Tronic

całkowicie eliminuje konieczność ręcznej
regulacji gaźnika.
STIHL ErgoStart (E) - jeszcze łatwiejsze
uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie
umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik
uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu wszystkich modeli
oznaczonych symbolem C-E.
4-punktowy system antywibracyjny
STIHL - w kosach mechanicznych STIHL
jako elementy systemu antywibracyjnego
zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych
przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu
na uchwytach niemalże nie wyczuwa się
wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń.
Szelki uniwersalne ADVANCE - do
komfortowego koszenia i rozdrabniania.
Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka
na narzędzia.
Blokada tarczy ochronnej - przez blokadę tarczy ochronnej wymiana narzędzia
jest szczególnie prosta.
Praca w trybie zima - przestawienie
letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa
się szybko za pomocą przesuwnicy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra
powietrza i gaźnika.
Silnik STIHL 2-MIX - podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza niezawierająca paliwa zostaje
umieszczona pomiędzy wydalanymi
spalinami a świeżą porcją mieszanki
w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku
z procesem przepłukiwania cylindra chroniąc tym samym zdrowie operatora
i środowisko naturalne.
Kompensator - umieszczony w gaźniku
kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje
nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc
silnika przez dłuższy czas pozostaje stała.
Wyczyszczenie filtra staje się konieczne

dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest
80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności
przeprowadzania czynności serwisowych.
Przycisk STOP - po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego
naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy
automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie
w pozycji PRACA).
Praktyczna regulacja uchwytu - ergonomiczny uchwyt oburęczny można
indywidualnie dostosować do każdego
użytkownika za pomocą śruby dociskowej,
bez użycia dodatkowych narzędzi.
Ręczna pompa paliwowa - umożliwia
doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez
naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika
potrzebną do uruchomienia urządzenia po
dłuższym przestoju.
Narzędzia tnące, jakie można zamontować do tego urządzeni to m.in.:
Głowica tnąca AutoCut 46-2 2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych.
Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej
o podłoże.
Tarcza tnąca do trawy 250-40, 250mm
- wykonana ze stali, z 40 ostrzami (średnica
250mm). Zastosowanie: do koszenia twardej,
suchej trawy, gęstego zielska. Nadaje się również do cięcia trzciny i krzewów. Stosować
wyłącznie z osłoną uniwersalną.
Tarcza tnąca do trawy, 4 ostrza,
230mm - wykonana ze stali, z 4 ostrzami.
Dwustronna. Zastosowanie: do koszenia
twardej, suchej trawy, terenów mocno zarośniętych. Nadaje się również do wycinania trzciny i słabo rozrośniętych krzewów.
Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.
Trójząb, 300mm - tarcza tnąca wykonana ze specjalnej stali. Idealna do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw
i zarośli. Nadaje się również do przycinania
kolczastych żywopłotów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

W przypadku pytaĔ lub wątpliwoĞci proszĊ o kontakt telelefoniczny: Przedborów 31, tel. 62 731-94-58;
62 730-60-54; 606 662 541 lub Ostrzeszów, ul. Brzozowa, tel. 62 586 09 68
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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.

Nie wszystkie drogi powiatowe takie piĊkne

MieszkaĔcy Bledzianowa juĪ od kilku lat walczą,
aby ktoĞ zająá siĊ drogą powiatową, która prowadzi z ich
wioski do Antonina. I nie chodzi tutaj o to, aby w lesie
káaĞü asfalt, ale o to, by droga byáa w koĔcu przejezdna,
a taka nie jest...
- Ten problem byá juĪ wielokrotnie zgáaszany, ale na
próĪno - mówi jeden z mieszkaĔców. - PrzejeĪdĪający
tą drogą naraĪają siĊ na powaĪne káopoty. Bagno, bo
tak moĪna wáaĞnie powiedzieü, znajduje siĊ nie tylko na

drodze, ale nawet pobliskie
pola i áąki staáy siĊ nieuĪytkami, na których stoi woda,
zamiast zbóĪ i trawy roĞnie
zielsko i mech. Ta woda nie
ma gdzie schodziü. Do tej
pory drogĊ caáy czas remontowaáo nadleĞnictwo, teraz
nie ma siĊ nią kto zająü.
JuĪ nieraz bywaáo tak, Īe
musiaáem wyciągaü kogoĞ
ciągnikiem, bo utknąá w tym
bagnie. I tak jest do samego
Antonina - przekonuje mĊĪczyzna. - Czytaáem w gazecie, Īe niedawno odbywaáy
siĊ przeglądy dróg powiatowych, ale wątpiĊ, Īeby
ktokolwiek tutaj byá, nikogo
nie widziaáem.
Co robiü? - zastanawiają siĊ ludzie. Czy znajdzie
siĊ ktoĞ odpowiedzialny za
ten baáagan i zlituje nad mieszkaĔcami wioski, którzy tą
drogą, jako jedyną, dojeĪdĪają do pobliskiego Antonina,
oszczĊdzając w ten sposób ok. 10km trasy?! A moĪe stanie
siĊ tak dopiero wtedy, kiedy odpowiedzialny za taki stan
rzeczy sam utknie w bagnie i pobiegnie do mieszkaĔców
po pomoc. Jak wtedy powinni zachowaü siĊ mieszkaĔcy?

SZUKASZ PRACY W HOLANDII

A. à.

Lipcowe anomalia

W moim ogródku, obok piĊknie rozwijającego siĊ winogrona, powstają
nowe kwiatostany winoroĞli.
Czytelniczce, która przysáaáa nam to zdjĊcie, dziĊkujemy i gratulujemy
winogronowej ob¿toĞci.

Záe oznakowanie wjazdu na parking?

JESTEĞ OSOBą:
POMIĊDZY 18 - 50 LAT
ENERGICZNą I BĊDąCą W DOBREJ
KONDYCJI

OFERUJEMY
LEGALNï SEZONOWï
PRACô W OGRODNICTWIE
SKONTAKTUJ SIĊ Z NAMI

Takie usytuowanie znaków uniemoĪliwia opuszczenie przez samochody parkingu, który znajduje siĊ
w Ğlepym zauáku ul. Parkowej w Grabowie (nie ma tu innej moĪliwoĞci opuszczenia parkingu).
Tej treĞci irytacjĊ wraz ze zdjĊciem przysáaá do nas czytelnik z Grabowa. SprawdziliĞmy, rzeczywiĞcie
przez krótki czas znaki byáy ustawione tak, jak opisywaá czytelnik, na szczĊĞcie juĪ siĊ to zmieniáo, co potwierdza zdjĊcie przez nas wykonane.

www.domed.republika.pl

TEL. 62 733 50 43 (7:00-15:00)
Czarnylas 211A
SFB Polska Sp. z o. o. | Rojów, ul. Rycerska 6 | 63-500 Ostrzeszów
SFB Polska Sp. z o.o. to szybko rozwijająca siĊ ¿rma, która zajmuje siĊ usáugami montaĪowymi dla przemysáu motoryzacyjnego.
Do naszego zespoáu poszukujemy:

INĩYNIERA PROCESU
Twoja praca polegaü bĊdzie na:
• optymalizacji procesów montaĪowych (záoĪenia mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne),
• zarządzaniu dokumentacją i specy¿cznymi wymaganiami Klienta,
• przeprowadzaniu audytów procesu,
• analizie báĊdów i przeprowadzaniu dziaáaĔ korygujących,
• zapewnieniu maszyn o odpowiedniej zdolnoĞci i wydajnoĞci procesu.
Wymagania:
• znajomoĞü rysunku technicznego,
• min. roczne doĞwiadczenie w obszarze produkcji,
• umiejĊtnoĞü tworzenia dokumentacji procesowych i stanowiskowych
(PFLOW, FMEA, Control Plan, Instrukcje MontaĪu),
• biegáa znajomoĞü pakietu MS Of¿ce,
• dobra znajomoĞü jĊzyka angielskiego w mowie i w piĞmie,
• pracowitoĞü i odpowiedzialnoĞü,
• umiejĊtnoĞü pracy w zespole,
• odpornoĞü na stres.
Mile widziana:
• znajomoĞü jĊzyka niemieckiego bĊdzie dodatkowym atutem,
• praktyczna znajomoĞü narzĊdzi Lean,
• znajomoĞü wymagaĔ ISO TS 16949.
JeĪeli chcesz pracowaü w máodym, dynamicznym zespole, wyĞlij swoje CV
i list motywacyjny na:
info@sfb-polska.pl w temacie wpisując nazwĊ stanowiska, na które aplikujesz.
DziĊkując za PaĔstwa zainteresowanie, informujemy, Īe odpowiemy jedynie
na wybrane kandydatury.
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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SPORTOWO I WESOŁO NA FESTYNIE W MORAWINIE

SIOSTRA TEOFANIA OPUSZCZA OSTRZESZÓW
Dokończenie ze str. 1.

