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TROJACZKI W KOMOROWIE
Takie narodziny zdarzają się raz na wiele lat!
p. Łukasz. - Na początku pani doktor poinformowała nas, że to będą bliźnięta,
czuliśmy z żoną podwójną radość. Po
miesiącu jednak okazało się, że urodzą
nam się trojaczki. Nie dowierzaliśmy, pamiętam, że z wrażenia upuściłem wtedy telefon. Lekarka, która opiekowała się
żoną, skierowała nas od razu do Poznania, odtąd to tam jeździliśmy na wizyty
do pani profesor.
Brajan i Igor, po dwutygodniowym
pobycie w szpitalu, mogli zostać wypisani z porodówki i pojechać z rodzicami
do domu. Oskar dołączył do nich po tygodniu.

DYŻUR 24-GODZINNY

Brajan, Igor i Oskar - to imiona trojaczków z Komorowa, które 11 lipca urodziły się w poznańskim szpitalu. Szczęśliwymi rodzicami są państwo
Kamila i Łukasz Zdziebkowscy, to ich
pierwsze dzieci.
Tego w rodzinie Zdziebkowskich nie
spodziewał się nikt. Nigdy w historii fa-

milii nie urodziły się nawet bliźnięta, a tu
nagle na świat przyszły... trojaczki. Burmistrz Mikstatu, Henryk Zieliński, potwierdza, że to pierwszy taki przypadek
w historii gminy.

POTRÓJNA RADOŚĆ
Dzieci urodziły się w 32. tygodniu cią-

ży, w szpitalu przy ul. Polnej w Poznaniu. Pierwszy na świecie pojawił się Brajan (2136g), chwilę potem urodził się
Igor (2080g), a zaraz za nim najmłodszy
- Oskar (2250g). Poród, poprzez cesarskie cięcie, trwał zaledwie kilka minut.
- Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dowiedziałem się, że zostanę tatą - mówi

Rodzice trojaczków nie kryją swojego szczęścia. Przyznają jednak, że opieka nad trójką noworodków nie jest rzeczą łatwą.
- Przeważnie cała trójka na jedzenie
budzi się o tej samej porze. Nie wiem
jeszcze, jak to zrobię, ale będę musiał je
nauczyć, by cierpliwie czekały na swoją
kolej - śmieje się dumny tata. - Na szczęście pomaga nam moja mama i kuzynka żony. W nocy staramy się radzić sobie sami.
Choć to trojaczki, to każdy z chłopców jest inny. Już dziś widać, że dzieci mają różne temperamenty.
- Brajanek jest po prostu niemożliwy, to śmieszek, można powiedzieć,
że uśmiech nie schodzi mu z twarzy.
Wszystkie panie go uwielbiają. Oskarek
to taki miś - lubi się napić, a potem poleżeć. A Igorek to połączenie tego i tego.
Niemowlęta są do siebie bardzo podobne, to trojaczki jednojajowe.
- Nie mam problemu z ich rozróżnieniem, pomaga mi w tym przede wszystkim ich zachowanie - mówi p. Łukasz.

MOGĄ LICZYĆ NA POMOC
OD GMINY
- Oprócz becikowego, które od jakiegoś czasu otrzymuje każde narodzone dziecko w gminie Mikstat, zaoferujemy też oczywiście inną pomoc, będziemy chcieli jakoś te dzieci uhonorować.
Zrobimy to z wielką radością, gdyż to
niebywała rzecz. Rozmawiałem wstępnie z ojcem dzieci, jak będzie już taka
możliwość, to pojedziemy do Komorowa
i wszystko sobie ostatecznie ustalimy zapewnia burmistrz H. Zieliński.
Rodzicom, z okazji narodzin trojaczków składamy serdeczne gratulacje oraz
życzymy wiele szczęścia i radości płynących z przebywania w nowym, powiększonym rodzinnym gronie.
A Wy, chłopaki, rośnijcie zdrowo
i szybko, ku radości mamusi i tatusia
oraz całej rodziny i nas wszystkich.
A. Ławicka

MOTOR-OIL
sp. z o.o.
Hurtowa sprzedaż paliw
płynnych
Z dostawą do Klienta
Szybko, Pewnie, Solidnie
tel. 504 124 604; 660 948 072

DWIE STÓWKI WYLOSOWANE!