Wspomnijmy te pierwsze kroki
w Ostrzeszowie.
Moje pierwsze kroki to był nowicjat,
obłóczyny - w sierpniu 1990 r. Od tamtej pory jestem w Ostrzeszowie, z pięcioletnią przerwą (2006-2011), kiedy to
przebywałam w Poznaniu. Tam pracowałam w przedszkolu, a potem również
byłam przełożoną Domu.
W początkach swego pobytu
w Ostrzeszowie nie miałam okazji wychodzić na miasto (nowicjat), poza
udziałem w uroczystościach Bożego
Ciała czy w obchodach 11 listopada.
W 1992 r. złożyłam pierwsze śluby - było nas wówczas z dwóch roczników ponad 50 nowicjuszek. Później
przydzielono mnie do powstającego tu
przedszkola. Mam nawet artykuł z tamtych lat, który ukazał się w „Czasie”
z okazji Dnia Kobiet, z moim udziałem.
W 2000 r. zostałam dyrektorką przedszkola i stanęło przede mną zadanie
jego rozbudowy. Praca w przedszkolu dawała mi wiele satysfakcji, a dzieci traktowałam jak własne. Wielu ówczesnych przedszkolaków ma do dziś
ze mną kontakt. Tak się też złożyło, że
z tych czasów są cztery powołania kapłańskie i zakonne.
Potem był Poznań, o którym wspominaliśmy i… powrót do Ostrzeszowa.
To były początki remontu klasztoru wewnątrz totalna ruina. Z jednej strony
cieszyłam się, że wracam do kochanego Ostrzeszowa, a z drugiej bałam się,
że zadanie mnie przerasta. Problemem
było nawet zebranie wszystkich sióstr,
które zostały rozproszone po różnych
budynkach gospodarczych. Taki stan
trwał ponad pół roku, dopiero w marcu 2012 r. wprowadziliśmy się ponownie do klasztoru.
Można powiedzieć, że ten remont
był największym wyzwaniem, z którym Siostra musiała się zmierzyć.
Podobnie jak rozbudowa przedszkola
w 2000 r., ale w obu tych dziełach miała swój udział Opatrzność Boża. Pamiętam ten entuzjazm, jak dziadkowie i tatusiowie kopali fundamenty pod przedszkolne mury. A potem etapami remontowaliśmy klasztor. Najpierw były to
środki unijne, później od konserwatora zabytków, z sejmiku wojewódzkiego… Zgromadzenie też przekazywało
niemałe pieniądze. W końcu dla wszystkich sióstr z Prowincji Warszawskiej tutaj jest Dom nowicjatu - gniazdo, z którego wychodzą w świat. Niekiedy było
tak ciężko, że obawiałam się, czy starczy na lekarstwa. Na pewno nie jest bez
znaczenia to, że mamy swój ogródek, że
hodujemy parę świnek i to trochę nas
wspomaga. Nie mamy takich potrzeb
jak normalne kobiety i nie musimy wydawać tyle np. na ciuszki - nasz główny koszt to wyżywienie i utrzymanie budynków.

Ile sióstr przebywa w ostrzeszowskim klasztorze?
Około 35. Jesteśmy w okresie zmian
- odmłodzi się troszeczkę wspólnota, bo
przyjeżdżają tutaj siostry juniorystki ze
swoją opiekunką. Są to siostry będące
jeszcze przed wieczystymi ślubami.
Jak wygląda sytuacja z powołaniami zakonnymi?
Gdy się odwołuje do czasów Jana
Pawła II, kiedy był wysyp powołań, to
wydaje się, że jest duży spadek. Ale
starsze siostry mówią, że kiedyś też
było po kilka nowicjuszek w ciągu roku.
W tym roku mamy tylko jedną nowicjuszkę, choć w postulacie jest ich pięć,
a jeszcze trzy mają dojść.
Czy przez te lata były jakieś problemy z kierowaniem taką gromadką
sióstr?
Pewnie, że tak - jak w rodzinie, do
tego jeszcze tyle kobiet, a każda ma
swoje humorki, są też różne reakcje
związane z wiekiem. Mamy siostrę, która ukończyła 90 lat, trzy są po 80-tce,
dwie przekroczyły 70-tkę… Te siostry
trzeba otoczyć szczególną opieką.
Czy zdarzają się odejścia z klasztoru?
Też się zdarzają, choć rzadko bywa,

aby któraś odeszła nagle. Zwykle jest
okres przejściowy trzyletni, polegający
na odejściu od życia wspólnotowego,
choć nadal obowiązuje te siostry ślub
czystości i posłuszeństwa. Właśnie jesienią odeszła siostra, która przymierza się do nowej formy życia konsekrowanego - myśli o życiu pustelniczym.
Okres przejścia z jednego zgromadzenia
do drugiego trwa aż cztery lata. To nie
jest takie proste.
A czy Siostra w ciągu tych lat bycia
nazaretanką miała wątpliwości, czy
aby wybrała właściwy zakon, właściwą drogę?
Jeśli chodzi o Nazaret, o to miejsce,
to na pewno nie. Oczywiście miałam
trudniejsze okresy wynikające z przemęczenia, z nawału pracy. Pamiętam,
jak przyjechała mnie odwiedzić mama
i widząc taką zmizerniałą mówi: dziecko, jak ci tutaj źle, to wracaj do domu.
Musiałam wytłumaczyć, że nie jest mi
źle, tylko zwyczajnie jestem zmęczona.
Nigdy do tej pory nie miałam wątpliwo-

ści co do pobytu w klasztorze, chociaż
różne trudności gdzieś tam człowieka
przygniatały. Wówczas największą dla
mnie „terapią” jest modlitwa, ona pozwala nabrać właściwego dystansu do
trudnych spraw.
Ważna jest też obecność drugiego
człowieka.
Muszę powiedzieć, że od sióstr otrzymałam duże wsparcie, a będąc przełożoną mam też taką radę domową, czyli siostry, które dyskutują i rozmawiają
ze mną w sprawach Domu. Zawsze mogłam na nie liczyć. Jedną z nich była siostra mistrzyni, która zajmuje się nowicjatem i formacją duchową sióstr. Mimo
że Dom prowadzi różną działalność, to
jednak priorytetem jest nowicjat i dom
formacyjny, nawet jeśli po tych remontach otworzyliśmy się bardziej na promocję klasztoru. Jako przełożona nieraz odczuwałam pewne napięcie między otwarciem a klauzurą. Ten klasztor już za czasów bernardynów, o czym
czytamy w kronikach, był klasztorem „o
większej obserwancji zakonnej”, czyli kładziono nacisk na większą kontemplację. I chciałabym, żeby ten Dom taki
był, bo to jest jego zadanie. Projekt unijny zobowiązuje nas do tego, by nasze
muzeum odwiedzało rocznie pięć tysięcy osób - to jest trochę za dużo. Trzeba
oddać siostrze Agacie, że robi wszystko, by ludzi zachęcić do odwiedzania
wystaw. W tej kwestii często mamy odmienne zdanie, bo ja znowu bronię klauzury, ale dogadujemy się i nawet po zakończeniu tego projektu nie zamkniemy
muzeum.
Teraz przed Siostrą nowe wyzwania.
Na czym będzie polegać praca przełożonej Prowincji Warszawskiej?
Przełożona prowincjalna ma za zadanie troskę, opiekę nad Prowincją Warszawską, w której skład wchodzi około 350 sióstr, przebywających w 23 placówkach w kraju oraz w dwóch znajdujących się poza granicami Polski: w Rosji (w Orsku) i w Kazachstanie. Do tych
placówek będę musiała dotrzeć, bo siostra przełożona prowincjalna raz do
roku musi odwiedzić każdy Dom i rozmawiać z każdą siostrą. Zatem będę
również w Ostrzeszowie. Pełniąc nową
funkcję, będę mogła liczyć także na inne
siostry, choć najbardziej liczę na pomoc
Pana Boga. W różnych etapach swego
życia, kiedy przed czymś nowym czuję lęk i niepewność, tego doświadczam.
Staram się też żyć dniem, który trwa rano modlę się, żeby dobrze wypełnić
to, co ma być w tym dniu. Wiadomo,
że trzeba coś planować, przewidywać,
lecz staram się nie martwić na zapas.
Problemy na pewno będą, bo przełoże-