Jak już wcześniej informowaliśmy, nasza wakacyjna zabawa cieszyła się bardzo dużym powodzeniem - wpłynęło blisko 400 kartek z „poskładanym” banknotem 200-złotowym.
Losowanie przeprowadziliśmy komisyjnie w redakcji.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do pani Kingi Osieckiej
z Pustkowia-Północ i to pani Kinga otrzymuje prawdziwy banknot
200-złotowy.
Wylosowaliśmy też pięć „słodkich” nagród pocieszenia, otrzymują je
państwo: Iwona Dąbrowska, Komorów; Bernadeta Piec, Kotłów; Sylwia
Stempniewicz, Grabów Wójtostwo; Marcjanna Danielska, Niedźwiedź;
Marek Pawełka, Kuźnica Myślniewska.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród (od środy 17.08., od godz. 12.00).

ZAGRAJ O PIĘĆ STÓWEK!

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy kolejną zabawę - tym razem do wygrania jest 500 zł
(oczywiście w banknotach 100- i 200-złotowych).
Aby wziąć udział w losowaniu, należy osiem
różnych fragmentów banknotu 500-złotowego
(dziś fragment drugi), wyciętych z kolejnych numerów „Czasu”, dopasować w taki sposób, by powstał cały banknot. Złożone części należy nakleić na standardową kartkę pocztową lub widokówkę, napisać swoje dane adresowe i tak wypełnioną
kartkę dostarczyć do redakcji - o terminie powiadomimy w nr. 39. - wtedy zamieszczony będzie ostatni - ósmy fragment banknotu.
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.
Zapraszamy do zabawy!
red.

WSZYSTKO
DLA BASI
Festyn charytatywny
w Przedborowie
14 sierpnia na „Placu pod Dębem”
w Przedborowie został zorganizowany
festyn charytatywny pod hasłem „Pomóżmy Basi”. W organizację imprezy
zaangażował się sołtys, Rada Sołecka,
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna oraz Rada Parafialna.
„Pani Basia pochodzi z Przedborowa,

aktualnie mieszka w Ostrzeszowie, razem pracowaliśmy, znamy się od dawna - mówi sołtys Przedborowa p. Władysław Pietralczyk - Gdy dowiedziałem
się o jej chorobie, postanowiłem jakoś
pomóc - zresztą nie tylko ja, zaangażowało się wiele osób. Wszystko, co zbierzemy, będzie dla Basi - na protezę ręki

oraz dalsze leczenie”.
Pani Barbara Jarych od lipca 2013
roku choruje na nowotwór złośliwy. Zaczęło się od torbieli w stawie łokciowym, po ich usunięciu, badania histopatologiczne wykazały nowotwór złośliwy - mięsak.
Dokończenie na str. 12.
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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
na urlopie do 29 sierpnia

WAKACYJNE REMONTY
W SZKOàACH
Wakacje, niestety, powoli zbliĪają
siĊ do koĔca. Kiedy uczniowie odpoczywają i leniuchują, pracownicy ¿rm
budowlanych i remontowych pilnie
starają siĊ, by zgodnie z terminem
ukoĔczyü zlecone im remonty szkóá.
325 tysiĊcy záotych - tyle kosztowaáy prace prowadzone w okresie wakacyjnym w placówkach oĞwiatowych
podlegających gminie Ostrzeszów.
W minionych latach na poprawĊ bazy
i funkcjonalnoĞci szkóá oraz przedszkoli
wydawano znacznie wiĊksze kwoty, np.
w roku 2015 - 600.000 záotych.
W tym roku prace remontowe prowadzone są w:
- Szkole Podstawowej w NiedĨwiedziu - gdzie wykonywana jest elewacja budynku szkoáy oraz trwają roboty
remontowo-modernizacyjne (koszt
140.000 záotych).
- Szkole Podstawowej w Szklarce
Przygodzickiej - odbywają siĊ tu prace
remontowo-modernizacyjne, związane ze zwiĊkszeniem iloĞci miejsc dla
dzieci przedszkolnych; na inwestycjĊ
przeznaczono ok. 100.000 záotych.
- Przedszkolu nr 6 trwa remont
pomieszczeĔ administracyjno-socjalnych, które przeznaczone zostaną na
salĊ dla dzieci. Oprócz tego przeprowadzana jest modernizacja kotáowni,
dziĊki czemu wygospodarowane zostaną pomieszczenia magazynowe
i pomieszczenie socjalne dla woĨne-