ni są też od załatwiania trudnych spraw,
bycia tam, gdzie są konflikty. Do tego
dochodzą kwestie umów z diecezją,
biskupami, proboszczami, a różnie to
bywa. Zadań starczy na te sześć lat, bo
właśnie tyle trwa kadencja, nic dłużej.
A co potem, może powrót do Ostrzeszowa?
Nie wiem, czy Pan Bóg będzie na tyle
dowcipny, że po raz trzeci przywiedzie
mnie do Ostrzeszowa. Pamiętam, jak
w 2006 roku, przed wyjazdem opłakiwałam każdy kącik w Ostrzeszowie, żegnałam się z wszystkimi, a tymczasem
znowu wróciłam. Nigdy nie wiadomo.
Teraz już Siostra nie opłakuje
Ostrzeszowa?
Od marca nie śpię, przeżywam…
W marcu, w święto św. Józefa, dowiedziałam się o tej nominacji, ale starałam
się o tym nikomu nie mówić, bo pożegnania trwałyby kilka miesięcy.
Co zachowa Siostra w czułej pamięci, czego będzie najbardziej żal?
Najbardziej będzie mi brakowało
ludzkiej życzliwości, dobroci, z czym
spotykałam się przez te lata. Wsparcia, i to nie tylko od sióstr. Mam bardzo
dużo przyjaciół wśród świeckich osób.
Wielu poznałam poprzez Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny czy dzięki pracy w przedszkolu. Będzie mi też brakować atmosfery tego Domu, bo jest
to Dom z tradycjami, a ja czułam się
trochę strażnikiem tych tradycji. Ciągle miałam za mało czasu, żeby docenić piękno tego miejsca. Przez tyle lat
to wszystko było na wyciągnięcie dłoni i nie skorzystałam. Nie uważam jednak tego czasu za stracony, bo wiem, że
ofiarowałam go ludziom.
Czy Siostry następczyni też będzie
stać na straży tradycji tego Domu?
Przekazałam jej to wszystko. Siostra Miriam była tu tylko w nowicjacie,
lecz z tamtego okresu nie pamięta tego
Domu. Pochodzi z Poznania, choć życie
zakonne spędziła w Warszawie i na Mazowszu. Z siostrą Miriam ukończyłyśmy
dwa lata temu w Krakowie studia psychologiczno-formacyjne, stąd się znamy.
Będzie Siostra wracać do Ostrzeszowa?
Będę - i z obowiązku, i z przyjemnością. Bardzo dziękuję za współpracę
i piękne artykuły o klasztorze i koncertach, które znajdują się w naszej kronice prasowej.
Wszystkiego dobrego, satysfakcji
i Bożego błogosławieństwa w nowym
Domu.
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Sportowe zmagania, strażackie pokazy ratownicze, konkursy i zabawy
dla rodziców i dzieci - to wszystko odbywało się podczas festynu w Morawinie. Mieszkańcy tej małej wioski w gminie Doruchów nie pierwszy raz udowodnili, że potrafią dobrze się bawić. Festyn Sportowo-Żniwny, zorganizowany w minioną niedzielę, 31 lipca, przez
miejscowy LZS może być tego przykładem.
Rozpoczął się od zmagań sportowych, a konkretnie II Powiatowego Turnieju w Piłce Siatkowej. Startowało siedem zespołów, a na podium stanęli:
1. LZS Kuźnia Bobrek, 2. UKS Prosna
Grabów, 3. Kuźnica Grabowska. Puchary zwycięzcom wręczali: wójt Józef Wilkosz, Walenty Okoń - członek Powiato-

rolniczych prezentowany przez firmę
„Agro-Efekt” (to już XXI wiek). Ale wcale nie mniejsze zainteresowanie wzbudziły pokazane (pewnie na przekór) „zabytkowe” ciągniki i maszyny rolnicze,
których na polskiej wsi coraz mniej.
Były też dwa wesołe konkursy. Jeden
- siłowanie na rękę - dla prawdziwych
mężczyzn. Chętnych nie brakowało.
W kategorii młodzieżowej najsilniejszy
okazał się Damian Piekarski. Wśród seniorów mocarzem został Łukasz Krzak
- tapicer z Tokarzewa.
W konkursie dojenia krowy miały
wziąć udział panie, zostały jednak zdominowane przez chłopaków i mężczyzn.
W najbardziej emocjonującej rozgrywce, z udziałem sporej grupy młodzieży,
bezapelacyjnym zwycięzcą został Kamil

niej strzelecki o puchar ufundowany przez koło strzeleckie w Jutrosinie. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych: do lat 10, 15 i dorosłych. Niezwykle emocjonujący i efektowny pokaz ratownictwa drogowego zaprezentowała drużyna OSP w Doru-

wego Zrzeszenia LZS i prezes LZS Morawin - Dorota Krawczyk.
Potem było coś dla prawdziwych rolników - pokaz nowoczesnych maszyn

K. Juszczak

Starosta L. Janicki wraz z wicestarostą A. Mickiewiczem żegnają siostrę Teofanię i witają nową przełożoną Zgromadzenia.

Nikodem, który w ciągu pół minuty udoił 2,150 litra… wody. Cóż, sztuczna krowa, to i mleko „symboliczne”.
Dużym wzięciem cieszył się też tur-

chowie. Z kolei strażacy z PSP Ostrzeszów umożliwiali chętnym spojrzeć na
okolice z podnośnika koszowego.
Najważniejsze, że podczas festynu wszyscy dobrze się bawili, w czym
zasługa organizatorów - LZS Morawin
i głównego prowadzącego całą imprezę Przemysława Kasprzaka.
K. Juszczak

Organizatorzy festynu pięknie dziękują wszystkim dobroczyńcom i fundatorom nagród, w tym: Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie, Firmie
Agro-Efekt sp. z o.o., OSP Doruchów,
PSP Ostrzeszów, Kołu Łowieckiemu nr
16 w Jutrosinie, KGW w Morawinie oraz
wszystkim członkom LZS pomagającym
w organizacji imprezy.
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D Z I E C I

Grabów

CZERWCOWE WYCIECZKI
Jura Park w Krasiejowie i ZOO Safari w Borysewie to dwa miejsca, które
zwiedziáy przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie. W Borysewie dowiedziaáy siĊ
wiele ciekawych rzeczy o zwierzĊtach
znajdujących siĊ w ZOO SAFARI - ich
sposobie Īywienia, pielĊgnowania, natomiast w Krasiejowie poszerzyáy swą
wiedzĊ o dinozaurach - oglądaáy róĪne
ich gatunki, porównywaáy wielkoĞü oraz
róĪnice miĊdzy nimi.
Jak wyjaĞniá przewodnik, szczątki
dinozaurów, które tam siĊ znajdują, są
dowodem, Īe rzeczywiĞcie Īyáy w tym
miejscu. Nadal archeolodzy prowadzą
badania i dokonują nowych odkryü.
Podczas wycieczek byáy przejazdy
kolejką, zabawy na karuzelach, zjeĪdĪalniach oraz dmuchanych zamkach.
Przedszkolaki wróciáy peáne wraĪeĔ.
KaĪde dziecko otrzymaáo pamiątkĊ
z wycieczki.
B. K

ZUCHY I HARCERZE NIE TYLKO PO INDIAēSKU

TROPEM KUBUSIA
PUCHATKA
Wakacje w peáni, a ostatnie
dni rozpieszczają nas iĞcie urlopową pogodą. Jednak przedszkolacy z Przytocznicy aktywnie
spĊdzają czas wáaĞnie w przedszkolu, bo gdzie tyle siĊ dzieje,
jak nie u nas?
W ĞrodĊ, 20 lipca, dzieci
otrzymaáy list od wyjątkowej postaci - Kubusia Puchatka. MiĞ
o maáym rozumku przygotowaá
dla nich wyprawĊ po skarb. Oj,
nie byáo wcale áatwo wykonaü
wszystkie zadania wymyĞlone
przez Puchatka. Dzieci musiaáy
uwaĪnie obserwowaü otoczenie
i szukaü wskazówek. Zadania
do wykonania (misiowe zagadki, rzut do celu, przejĞcie przez

tunel…) ukryte byáy w zupeánie
niespodziewanych miejscach.
Przedszkolaki musiaáy pokonaü
caákiem spory kawaáek drogi,
Īeby osiągnąü wymarzony cel,
ale fantastycznie sobie poradziáy.
Dla maluszków spacer okazaá siĊ
troszkĊ bardziej mĊczący niĪ dla
starszaków, ale mimo to nikt siĊ
nie poddaá. Z pewnoĞcią warto
byáo pomĊczyü nóĪki, poniewaĪ
w lesie znalazáo siĊ pyszne „maáe
co nieco” oraz kolorowe naklejki
na pamiątkĊ.
Na pewno wyprawa po misiowy skarb zapisze siĊ na dáugo
w dzieciĊcej pamiĊci.
A.K.

ZNAJDĭ
ZnajdĨ 22 szczegóáy, 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 19 sierpnia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 28, nagrodĊ otrzymuje Bartáomiej Majtas z Mikstatu. Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody.
Przypominamy, Īe co miesiąc, spoĞród
kartek z rozwiązaniami, losujemy zestaw klocków LEGO. Czeka teĪ na Was
nagroda roku. Zapraszamy do udziaáu
w naszych zabawach.