go. Szacunkowy koszt to 45 tysiĊcy
záotych.
- Przedszkolu w Rogaszycach remontowana jest kuchnia, pomieszczenia i biuro dyrektora. Koszt to ok.
40 tysiĊcy.
Są to gáówne remonty, nad którymi
czuwa ZOPO w Ostrzeszowie, ponadto w poszczególnych placówkach
realizowane są drobne prace remontowo-modernizacyjne, poprawiające
funkcjonalnoĞü i estetykĊ, takie jak
np. malowanie sal, remont dachów
czy schodów. Prace te prowadzone
są przez dyrektorów szkóá i ¿nansowane ze Ğrodków pozostających w ich
dyspozycji.
JuĪ we wrzeĞniu uczniowie wrócą
do piĊknych, ĞwieĪo pomalowanych sal
lekcyjnych i odremontowanych
szkóá.
OczywiĞcie, nie uda nam siĊ przedstawiü wszystkich szkóá, w których odbywają siĊ remonty, bo niemal w kaĪdej
coĞ siĊ poprawia, ulepsza, jednak w nastĊpnych numerach powrócimy jeszcze
do tego tematu.
A. àawicka

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

17.08.2016

OpowieĞü o mieĞcie… Mikstat
Z inspiracji burmistrza
Henryka ZieliĔskiego i na
zamówienie samorządu
mikstackiego uporządkowania oraz opisania bogatych w wydarzenia i postaci
dziejów leĪącego na skraju
Wielkopolski „maáego ParyĪa” podjąá siĊ znany kaliski
historyk Jerzy Aleksander
Splitt. KsiąĪka, którą wydrukowaáa kaliska firma
Dangraf, wáaĞnie dotaráa
do Mikstatu i za chwilĊ tra¿
w rĊce czytelników.
PK

290 stron, 12 rozdziaáów; mnóstwo faktów
historycznych i ilustracji. Legendy, anegdoty
i wspomnienia. Wreszcie
jest - ksiąĪka „Mikstat.
OpowieĞü o mieĞcie biaáej lilii i ĞwiĊtego Rocha”
napisana przez Jerzego
Aleksandra Splitta.
Po latach, na swoje
650-lecie Mikstat wreszcie
doczekaá siĊ ksiąĪki, która
stara siĊ objąü w szerszym
zarysie blisko siedmiowiekową historiĊ miasta.

§ PORADY PRAWNE §

UWAGA
Akcja pobierania
krwi - Kobyla Góra,
21.08.2016 (niedziela)
Ambulans do pobierania krwi ustawiony bĊdzie w godzinach 10.00
- 13.00 na Rynku w Kobylej Górze.
Zapraszamy wszystkich chĊtnych,
którzy ukoĔczyli 18 rok Īycia; naleĪy
przyjĞü po lekkim posiáku i zabraü
dowód osobisty.

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa

Nurtuje CiĊ jakieĞ zagadnienie prawne? ZadzwoĔ do
redakcji lub napisz na prawnik@czasostrzeszowski.pl. Na
wybrane zagadnienia i problemy prawne naszych czytelników odpowiemy na áamach czasopisma.

Czytelnicy pytajĈ - prawnik odpowiada
W okresie pomiĊdzy ĞwiĊtami
BoĪego Narodzenia a Sylwestrem
zmará mój tata. Moja mama nie Īyje
juĪ kilka lat, a ja mam tylko jednego
brata. Tata nie zostawiá Īadnego
testamentu, wiĊc, z tego co wiem,
dziedziczĊ z bratem spadek po
ojcu, po poáowie. Problem polega
na tym, Īe ojciec zostawiá ogromne
dáugi, a ja i brat przez póá roku od
Ğmierci taty nie zdąĪyliĞmy odrzuciü spadku, bo obaj pracujemy za
granicą. Czy to oznacza, Īe dziedziczmy dáugi ojca w caáoĞci, czy
jest jakaĞ szansa, Īeby ograniczyü
naszą odpowiedzialnoĞü?
OĞwiadczenie o przyjĊciu lub
o odrzuceniu spadku moĪe byü záoĪone w ciągu szeĞciu miesiĊcy od
dnia, w którym spadkobierca dowiedziaá siĊ o tytule swojego powoáania. Istotne jest jednak to, Īe zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku spadków otwartych
po 18.10.2015 r.(spadek otwiera siĊ
z chwilą Ğmierci spadkodawcy), brak
oĞwiadczenia spadkobiercy w szePOSZUKUJĉ DO PRACY
ZAGRANICĄ
elektryka, hydraulika, dekarzy, elektromonterów, elektryków szaf sterowniczych, pomocników elektryka, monterów
instalacji grzewczej, praca na terenie
Niemiec, mile widziana znajomoĞü j. niemieckiego i samochód, t. 728 701 272