Zuchy i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego od 27 czerwca do 3
lipca spotykali siĊ na organizowanej
przez starszych druhów Harcerskiej
Akcji Wakacyjnej. DziĊki uprzejmoĞci
komendanta Bractwa Kurkowego - p.
Romana Rauchuta, mieliĞmy moĪliwoĞü
korzystania z terenu strzelnicy, gdzie
odbywaáy siĊ apele oraz wiele zajĊü
o tematyce indiaĔskiej.
Podczas wycieczek zuchy poznawaáy kulturĊ i historiĊ Ostrzeszowa oraz
okolic, uczestniczyáy w zajĊciach w muzeum, z baszty oglądaáy panoramĊ miasta. Przyglądaáy siĊ pracy policjantów
i straĪaków; miaáy okazjĊ wziąü udziaá
w przygotowanych specjalnie dla nich
zawodach straĪackich. Podczas wizyty
w pogotowiu ratunkowym przypomniaáy
sobie zasady udzielania pierwszej pomocy, mogáy teĪ zobaczyü, co znajduje
siĊ w karetce.
Harcerze takĪe nie próĪnowali.
Oprócz zajĊü na strzelnicy wybrali siĊ
na caáodniową wycieczkĊ rowerową do
Parzynowa na GórĊ KrzyĪa, gdzie zdobywali nowe umiejĊtnoĞci. Wykazali siĊ
duĪą pomysáowoĞcią przy ozdabianiu indiaĔskiej wioski oraz zgraniem w trakcie
rozstawiania namiotów. Harcerze wziĊli
udziaá w indiaĔskich zawodach i zorganizowali indiaĔski konkurs piosenki.
Bracia Kurkowi przybliĪyli najmáodszym swoją historiĊ, zaprezentowali
broĔ oraz tradycyjne stroje.
W ĞrodĊ zuchy i harcerze odwiedzili
NadleĞnictwo w Przedborowie - leĞniczy
oprowadziá ich po ĞcieĪce dydaktycznej. WizytĊ w leĞniczówce zakoĔczyáo
ognisko z kieábaskami.
W niedzielĊ poszliĞmy do koĞcioáa
Ğw. Jadwigi Królowej, gdzie czĊĞü harcerzy sáuĪyáa do mszy Ğw.
Nasze spotkanie zakoĔczyliĞmy
apelem, podczas którego zostaáy przyznane stopnie i sprawnoĞci, a na poĪegnanie zawiązaliĞmy, ostatni w tym
roku harcerski, wspólny krąg.
Teraz nadszedá czas wakacji - zuchom i harcerzom Īyczymy bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia
we wrzeĞniu!
CZUWAJ!
Ostrzeszowscy harcerze ZHP

3.08.2016
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A W S Z K O à A C H - WA K A C J E !

NASZE LEĝNE, ZHR-OWSKIE GNIAZDO - PODGAJE 2016

SáoĔcem ogrzani, deszczem spáukani, z harcerskim uĞmiechem
zameldowaliĞmy siĊ na ziemi ostrzeszowskiej po 24 dniach obozowej przygody. WróciliĞmy peáni wraĪeĔ, bogatsi w hart ducha i ciaáa,
mocniejsi odwagą i zrozumieniem sáuĪby.
PrzeĪyliĞmy piĊkne i radosne, ale równieĪ odpowiedzialne,
pracą wypeánione dni i noce na historycznych terenach goĞcinnego
leĞnictwa Podgaje. W naszej obozowej marszrucie znalazá siĊ m.in.
Koszalin i okolice. Specjalna ekipa üwików i samarytanek zdobywaáa
kolejno Waácz, Nowy TomyĞl, Bydgoszcz. W Toruniu zwiedziáa miasto, záoĪyáa kwiaty pod pomnikiem Kopernika i zameldowaáa siĊ na
antenie Radia „Maryja”.
Urok przyrody otaczającej nasze namioty, leĞne jeziorka, mosty
i „wygodne” prycze wáasnej konstrukcji, oryginalna brama obozowa,
puszczaĔski wystrój podobozów i… prysznice, a zwáaszcza nasza
kuchnia, stoáówka i harcerski porządek wzbudzaá podziw i uznanie
odwiedzających nas osób. Zarówno rodziców, jak i wszelkich wizytacji

z sanepidem, straĪą poĪarną, policją,
nadleĞnictwem, wáadzami harcerskimi
itd., itd.
W sáoneczne
dni korzystaliĞmy z kąpieli w jeziorze pod czujnym okiem ratowników WOPR.
Wielu sportowych emocji dostarczyáa nam Obozowa Olimpiada,
zorganizowana na boisku LZS-Podgaje przez Maüka Cirina, druĪynowego polskich harcerzy z Norwegii - notabene naszych wspóáobozowiczów.
RzĊsistymi oklaskami widzów - rodziców i mieszkaĔców naszego
„LeĞnego Gniazda”- nagrodzono wystĊp obozowych artystów, odbywający siĊ nad brzegiem uroczego jeziora, prowadzony „profesjonalnie”
i ze swadą przez druha Macieja PelkĊ.
Mocnym echem odbija siĊ w naszych 118 harcerskich sercach
polowa msza ĞwiĊta, odprawiona na terenie obozu przez byáego

ostrzeszowskiego harcerza-instruktora - ksiĊdza dr. Bartosza
Ignaszewskiego, który specjalnie w tym celu przyjechaá do
nas z KoĨmina, gdzie obecnie peáni posáugĊ kapáaĔską.
Nocne warty, trudna sáuĪba w kuchni, a przede wszystkim wieczorne, rozĞpiewane ogniska, związaáy nas przyjaĨnią i braterstwem. ZdobywaliĞmy nowe stopnie i sprawnoĞci.
Gorącym harcerskim sercem dziĊkujemy rodzicom
i przyjacioáom za ogromną pomoc przy organizacji, budowie i likwidacji infrastruktury obozu. Szczególnie „ekipie
Sikorów”: Marcinowi, Wáadkowi, Tomaszowi, Andrzejowi.
RównieĪ Markowi WiĊckowi, Stanisáawowi Kempie, Witkowi
Rychlakowi, Marcinowi ĝwitoniowi, Andrzejowi Torzowi,
Janowi Kasprzakowi i phm. P. Janulkowi.
Za o¿arną pracĊ i smaczne posiáki dziĊkujemy pani
Teresie Kempie i pani Katarzynie
StudziaĔskiej, a druhowi Mieczysáawowi KurzyĔskiemu za efektywną
sáuĪbĊ zaopatrzeniowca. Szczególnie
gorąco dziĊkujemy naszej sáuĪbie
medycznej - pani Oldze Liwanowskiej
za codzienną troskĊ o nasze zdrowie
i samopoczucie, druhnie phm. Krystynie Sikorze za nieoceniony wkáad
pracy w organizacjĊ tegorocznej akcji letniej.
Za umoĪliwienie nam przeĪycia
wspaniaáej harcerskiej przygody mocne i szczere: DZIĉKUJEMY kierujemy
pod adresem wáadz samorządowych
miasta i powiatu, Kuratorium OĞwiaty w Poznaniu, WWĩ „Pro¿”, wielu
ostrzeszowskich zakáadów pracy oraz wszystkich naszych przyjacióá
i sympatyków.
ZakoĔczyliĞmy obóz lato - 2016 i mówimy: do zobaczenia na
obozowej polanie za 365 dni. Gdzie? W jakim regionie Polski? To siĊ
okaĪe! MieszkaĔcom „LeĞnego Gniazda”- 2016 dziĊkujĊ za codzienny,
szczery uĞmiech!

UCZNIOWIE Z KOBYLOGÓRSKIEGO GIMNAZJUM W HISZPANII
W maju 45 uczniów i 4 nauczycieli
Gimnazjum im. PowstaĔców Wielkopolskich wyruszyáo na szkolną wycieczkĊ
do Hiszpanii.
Po nocy spĊdzonej w autokarze,
póĨnym popoáudniem dotarliĞmy do
pierwszego punktu noclegowego
w Lyonie (miasto podziwialiĞmy przez
okna autobusu). NastĊpnego dnia po
Ğniadaniu udaliĞmy siĊ w drogĊ do
miejsca docelowego - Lloret de Mar,
miasteczka znajdującego siĊ ok. 70km
od Barcelony. ZatrzymaliĞmy siĊ
w przepiĊknej miejscowoĞci Avignon,
gdzie podczas spaceru podziwialiĞmy
m.in. sáynny paáac PapieĪy, katedrĊ
Notre Dame. W godzinach wieczornych
przyjechaliĞmy na wybrzeĪe Costa
Brava,
Kolejny dzieĔ to wycieczka do Barcelony. StolicĊ Katalonii rozpoczĊliĞmy podziwiaü od baĞniowego Parc
Guel - wielkiego miejskiego ogrodu,
upiĊkszonego licznymi budowlami,
zaprojektowanymi przez Gaudiego.
Do najsáynniejszych naleĪą: pawilony przypominające baĞniowe domki
z piernika, stojąca na wolnym powietrzu
sala kolumnowa (86 kolumn przykrytych falującym dachem), taras zwany
teatrem greckim oraz znajdująca siĊ
na nim najdáuĪsza áawka Ğwiata, pokryta barwną, ceramiczną mozaiką.
Park Guell to doskonaáe miejsce na

spacer lub odpoczynek, roztacza siĊ
z niego wspaniaáy widok na caáą BarcelonĊ. PoznaliĞmy historiĊ budowy
najwiĊkszej katedry Sagrada Familia.
To bez wątpienia najsáynniejszy projekt
autorstwa Gaudiego, najbardziej rozpoznawalny na Ğwiecie symbol Barcelony,
Katalonii i byü moĪe caáej Hiszpanii,
którego koĔczenie trwa nieprzerwanie

od ponad 100 lat. Zdumiewa wielkoĞcią
i symboliką neogotyckiej architektury.
NastĊpnie udaliĞmy siĊ pod Camp
Nou - stadion klubu FC Barcelona.
SpacerowaliĞmy równieĪ sáynną
ulicą, uwaĪaną za najpiĊkniejszą alejĊ
Ğwiata, na której gromadzą siĊ uliczni
artyĞci i sprzedawcy kwiatów, koĔczącą
siĊ na placu z pomnikiem Kolumba.
OdwiedziliĞmy sáynny barceloĔski targ

PAMIĉû NIGDY
NIE UMIERA…
21 kwietnia uczniowie Gimnazjum w Kraszewicach wraz
z opiekunami udali siĊ na wycieczkĊ do Muzeum PamiĊci
Narodowej - KL. Auschwitz - Birkenau.
Na miejscu spotkaliĞmy siĊ z przewodnikiem, który, mówiąc o tamtych czasach, wprowadziá nastrój powagi i reÀeksji.
Zachowane przedmioty, pomieszczenia (cele wiĊzienne,
baraki) sprawiáy, Īe przez chwilĊ znaleĨliĞmy siĊ w okrutnym
obozie zagáady lat czterdziestych XX wieku.
PoczuliĞmy, Īe historia OĞwiĊcimia jest wciąĪ Īywa,
wáaĞnie dziĊki temu miejscu oraz dziĊki ludziom, którzy chcą
informacje na ten temat ciągle przekazywaü nam, máodym.
ZapaliliĞmy znicze pod ĝcianą StraceĔ - tylko tak mogliĞmy
uczciü pamiĊü tysiĊcy zamordowanych.
UwaĪam, Īe dzieĔ ten byá niezapomnianą i bardzo wartoĞciową lekcją historii, którą kaĪdy powinien odrobiü.
DziĊkujemy naszej pani historyk Wandzie Nowecie za
zorganizowanie kolejnego, waĪnego dla nas, wyjazdu.
Uczestniczka Julka

La Boqueria, spacerowaliĞmy i podziwialiĞmy malownicze, Ğredniowieczne
uliczki dzielnicy Gotyckiej, kamieniczki
zaprojektowane przez Gaudiego oraz
katedrĊ Ğw. Eulalii - jedną z najpiĊkniejszych gotyckich budowli w Hiszpanii.
Wieczorem uczestniczyliĞmy w pokazie
fontann na placu HiszpaĔskim (ruch
wody i zmiana Ğwiateá w rytm muzyki).
ByliĞmy zachwyceni widowiskiem.

Czuwaj! „Cza-S”

Czwarty dzieĔ spĊdziliĞmy w miasteczku Lloret de Mar. SpacerowaliĞmy
zabytkową i handlową czĊĞcią Lloret
de Mar oraz nadmorskim wybrzeĪem.
Kolejny dzieĔ i znów mnóstwo pozytywnych wraĪeĔ. Tym razem udaliĞmy siĊ na wycieczkĊ do Montserrat.
JechaliĞmy przepiĊkną, wiodącą przez
góry, trasą na „przepiáowaną górĊ”,
gdzie znajduje siĊ klasztor, bĊdący
najĞwiĊtszym miejscem KataloĔczyków. ZwiedzaliĞmy bazylikĊ, w której
znajduje siĊ ¿gurka Czarnej Madonny,
patronki Katalonii, i sáuchaliĞmy chóru
cháopiĊcego z XIII w. PodziwialiĞmy
niepowtarzalną kolekcjĊ malarstwa
w Muzeum Montserrat oraz wjechaliĞmy kolejką na punkt widokowy.
Ostatni dzieĔ to czas wypoczynku - plaĪa, zakupy, spacery i kąpiel
w basenie.
Jednak wszystko, co dobre szybko
siĊ koĔczy i ze sáonecznej Katalonii
musieliĞmy wróciü do Kobylej Góry.
PodróĪ do Hiszpanii daáa w piguáce
to, co najlepsze - moĪliwoĞü podziwiania piĊknych zabytków, niezapomniane widoki, pyszne jedzenie. A co
waĪniejsze, utwierdziáa w przekonaniu
o wyjątkowoĞci Hiszpanii.
Szczególne podziĊkowania naleĪą siĊ sponsorowi, który wspará nasz
wyjazd ¿nansowo - zapewniając w ten
sposób dodatkowe posiáki podczas
caáodziennych wypraw. DziĊkujemy!
Agnieszka Draszawka-Hoja
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Czyī
C
zyī nie jest dziwn
dziwne, īe ludzie tak chċtnie walczĆ o religiċ, a tak niechċtnie
īyjĆ zgodnie z jej przepisami. Georg Christoph Lichtenberg

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

ZrobiáeĞ siĊ o wiele bardziej cierpliwy, jeĞli o pewne sprawy chodzi, i to
bardzo dobrze wpáynĊáo na Twój stan
psychiczny. Dobrze teĪ, Īe siĊ nie wycofaáeĞ tylko, mimo kilku niepowodzeĔ
i báĊdów, idziesz dalej, by realizowaü
swoje cele. Zwáaszcza pod koniec tygodnia uwaĪaj na relacje z ludĨmi. Nie
wszyscy są Ci tak Īyczliwi, jak gáoszą,
i bardzo moĪliwe, Īe ktoĞ bĊdzie chciaá
zburzyü Twój spokój gáupimi i zaczepnymi komentarzami. Nie wdawaj siĊ
w dyskusjĊ, po prostu odpuĞü i odejdĨ.
Nie zawsze trzeba stawiaü na swoim,
a niektórym ludziom pewnych rzeczy
siĊ nie wytáumaczy. MiáoĞü - relacje
koleĪeĔskie bardzo Ci sáuĪą. Finanse
- nie przegapiáeĞ czegoĞ?

To dobry, spokojniejszy moment, by zastanowiü siĊ, czy to, co pokazujesz na
zewnątrz obcym ludziom i rodzinie, idzie
w parze z tym, co naprawdĊ czujesz.
Twoje zadowolenie i entuzjazm zdają siĊ
byü lekko na pokaz, a tak naprawdĊ caáy
czas bywasz zgryĨliwy i nietolerancyjny.
Byü moĪe pewne sprawy naleĪy zacząü
ukáadaü w Ğrodku, w gáowie, a dopiero
póĨniej skupiaü siĊ nad zewnĊtrznymi detalami, które tak naprawdĊ w przyszáoĞci
nie bĊdą mieü wiĊkszego znaczenia...
MiáoĞü - o to naprawdĊ chodziáo? Finanse
- nagroda za ciĊĪką pracĊ.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
NajbliĪszy tydzieĔ bĊdzie wymagaá od
Ciebie doĞü duĪo spokoju, opanowania
i pewnej zachowawczoĞci. KtoĞ bĊdzie
potrzebowaá Twojej pomocy i wsparcia
i bĊdzie mocno liczyá na Twoją dobrą
radĊ. Nie szczĊdĨ czasu, by pomóc
przyjacielowi, to wáaĞnie Ty bĊdziesz
miaá duĪy wpáyw na jego poáoĪenie
i sytuacjĊ. W pracy znów spokojnie,
ale pamiĊtaj, by rutyna nie przyümiáa
Twojej kreatywnoĞci i jasnoĞci myĞlenia.
Do wszystkich zadaĔ warto podchodziü
indywidualnie. MiáoĞü - nie wszystko
naraz! Finanse - bez obaw.

RAK
22 czerwca - 22 lipca
BĊdziesz miaá okazjĊ wyĞwiadczyü komuĞ maáą przysáugĊ, która sprawi mu
wiele radoĞci. To miáe i bardzo w Twoim
stylu, drogi Raku, Īe potra¿sz zaskakiwaü ludzi drobiazgami wywoáującymi
uĞmiech. Druga czĊĞü tygodnia moĪe
byü trudniejsza, plany trochĊ siĊ pokomplikują i ktoĞ bĊdzie miaá do Ciebie
pretensje. KogoĞ takĪe zirytuje Twoja
drobna niefrasobliwoĞü, ale wybrniesz
z tego urokiem osobistym. Na przyszáoĞü
jednak staraj trzymaü siĊ umówionych
terminów! MiáoĞü - spokojnie, powoli!
Finanse - coĞ wpadnie.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Drogi Lwie, Twoje ciągáe grymaszenie
i zachowywanie siĊ jak gáodny czterola-