ĞciomiesiĊcznym terminie wskazanym
powyĪej jest jednoznaczny z przyjĊciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza, co oznacza, Īe spadkobierca ponosi odpowiedzialnoĞü
za dáugi spadkowe tylko do wartoĞci
ustalonego w wykazie inwentarza albo
spisie inwentarza stanu czynnego
spadku (przykáad :jeĞli osoba zmaráa posiadaáa np. majątek o wartoĞci
5 000 zá, a dáugi w wysokoĞci 20 000
zá, to spadkobierca, który przyjąá spadek z dobrodziejstwem inwentarza,
bĊdzie zobowiązany do spáacenia
zadáuĪenia zmaráego jedynie do kwoty
5 000 zá).
adwokat Patryk Wróbel
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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

tel. 505 325 777

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
„Drofarm” od 15.08 do 21.08, tel. 724-20-40
„Borek” od 22.08 do 28.08, tel. 586-13-87
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.

17.08.2015
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POLICJA
Mercedesem w seata
Kierowca mercedesa nie ustąpiá pierwszeĔstwa i doprowadziá do
zderzenia z mazdą. Do kolizji doszáo
8 sierpnia, po godz. 18.00 na ul. Krakowskiej w Mikstacie.
26-letni mieszkaniec powiatu
ostrowskiego, kierujący mercedesem,
nie ustąpiá pierwszeĔstwa prawidáowo
jadącemu samochodowi marki Seat
Cordoba, w wyniku czego doszáo do zderzenia aut. Poszkodowana w tej kolizji
zostaáa 32-letnia mieszkanka Mikstatu.
SprawcĊ ukarano mandatem i 6
punktami.

Uszkodziá bmw i ucieká
Nawet 5 lat wiĊzienia grozi 23-letniemu mieszkaĔcowi powiatu oleĞnickiego. MĊĪczyzna celowo uszkodziá
bmw na parkingu w Kobylej Górze,
a potem ucieká.
W niedzielĊ (7 sierpnia), po godzinie 3.00 w nocy dyĪurny policji skierowaá funkcjonariuszy na ul. Sikorskiego
w Kobylej, gdzie na parkingu nieznany sprawca uszkodziá przednią szybĊ
oraz klamki od samochodu marki BMW.
Pokrzywdzony wyceniá szkody na 700
záotych.
DziĊki podjĊtym dziaáaniom, policjanci juĪ po kilku godzinach wiedzieli,
kto uszkodziá samochód. Po godzinie
15.00 kryminalni zatrzymali 23-letniego
mieszkaĔca pow. oleĞnickiego do dyspozycji prokuratora. MĊĪczyzna usáyszaá
zarzut uszkodzenia mienia, do czego
siĊ przyznaá.
Grozi mu nawet do 5 lat wiĊzienia.

Nie ustąpiá
10 sierpnia policjanci ukarali
mandatem kierowcĊ opla insigni,
który doprowadziá do stáuczki na ul.
Sikorskiego w Ostrzeszowie.
Kierujący insignią, 42-letni mieszkaniec Ostrzeszowa, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i zderzyá siĊ z prawidáowo jadącym
oplem corsą, którym kierowaá 19-latek
z Ostrzeszowa. Uczestnicy kolizji byli
trzeĨwi.