tek spowoduje w koĔcu, Īe zostaniesz
zupeánie sam. Wyznawanie zasady
„wymagam tylko od innych, a od siebie
nie”, jak widzisz, niezbyt dobrze funkcjonuje. W Īyciu nie moĪna tylko braü
i oczekiwaü, a Ty ostatnio, od dáuĪszego
czasu, tylko i wyáącznie oczekujesz,
a nawet wymagasz. Dobrze by byáo, byĞ
przestaá skupiaü siĊ na „záym zachowaniu” ludzi ze swojego otoczenia, zająá
siĊ czymĞ poĪytecznym, np. podszkoliá
siĊ w dziedzinie, która przyda Ci siĊ
w pracy. MiáoĞü - to juĪ chyba tupet...
Finanse - nie najgorzej.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Znów raczej dobry tydzieĔ. Po wakacyjnym wypoczynku bĊdziesz miaá
duĪo energii i caákiem sporo pomysáów.
OczywiĞcie nie obĊdzie siĊ bez drobnych sprzeczek i zawirowaĔ w pracy.
Zwáaszcza ktoĞ nowy bĊdzie chciaá
mocno namieszaü. Tutaj warto zachowaü spokój i zadziaáaü dyplomacją.
Twoje obraĪanie siĊ i dąsanie wiele
nie wskóra. W rozmowie z szefem
uĪyj twardych argumentów. Nie daj
siĊ zbywaü, ale nie bądĨ teĪ arogancka
i opryskliwa! MiáoĞü - chyba zabierasz
siĊ trochĊ od záej strony... Finanse oby tak dalej.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Pewnie sprawy, wielkimi krokami, zbliĪają siĊ do koĔca, co bĊdzie napawaáo
CiĊ optymizmem. W tym tygodniu niestety dobry nastrój bĊdzie nadal jeszcze poáączony z ciĊĪką pracą, bo aby
pewne rzeczy dopiąü na ostatni guzik,
zwáaszcza na ¿niszu trzeba skupiü siĊ
najbardziej. Dlatego nie odpuszczaj,
mimo Īe czujesz juĪ lekkie zmĊczenie,
a nawet zniecierpliwienie. PamiĊtaj, Īe
nie jesteĞ z tym sama i zawsze moĪesz
liczyü na wsparcie bliskich! MiáoĞü -
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duĪo, duĪo sáoĔca... Finanse - jeszcze
kawaáek.

WODNIK

SKORPION

Ukáad gwiazd nie bĊdzie zbyt sprzyjający. MoĪesz byü doĞü agresywny
i wybuchowy. CiĊĪko bĊdzie Ci siĊ porozumieü ze wspóápracownikami. Tym
bardziej postaraj siĊ przebywaü moĪliwie
najkrócej w towarzystwie, które nie do
koĔca Ci odpowiada. Aroganckim zachowaniem i uszczypliwymi uwagami
pogorszysz tylko sytuacjĊ i podgrzejesz
konÀikty. W pracy lekki przestój. KtoĞ
moĪe opacznie zrozumieü Twoje intencje... MiáoĞü - cisza i spokój. Finanse
- zaczyna siĊ poprawiaü.

24 paĨdziernika - 21 listopada
W najbliĪszych dniach tĊsknoty za tym,
co byáo i minĊáo bezpowrotnie, mogą
dawaü siĊ we znaki dotkliwiej niĪ kiedyĞ.
Prawdopodobnie bĊdziesz teĪ odczuwaá
zmĊczenie obecnym, bardzo aktywnym
trybem Īycia. PamiĊtaj, Īe chwilowe
uczucie pustki minie, a wszystko poukáada siĊ na nowo, duĪo lepiej niĪ
ukáadaáo siĊ do tej pory. Byü moĪe zbyt
szybko i trochĊ na siáĊ chcesz wszystko
poukáadaü po swojemu, a tu potrzeba
daü sobie trochĊ czasu... MiáoĞü - serce
nie sáuga. Finanse - idĨ za ciosem, ale
nie za wszelką cenĊ.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
Pewnie sprawy trochĊ siĊ posypią. Byü
moĪe bĊdziesz musiaá wykazaü siĊ
samokrytyką i nieco wycofaü, bo jednak
stanie siĊ tak takĪe z Twojej winy. Nie
przejmuj siĊ jednak, bo juĪ niedáugo
nadarzy siĊ kolejna okazja, by záapaü
silny wiatr w Īagle. PamiĊtaj jednak,
by zbytnia duma i pewnoĞü siebie nie
przysáoniáa Ci obiektywnego spojrzenia.
Daj siĊ wykazaü takĪe wspóápracownikom, nie bierz wszystkiego na siebie,
w zespole nie jesteĞ sam... MiáoĞü - poszukiwaĔ ciąg dalszy? Finanse - no, no!

KOZIOROĩEC

21 stycznia - 19 lutego

RYBY
20 lutego - 20 marca
W najbliĪszych dniach moĪe byü doĞü
mĊcząco. Raczej nie wyrywaj siĊ ze zbyt
odwaĪnymi i innowacyjnymi pomysáami
przed szereg. To nie jest dobry czas na
takie dziaáania. Wspóápracownicy bardzo
Ĩle mogą odebraü takie zachowanie,
zwáaszcza Īe szykuje siĊ praca nad
zupeánie innym projektem. Panuj teĪ
nad emocjami, bo bardzo áatwo bĊdzie
CiĊ, zwáaszcza pod koniec tygodnia,
wyprowadziü z równowagi. Rzucanie
miĊsem i miotanie siĊ niczego nie
polepszy ani nie przyspieszy... MiáoĞü
- odpuĞü trochĊ. Finanse - poczekaj.
By ĝDM, a przede wszystkim
„spotkania” z papieĪem Franciszkiem
byáy drogowskazem i dawaáy siáĊ ducha
zarówno wierzącym, jak i niewierzącym
Wasza wróĪka

22 grudnia - 20 stycznia
Byü moĪe najwyĪszy czas trochĊ zmieniü swoje Īycie, tym bardziej Īe wiele
rzeczy, które robisz, nie sprawiają Ci
satysfakcji. Skupianie siĊ na perfekcji i ¿zycznoĞci na dáuĪszą metĊ jest
naprawdĊ mĊczące. Jest wiele duĪo
wartoĞciowszych i ciekawszych rzeczy,
które mogą sprawiü nie tylko Tobie, ale
i innym wiele radoĞci. Tylko zamiast
siedzieü w domu i uĪalaü siĊ nad sobą
trzeba je po prostu odnaleĨü i cieszyü
siĊ z tego, co siĊ ma, a nie páakaü za
tym, czego brakuje... MiáoĞü - jak zwykle
oceniasz ksiąĪkĊ po okáadce? Finanse
- moĪe chociaĪ tutaj nie narzekaj.

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

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

tel. 603 857 030

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

TYLKO U NAS:

LECZENIE CELLULITU FALï UDERZENIOWï
WSKAZANIA: Ƈ cellulit, w tym III i IV
stopnia Ƈ wiotka skóra (brzuch, uda, okolica
poĞladków) Ƈ miejscowa otyáoĞü Ƈ nierównoĞci
skóry po przebytej liposukcji Ƈ obrzĊki
koĔczyn dolnych

Biesiada 2016
21 lipca Zarząd Rejonowy PZERiI
w Ostrzeszowie zorganizowaá w restauracji
OSTOJA biesiadĊ dla osób, biorących udziaá
w wycieczkach i wczasach organizowanych
przez Zarząd Rejonowy w Ostrzeszowie
w 2015 i w pierwszym póároczu 2016 roku.
W spotkaniu uczestniczyáo 85 osób. Na zaproszenie ZR PZERiI w Ostrzeszowie brali
w nim udziaá przedstawiciele Zarządu OkrĊgowego w Kaliszu, burmistrz Ostrzeszowa,
przedstawiciel Starostwa, dyrektor Biblioteki
Publicznej, Honorowy Prezes UTW.
Przewodniczący Zarządu Rejonowego J. Wiedemann
powitaá goĞci i uczestników, Īycząc miáego spĊdzenia czasu
przy smacznym poczĊstunku. Do taĔca przygrywaá wesoáy
D.J. Przebojowe miaá nagrania do taĔczenia i Ğpiewania.
ĩeby Ğmiechu byáo wiele, bo duch máody w starszym ciele.
Bawiono siĊ z caáej mocy prawie do samej póánocy.

EFEKT: Ƈ zlikwidowanie cellulitu Ƈ poprawa
elastycznoĞci, jĊdrnoĞci i napiĊcia skóry Ƈ
rozbicie tkanki táuszczowej Ƈ zmniejszenie
obwodu ciaáa w miejscach poddanych
terapii Ƈ redukcja rozstĊpów pociąĪowych
Ƈ likwidacja obrzĊków
Gabinet czynny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 18.00 (Równieē wizyty domowe)

Podczas spotkania odwiedziá nas góral w piĊknym,
góralskim stroju.
W imieniu uczestników biesiady skáadam organizatorom serdeczne podziĊkowania.
Halina KĊdzia

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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ĝwiąteczne, niezwykáe,
a nawet dziwne i nonsensowne
dni sierpnia