Zatrzymany za narkotyki
10 sierpnia policjanci zatrzymali
30-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa, który miaá przy sobie marihuanĊ
i amfetaminĊ.
Patrolując Rogaszyce, funkcjonariusze zauwaĪyli podejrzanie zachowującego siĊ mĊĪczyznĊ. Jak siĊ okazaáo, byá
to dobrze znany policjantom z róĪnych
przewinieĔ 30-letni mieszkaniec Ostrzeszowa. Mundurowi znaleĨli przy 30-latku
aĪ siedem woreczków z narkotykami byáa to amfetamina i marihuana. Okazaáo
siĊ, Īe mĊĪczyzna byá równieĪ nietrzeĨwy (ponad póátora promila alkoholu).
Mieszkaniec Ostrzeszowa zostaá
zatrzymany w policyjnym areszcie do
dyspozycji prokuratora. Za posiadanie Ğrodków odurzających grozi mu do
trzech lat wiĊzienia.

Blisko nas
Pijana urodziáa dziecko
3,5 promila alkoholu we krwi
miaáa kobieta, która w czwartkowy
wieczór (11 sierpnia) urodziáa dziecko
- donosi portal wlkp24. - MaleĔstwo
przyszáo na Ğwiat w jednej z kamienic
przy ul. Kaliskiej w Ostrowie Wlkp.
Noworodek miaá 1,7 promila alkoholu
we krwi.

997

11 sierpnia, ok. godz. 20.00 ostrowscy policjanci otrzymali informacjĊ od
pracowników pogotowia ratunkowego, Īe 32-letnia pijana kobieta urodziáa
dziecko w domu. Po badaniu okazaáo
siĊ, Īe kobieta ma 3,5 promila alkoholu
we krwi. Ojca dziecka nie byáo na miejscu. Wedáug kobiety, byá w tym czasie
w pracy - czytamy na www.wlkp24.info
Matka wraz z noworodkiem zostaáa
przewieziona do ostrowskiego szpitala.
Kobieta wypisaáa siĊ na wáasne Īądanie.
Dziecko przebywa w inkubatorze. Stan
jego zdrowia caáy czas jest monitorowany. Kobieta, dziĞ mieszkająca w Ostrowie Wielkopolskim, dawniej mieszkaáa
na terenie pow. ostrowskiego. Byáa juĪ
wczeĞniej znana policji - dowiedzieli siĊ
dziennikarze portalu.
Policjanci przeprowadzili w dawnym miejscu zamieszkania kobiety
kilka interwencji. ĝledczy bĊdą badaü,
czy kobieta naraziáa dziecko na utratĊ
zdrowia lub Īycia. Sprawą zajmie siĊ
równieĪ sąd rodzinny.
Ĩródáo: www.wlkp24.info

Lipiec na drogach powiatu
W lipcu na drogach naszego powiatu doszáo do 12 wypadków oraz 32
kolizji drogowych. W wypadkach zginĊáa jedna osoba, 11 zostaáo rannych.
Przyczyny
NajczĊstsze przyczyny zdarzeĔ
drogowych to:
nieudzielenie pierwszeĔstwa przejazdu - 12
nieprawidáowe cofanie - 9
niedostosowanie prĊdkoĞci do warunków jazdy - 7
cofniĊcie siĊ pieszego wprost pod
nadjeĪdĪający samochód - 1
Miejsca zagroĪone
Najbardziej niebezpiecznymi miejscami na terenie powiatu okazaáy siĊ:
a) gm. Ostrzeszów: droga K11 - 4
zdarzenia, droga P5574 - 2 zdarzenia,
ulice miasta - 12 zdarzeĔ;
b) gm. Kobyla Góra: droga gminna
- 3 zdarzenia;
c) gm. Grabów nad Prosną: droga
W450 - 4 zdarzenia;
d) gm. Mikstat: droga W447 3 zdarzenia;
e) gm. Doruchów: droga W450 2 zdarzenia.
f) gm. Kraszewice: droga P5586 - 2
zdarzenia
NietrzeĨwi kierowcy
Policjanci zatrzymali 15 nietrzeĨwych kierujących samochodami oraz
5 nietrzeĨwych rowerzystów. Zatrzymano równieĪ 6 kierujących po spoĪyciu
alkoholu.
Sprawcy
W lipcu kierujący samochodami
spowodowali 24 zdarzenia, kierujący
samochodami ciĊĪarowymi - 4 zdarzenia, rowerzyĞci - 3 zdarzenia, a motorowerzyĞci - 2.
O¿ary
O¿arami wypadków byli: uĪytkownicy samochodów osobowych - 11,
piesi - 1.