WAKACJE Z OCK
Od poniedziaáku do piątku - godz. 11.00
- seanse ¿lmowe dla dzieci (szczegóáy na a¿szach kina);
do 11 sierpnia „Epoka lodowcowa”
2 VIII - wtorek - godz. 9.00 - 14.00 - ZajĊcia plastyczne dla zaawansowanych
- pracownia OCK w bibliotece,
3 VIII - Ğroda - godz. 9.00 - 14.00 - ZajĊcia plastyczne dla zaawansowanych
- pracownia OCK w bibliotece,
- godz. 12.00 - 15.00 - Zwiedzamy basztĊ (dzieci do lat 16 - wstĊp bezpáatny),
4 VIII - czwartek - godz. 14.00 - 16.00 - Warsztaty plastyczne - sala klubowa OCK,
5 VIII - piątek - godz. 10.00 - 11.00 - ZajĊcia plastyczne dla dzieci - pracownia
OCK w bibliotece,
- godz. 10.00 - Muzeum: Czerpanie papieru - warsztaty - „Ocaliü od zapomnienia”, drzeworyty w powiĊkszeniu - puzzle z ostrzeszowskimi zabytkami,
8 VIII - poniedziaáek - godz. 9.00 - 10.00 - ZajĊcia plastyczne dla dzieci pracownia OCK w bibliotece,
- godz. 10.00 - 11.30 - Malujemy zabytki Ostrzeszowa - plac przy pomniku
harcerskim - ul. Zamkowa (w przypadku niepogody - sala klubowa OCK)
9 VIII - wtorek - godz. 9.00 - 14.00 - ZajĊcia plenerowe dla zaawansowanych
- pracownia OCK w bibliotece;
Wszelkich informacji udziela Dziaá Merytoryczny OCK, tel. 730-25-76,
www.ock.ostrzeszow.pl

Pozdrowienia
z wakacji
w Zakopanem
przesyâa
Karol
z Grabowa

GorĆce pozdrowienia dla czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego”
przesyâajĆ
Gosia i Paweâ
z Rudniczyska

ZAPROSZENIE
STAROSTA OSTRZESZOWSKI, BURMISTRZ MIASTA I GMINY
OSTRZESZÓW oraz ZARZĄD KOàA ZWIĄZKU KOMBATANTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYàYCH WIĉħNIÓW
POLITYCZNYCH W OSTRZESZOWIE
zapraszają do udziaáu w obchodach

ĝWIĉTA WOJSKA POLSKIEGO ORAZ
96. ROCZNICY CUDU NAD WISàĄ,

Serdeczne pozdrowienia z piċknych,
lecz deszczowych
Miċdzyzdrojów
dla caâej redakcji
i czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego”
przesyâa
Krzysztof
z bliskimi

które odbywaü siĊ bĊdą 16 sierpnia 2016 roku (wtorek)
w Ostrzeszowie.
Program uroczystoĞci:
Godz. 18:30
- msza Ğw.w koĞciele farnym pw. NajĞwiĊtszej Maryi Panny WniebowziĊtej
w Ostrzeszowie.
- záoĪenie na ostrzeszowskim Rynku okolicznoĞciowych wiązanek kwiatów
pod tablicami upamiĊtniającymi gen. Józefa Hallera oraz ArmiĊ Krajową z udziaáem pocztów sztandarowych.

Pozdrowienia z Pobierowa
zasyâajĆ
rodziny Stanickich
i Szkopków

Poniedziaáek - 8 VIII, godz. 11.00
Wtorek - 9 VIII, godz. 11.00; 16.00;
18.00 (3D)
ĝroda - 10 VIII, godz. 11.00 (3D); 16.00;
18.00 (3D)
Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie
USA, animacja, komedia, przygodowy,
99 minut.
Wtorek - 2 VIII, godz.11.00; 17.00 (3D);
19.00
ĝroda - 3 VIII, godz.11.00 (3D); 17.00
(3D); 19.00
Czwartek - 4 VIII, godz. 11.00; 17.00
(3D); 19.00
Piątek - 5 VIII, godz. 11.00; 16.00 (3D); 18.00
Sobota - 6 VIII, godz.15.30; 17.30 (3D)
Niedziela - 7 VIII, godz. 15.00; 17.00 (3D)

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)
1 - Narodowy DzieĔ PamiĊci Powstania
Warszawskiego (DzieĔ PamiĊci Warszawy)
1 - DzieĔ Karmienia Piersią
2 - DzieĔ PamiĊci o Zagáadzie Romów
5 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Piwa
i Piwowara (w Polsce teĪ 25 maja)
6 - DzieĔ Musztardy
7 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PrzyjaĨni
(1. niedziela sierpnia)
8 - Wielki DzieĔ Pszczóá
8 - DzieĔ Transportu
9 - MiĊdzynarodowy DzieĔ LudnoĞci
Tubylczej na ĝwiecie
10 - DzieĔ Przewodników i Ratowników
Górskich
11 - DzieĔ Struktury
11 - DzieĔ Konserwatora Zabytków
12 - MiĊdzynarodowy DzieĔ MáodzieĪy
12 - DzieĔ Pracoholików
13 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Osób
LeworĊcznych
14 - DzieĔ Energetyka
15 - ĝwiĊto Wojska Polskiego; rocznica
Cudu nad Wisáą
15 - WniebowziĊcie NajĞwiĊtszej Maryi
Panny (katolickie)
16 - DzieĔ ĝwiĊtego Rocha - Patrona
Mikstatu - ĞwiĊcenie zwierząt
16 - ĝwiatowy DzieĔ Krwiodawstwa
16 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Zagrychy
17 - DzieĔ Pozytywnie ZakrĊconych
19 - DzieĔ Pomocy Humanitarnej
19 - ĝwiatowy DzieĔ Choroby
ĩoáądkowej
20 - DzieĔ Komara
20 - DzieĔ Przepieprzonych z Hukiem Lat
20 - DzieĔ Wyznawania MiáoĞci
21 - DzieĔ Latarni Morskich
(3. niedziela sierpnia)
21- DzieĔ Odliczania Dni do KoĔca
Wakacji
22 - ĝwiĊto Pracownika Ochrony
22 - DzieĔ Patrolowania Ostatnich
Zmian
23 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PamiĊci
o Handlu Niewolnikami i Jego
Zniesieniu
23 - Europejski DzieĔ PamiĊci O¿ar
Stalinizmu i Nazizmu
24 - DzieĔ Windowsa
27 - DzieĔ Tira
27 - DzieĔ Spieczonego BliĨniaka
(ostatnia sobota sierpnia)
28 - ĝwiĊto Lotnictwa
28 - DzieĔ Sáonecznika
29 - DzieĔ StraĪnika Miejskiego
i Gminnego
29 - MiĊdzynarodowy DzieĔ Sprzeciwu
wobec Prób Jądrowych
30 - MiĊdzynarodowy DzieĔ PamiĊci
o Osobach Zaginionych
31 - ĝwiĊto Kawalerii Polskiej
31 - DzieĔ SolidarnoĞci i WolnoĞci
(polskie)
31 - DzieĔ Blogów

Maáy, bezdomny kotek
czeka na nowy dom.
tel. 695 159 661

Kobiety bez wstydu
Polska, komedia, 109 minut.
Piątek - 5 VIII, godz. 19.45
Sobota - 6 VIII, godz. 19.30
Niedziela - 7 VIII, godz. 19.00
Wtorek - 9 VIII, godz.19.45
ĝroda - 10 VIII, godz.19.45
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá), norm. 16 zá
(3D - 20 zá); wtorek - 12 zá (3D - 16 zá)
Bilety na seanse o godz. 11.00: 12zá
(2D) i 16zá (3D)
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line www.bilety24.pl

INFORMACJA O WCZASACH
Zarząd Oddziaáu Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie
zaprasza chĊtnych na:
wczasy nad morzem w Niechorzu
od 16 do 29 wrzeĞnia 2016 r.
W programie: bankiet, ognisko, zwiedzanie okolicy, bardzo
dobre wyĪywienie (Ğniadania i kolacje - szwedzki stóá, do
obiadu swobodny dostĊp do baru surówkowego).
Przy zapisie wpáata zaliczki w kwocie 100 zá, którą moĪna
dokonywaü w biurze Zarządu Rejonowego PZERiI
w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, biuro nr 14:
Ğroda 9.00 - 13.00, czwartek 12.00 - 16.00.
Tel. 609 853 817 lub 602 180 489
Zapisy do 18 sierpnia.
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W A K A C Y J N A K R Z Y ¯ Ó W K A GOàĉBIE
LOTY
MISTRZOWSKIE
TROFEA DLA
WIESàAWA KEMPY

Na rozwiązanie czekamy do 26 sierpnia.
Na kartkach pocztowych, oprócz wpisanego
rozwiązania, prosimy nakleiü wyciĊte z tej
strony sáoĔce.
Zapraszamy!