ZatrudniĊ kierowcĊ
kat. CE, na ciągnik
siodáowy z naczepą,
transport krajowy,

Komorów

JEDNA OSOBA
W SZPITALU

fot. R. Pala
Jedna osoba tra¿áa do szpitala po wypadku, do
jakiego doszáo 9 sierpnia, po godz. 15.00 w Komorowie.
Sprawcą byáa 64-letnia mieszkanka Opola.
Ze wstĊpnych ustaleĔ policjantów wynika, Īe kobieta, kierując renault megane, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
i doprowadziáa do zderzenia z motocyklem, którym jechaá
51-letni mieszkaniec gminy Mikstat. MĊĪczyzna ucierpiaá
w wypadku, zostaá przewieziony do szpitala w Ostrzeszowie.
Policjanci prowadzą czynnoĞci w tej sprawie.

fot. R. Pala

Kotowskie

Wprost pod nadjeĪdĪający samochód

34-letni mieszkaniec Wrocáawia
wtargnąá wprost pod
jadącego volkswagena golfa.
- Do wypadku doszáo 12 sierpnia, ok.
godz. 1.30 na drodze nr
25 w Kotowskim - informuje Ewa Jakubowska,
rzecznik policji. - Policjanci ustalili, Īe sprawcą byá 34-letni
mieszkaniec Wrocáawia. MĊĪczyzna,
idąc jezdnią, nagle wtargnąá wprost pod
nadjeĪdĪający samochód marki VW Golf,
którym kierowaá 21-latek z Wrocáawia.
34-latek nie miaá na sobie Īadnych
odblasków, nie byá w ogóle widoczny.
Wrocáawianin odniósá obraĪenia, zostaá
przewieziony do szpitala w Ostrowie
Wielkopolskim. Uczestnicy wypadku
byli trzeĨwi.

BEZPIECZEēSTWO NA DROGACH A WIEK SPRAWCÓW
Rzadko kiedy siĊgamy po tego typu
statystykĊ. PoniĪej prezentujemy tabelkĊ,
w której pokazane zostaáy zdarzenia drogowe (z podziaáem na wiek sprawców),
do jakich doszáo w 2015 roku (liczby przed
ukoĞnikiem) oraz w I kwartale 2016 roku
(liczby po ukoĞniku). Potwierdza siĊ obiegowa opinia, Īe sprawcami najwiĊkszej
liczby wypadków są osoby máode. AĪ 120
zdarzeĔ drogowych áącznie spowodowaáy
osoby z przedziaáu wiekowego 20-29 lat,
w tym najwiĊcej wypadków - 10.
Kolejną grupą niebezpiecznie kierujących byáy osoby w wieku 30-39 lat, które
spowodowaáy 79 zdarzeĔ. To wypadki
spowodowane przez osoby w tym wieku
sprawiáy, Īe aĪ 20 osób zostaáo rannych,
w tym 19 w pierwszych trzech miesiącach
tego roku!
Nie bez winy są równieĪ kierowcy
doĞwiadczeni, w wieku 50-59 lat, powodując áącznie 46 zdarzeĔ drogowych,
w tym 4 wypadki.

•

tel. 602 596 215
•

SPRZEDAM:
tornister z motywem Angry Birds,
uĪywany 1/2 roku szkolnego, stan
bardzo dobry, 40zá
telefon komórkowy NOKIA 500, simlok T-Mobile, uĪywany 1 tydzieĔ,
stan bardzo dobry, kpl., 100zá
tel. 660 728 195

Niezbyt ostroĪnie jeĪdĪą takĪe osoby po 60-ce. Przyczyniáy siĊ one do 32
zdarzeĔ drogowych, w tym 5 wypadków,
raniąc przy tym 11 osób.
Bardzo niebezpieczną grupą kierowców byáy równieĪ osoby w wieku 18-19
lat, a wiĊc osoby, które prawem jazdy
cieszą siĊ od niedawna. Tutaj górĊ bierze
brawura - 29 zdarzeĔ, w tym 6 wypadków,
których efektem byáo 7 rannych.
Swoje „za uszami” mają teĪ kierowcy
w podeszáym wieku (70-89 lat). ZwaĪywWiek sprawców

Liczba
zdarzeĔ

Liczba
wypadków

693 635 565

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

Do 17

5/2

0/0

0/0

0/0

5/2

Od 18 do 19

23 / 6

5/1

0/0

6/1

18 / 5

Od 20 do 29

85 / 35

7/3

4/0

9/3

78 / 32

Od 30 do 39

60 / 19

1/0

0/0

1 / 19

59 / 19

Od 40 do 49

40 / 11

3/0

0/0

3/0

37 / 11

Od 50 do 59

43 / 3

4/0

0/0

6/0

39 / 3

Od 60 do 69

25 / 7

5/0

0/0

11 / 0

20 / 7

Od 70 do 89

13 / 7

2/0

1/0

1/0

11 / 7

STRAĒ
W ubiegáym tygodniu straĪacy jak
zwykle brali udziaá w akcjach ratowniczo-gaĞniczych. Wielokrotnie uczestniczyli w likwidacji gniazd os i szerszeni,
jeĨdzili do wypadków, gasili poĪary.

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

szy, Īe osoby w tym wieku zbyt czĊsto nie
siadają za kierownicą, to spowodowanie
przez niech 20 zdarzeĔ (na szczĊĞcie
niezbyt groĨnych w skutkach), nie wydaje
siĊ báahą sprawą.
Reasumując - Īadna „grupa wiekowa” nie jest caákiem bez winy, choü
zdecydowanie najgroĨniejsi dla innych
uĪytkowników ruchu drogowego są kierowcy od 20 do 39 lat. Ale ich teĪ jest na
drogach najwiĊcej.
K.J.

To nie byá poĪar kurnika
W czwartek, 11 sierpnia, okoáo
godz. 6.30 mĊĪczyzna przejeĪdĪający
szosą prowadzącą z Bierzowa do Kobylej Góry zauwaĪyá dym unoszący siĊ
nad kurnikami naleĪącymi do jednego
z hodowców drobiu. Sądząc, Īe páoną
kurniki, czym prĊdzej powiadomiá straĪ.
Na miejsce zdarzenia przyjechaáy dwie
JRG - PSP Ostrzeszów i OSP Kobyla
Góra. Szybko siĊ okazaáo, Īe dym wydobywaá siĊ z komina budynku znajdującego siĊ za kurnikami, przez to osobie

998

jadącej drogą mogáo siĊ wydawaü, Īe to
wáaĞnie páoną zabudowania z drobiem.
Na szczĊĞcie Īadnego poĪaru nie byáo,
alarm okazaá siĊ faászywy, lecz straĪacy
wezwani zostali w dobrej wierze. Zawsze lepiej dmuchaü na zimne.

PáonĊáo poszycie leĞne
11 sierpnia, tuĪ przed godz. 23.00
dyĪurny policji zawiadomiá straĪ o poĪarze w Mikstacie Pustkowiu. PáonĊáo
okoáo 100m2 poszycia leĞnego. Do akcji
przystąpiáy cztery JRG - PSP Ostrzeszów, dwa zastĊpy OSP Kaliszkowice
Kaliskie i zastĊp OSP Mikstat. Gaszenie
poĪaru trwaáo ponad godzinĊ. Strat
w drzewostanie nie zanotowano, gdyĪ
páomienie ogarnĊáy miejsca po wyrĊbie
lasu.

4

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

Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509
(na urlopie do 27 lipca)

KaĪde miejsce ma swoją historiĊ…

KAPLICZKA MATKI BOSKIEJ
CZĉSTOCHOWSKIEJ W KRASZEWICACH
Kapliczka z obrazem Matki Boskiej CzĊstochowskiej stoi obecnie
u zbiegu trzech ulic: Grabowskiej,
Kaliskiej i WieluĔskiej na gruncie
uĪyczonym gminie Kraszewice przez
dwóch wáaĞcicieli - Zbigniewa Jangasa
i Józefa Pietrasa. Miejsce to - kiedyĞ
rozstaje dróg, swego rodzaju wiejskie rogatki, a dziĞ wylot ruchliwej
szosy prowadzącej „na Grabów”
- z pewnoĞcią zawsze byáo waĪne
i rozpoznawalne przez mieszkaĔców
i przyjezdnych. W sąsiedztwie w latach 1928 - 1929 zbudowano pierwszą w okolicy - i przez dáugie lata
jedyną - bitą drogĊ; w pobliĪu (dziĞ
posesja na ul. WieluĔskiej 5)
aĪ do lat powojennych staá
drewniany budynek - jedna
z siedzib „rozrzuconej” po
wsi szkoáy podstawowej; tĊdy
jechaáo siĊ na Piaski, czyli dzisiejszą ulicĊ Kaliską, gdzie do