24 lipca, lotem z miejscowoĞci Lehrte, zakoĔczyli sezon hodowcy goáĊbi
dorosáych, zrzeszeni w sekcji ostrzeszowskiej Oddziaáu Sycowsko-Ostrzeszowskiego. Tym samym poznaliĞmy
mistrza sekcji ostrzeszowskiej, którym
zostaá WIESàAW KEMPA. Byá najlepszym zarówno w klasy¿kacji „typowanych 8”, jak i „najlepszych 10”. W obu
tych klasy¿kacjach na 2. miejscu uplasowaá siĊ Paweá Stolpert, a na 3. Andrzej Dzierla.
Oddziaá SYCÓW-OSTRZESZÓW
(sekcja nr 3 - ostrzeszowska)
LEHRTE II - 16.07.2016 r.
LOT NR 14
W swym ostatnim tegorocznym locie
goáĊbi dorosáych sekcja ostrzeszowska
reprezentowana byáa przez dziewiĊciu
hodowców, którzy wypuĞcili 195 goáĊbi
pocztowych. TrasĊ dáugoĞci 558km
najszybciej pokonaáy goáĊbie Wiesáawa Kempy (1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 18, 20). Jak widaü, mistrz
i jego goáĊbie w ostatnim locie wrĊcz
zdeklasowali konkurentów. W czoáowej
dwudziestce uplasowaáy siĊ jeszcze
goáĊbie Zbigniewa àopaty (3), Jacka
Grabarka (5,15), Jana Stolperta (11,
12) i Andrzeja Dzierli (19).
KoĔcowa klasyfikacja „typowanych 8”:
1. Wiesáaw KEMPA - mistrz
2. Paweá Stolpert - I wicemistrz
3. Andrzej Dzierla - II wicemistrz
4. Jan Stolpert - I przodownik
5. Piotr àopata - II przodownik
6. Zbigniew àopata - III przodownik
7. Jacek Grabarek - IV przodownik
8. Rafaá Tesiorowski - V przodownik
9. Ignacy ĝmiatacz - VI przodownik
10. Henryk Stolpert - VII przodownik
KoĔcowa klasy¿kacja „najlepszych
10”:
1. Wiesáaw KEMPA - mistrz
2. Paweá Stolpert - I wicemistrz
3. Andrzej Dzierla - II wicemistrz
4. Jan Stolpert - I przodownik
5. Jacek Grabarek - II przodownik
6. Zbigniew àopata - III przodownik
7. Piotr àopata - IV przodownik
8. Rafaá Tesiorowski - V przodownik
9. Ignacy ĝmiatacz - VI przodownik
10. Henryk Stolpert - VII przodownik
K.J.

POJAZDY POĝWIĉCONE
Mikstat

Od 17 do 25 lipca obchodziliĞmy,
juĪ po raz 17., Ogólnopolski TydzieĔ
Ğw. Krzysztofa. Hasáo tegorocznego Tygodnia nawiązywaáo do przeĪywanego Nadzwyczajnego Roku
Jubileuszu Miáosierdzia i brzmiaáo
„Niesiemy Miáosierdzie drogami Ğwiata”.

Tradycyjnie juĪ w tym czasie
odbywa siĊ ĞwiĊcenie pojazdów,
podczas którego zbierane są o¿ary
na zakup Ğrodków transportu dla misjonarzy. MIVA Polska - organizacja
pomagająca misjonarzom w zakupie
Ğrodków transportu - zachĊca kierowców do wáączenia siĊ w akcjĊ „ĝwiĊty
Krzysztof - 1 grosz za 1km”. Ma to

byü forma podziĊkowania
Bogu za kaĪdy szczĊĞliwie
przejechany kilometr.
W naszej wspólnocie
poĞwiĊcenie pojazdów,
poprzedzone specjalną modlitwą, odbyáo siĊ
w sobotĊ (23 lipca) po
wieczornej mszy ĞwiĊtej, oraz w niedzielĊ po
wszystkich mszach. Kierowcy, którzy przyjeĪdĪali
róĪnej wielkoĞci pojazdami,
by prosiü Ğw. Krzysztofa
o opiekĊ podczas podróĪy
i poĞwiĊciü swoje pojazdy,
wáączyli siĊ w akcjĊ skáadania o¿ar pieniĊĪnych na
MIVA Polska.
Jak to siĊ staje tradycją, ĞwiĊcenie pojazdów
odbyáo siĊ takĪe na parkingu przy sanktuarium ĝwiĊtego Rocha.
KaĪdy kierowca otrzymaá obrazek, na którym umieszczone są
sáowa modlitwy:
BoĪe, daj mi pewną rĊkĊ i bystre oko, abym nikomu nie wyrządziá
Īadnej szkody. Nie pozwól, Dawco
Īycia, bym staá siĊ przyczyną Ğmierci
lub kalectwa, a takĪe zachowaj od
nieszczĊĞcia i wypadku, pohamuj
pokusĊ nadmiernej szybkoĞci. Oby
piĊkno stworzonego przez Ciebie
Ğwiata i radoĞü Twej áaski towarzyszyáa mi na zawsze.
www.para¿a-mikstat.pl
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Ach, co to był za ślub!

Miło nam poinformować, że na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Klaudia Wasielewska i Dariusz
Otwiaska - 2 lipca 2016 roku w kościele pw.
N.N.M.P w Kotłowie
oraz

Roksana Koryciak i Karol Noculak 23 lipca 2016 roku w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Doruchowie
Młodym Parom życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja

Klaudia i Dariusz

Roksana i Karol

20 LAT BIEGANIA DO MARYI
Wiele pieszych pielgrzymek zmierza
co roku na Jasną Górę. Znacznie mniej
jest takich, które do Maryi pielgrzymują,
biegnąc. Jedną z nich jest nasza ostrzeszowska pielgrzymka, która w tym roku
zameldowała się przed Cudownym Obrazem na Jasnej Górze po raz dwudziesty.
20 LAT BIEGANIA DO MARYI - to dobra okazja do podsumowań i refleksji - taki też klimat ma wystawa, której
uroczyste otwarcie nastąpiło w minioną niedzielę.
Pierwsza pielgrzymka odbyła się
w 1997 r. Uczestniczyło w niej tylko

siedmiu biegaczy, którym siedem godzin biegu wystarczyło, by pokonać
150km i stanąć przed obliczem Jasnogórskiej Pani. Byli to: W. Juszczak, L.
Ambroży, D. Smolarek, W. Sitek, R. Jończak, A. Majchrzycki, M. Świtoń. Ich
opiekunem duchowym był jeden z pomysłodawców biegowego pielgrzymowania, ks. Mirosław Litwinowicz.
Kolejne plansze, zdjęcia, wspomnienia pielgrzymich tras, a przede wszystkim ludzi, którzy je pokonywali. W 20
pielgrzymkach uczestniczyło 84 biegaczy i rowerzystów. Cyklistów oczywiście nie było zbyt wielu, a modę na pilotów zapoczątkował Rafał Janicki.
W ostatnich latach dwóch albo trzech

Wystawa miała swą oprawę muzyczną, były też smaczne muffinki, ufundowane przez piekarnię „Aleksandra”,
i babeczki upieczone przez panią Irenę. Zaś 2-letnia Zosia Okoń z pomocą
mamy Teresy - uczestniczki pielgrzymek
- zdmuchnęła „jubileuszowe” świeczki.
Ważnym wydarzeniem wernisażu
było uhonorowanie osób, których wkład
w pielgrzymkowe dzieło jest niezaprzeczalny. Złotym Sercem „ŻYCZLIWI DLA
SZCZĘŚCIA” obdarowani zostali: Janusz
Jędrzejewski właściciel firmy TPi, który od początku bezinteresownie drukuje plakaty, plakietki, foldery poświęcone kolejnym pielgrzymkom, oraz fotograf Grzegorz Kosmala (Studio „6x6”)
- autor wielu znajdujących się na wystawie zdjęć, od lat towarzyszący biega-

czom i rejestrujący ich drogę do Częstochowy. W imieniu Stowarzyszenia Katolicko-Sportowego „Szczęście” - organizatora pielgrzymek, symboliczne serca wręczał Włodzimierz Juszczak - inicjator biegów do Maryi, zarazem jedyny uczestnik wszystkich dotychczasowych pielgrzymek. Przed nim i innymi
biegaczami z ziemi ostrzeszowskiej następne biegi na Jasną Górę, które, być
może, znów będzie można wspominać
podczas kolejnej wystawy.
K. Juszczak
Wystawę „20 lat biegania do Maryi”
można oglądać w Muzeum Regionalnym (w ratuszu) w Ostrzeszowie do 4
września br.

uczestników pokonało trasę pielgrzymki na rowerze. Rekordzistką jest Irena
Kaczmarek uczestnicząca w dziewięciu
pielgrzymkach (jej rower stanowił jedną z wystawowych atrakcji). Tych pielgrzymkowych pamiątek jest więcej, bo
na wystawie zobaczyć można koszulki, kasety wideo i filmy DVD, albumy
ze zdjęciami, krzyż prowadzący Drogi Krzyżowe w Mikorzynie, wiele folderów, gadżetów, a nawet aparaturę nagłaśniającą, która „przygrywała” biegaczom podczas pierwszych pielgrzymek.
W jednej z gablot są też artykuły mówiące o biegach do Maryi, które w ostatnich dziesięciu latach ukazywały się na
łamach „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Dziecka nie trzeba tolerować, dziecko trzeba polerować. Zostawione samo sobie nie zabłyśnie. J. Snopek

córeczka państwa Beaty Bodył i Włodzimierza Szulca z Wrocławia,
Rozalia - córeczka państwa Agaty i Dariusza Kaźmierczaków z Grabowa Pustkowia,
Maja - córeczka państwa Wiolety Psui i Łukasza Ciołka z Galewic,
Mateusz - synek państwa Katarzyny i Mariusza Idczaków z Bukownicy,

ur. 25.07.2016r., waga 3220g
ur. 27.07.2016r., waga 3340g
ur. 27.07.2016r., waga 3140g
ur. 28.07.2016r., waga 3540g

Osoby urodzone między
23 lipca a 23 sierpnia to
zodiakalne Lwy.

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