wczesnych lat osiemdziesiątych XX
wieku pracowaáa kuĨnia kowala Józefa àuszczka, a nad àuĪycą turkotaá
máyn Franciszka SoczyĔskiego; w tĊ
stronĊ teĪ prowadziá trakt do Ostrowa
Kaliskiego czy Brzezin.
Fotogra¿ a z roku 1941 dokumentuje istnienie biaáo otynkowanej kapliczki w ksztaácie domku, ale
z pewnoĞcią i wczeĞniej staáa tu podobna budowla albo chociaĪby krzyĪ.
Intencją wznoszących je byáo zapewnienie ochrony przechodzącym czy
przejeĪdĪającym ludziom. Miejsce
takie - zawsze starannie utrzymane,
ogrodzone i ukwiecone - stanowiáo
teĪ dobry punkt orientacyjny. I dziĞ
przecieĪ sáychaü: Za kapliczką na
Piaskach w prawo…
Wedáug relacji jednego z mieszkaĔców kapliczka zostaáa zburzona
podczas II wojny Ğwiatowej, a po jej
zakoĔczeniu odbudowana staraniem
mieszkającego w sąsiedztwie Antoniego Jangasa.
Obecny wygląd miejsce to zyskaáo
po generalnym remoncie, przeprowadzonym upalnym latem 2015 roku.

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

DziĊki inicjatywie mieszkaĔców oraz
staraniom samorządu pozyskano
Ğrodki zewnĊtrzne w ramach konkursu PiĊknieje wielkopolska wieĞ.
Przekazane przez Urząd Marszaákowski w Poznaniu fundusze, a takĪe
praca spoáeczna kraszewiczan, pozwoliáy na
gruntowną renowacjĊ
kapliczki i jej otoczenia. W pomalowanym
wnĊtrzu, jak przed laty,
wisi wizerunek Matki
Boskiej CzĊstochowskiej (ok.
1952) pĊdzla Marcina
Maáeck i e g o
- organisty za
czasów
ksiĊdza
Stanisáawa Sapoty
- pierws z e g o
p o w o jennego

proboszcza para¿i w Kraszewicach
(1945-1953).
Od 2001 roku kaĪdego 10 sierpnia Czarna Madonna wita pieszą
pielgrzymkĊ z GiĪyc na Jasną GórĊ,
a takĪe pątników z Powidza.
Odnowioną kapliczkĊ w obecnoĞci para¿an poĞwiĊciá w uroczystoĞü
NajĞwiĊtszej Maryi Panny CzĊstochowskiej, czyli 26 sierpnia 2015
roku, ksiądz wikariusz Piotr Wróbel.
Obowiązki proboszcza peániá wówczas
obecny w para¿i od 1993 roku ksiądz
Tadeusz Maáolepszy.
Kapliczki są na wsi czymĞ tak naturalnym, Īe nawet nie docieka siĊ
przyczyny ich powstania. Są, gdyĪ
byáy - tak jak drzewa, ziemia i obáoki
na niebie… Sáowa etnografa Tadeusza
Seweryna usprawiedliwiają niepeáną,
bo coraz trudniejszą do odtworzenia
historiĊ miejsca, w którym stoimy i jednoczeĞnie zapewniają o jego waĪnoĞci wszystkich, którzy siĊ w nim
znajdowali, znajdują albo znajdą.
Opracowaáa
Agnieszka ChowaĔska

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

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW

ZatkniĊcie symbolicznego proporczyka powstaĔczego i, wspólny
z rodzicami, krąg przy pomniku
harcerskim (jeszcze w dniu
1 sierpnia) - stanowiáy ¿naá
tej patriotycznej podróĪy
w 2016 roku.
Czuwaj!
SáuĪba Informacyjna
ZHR - Ostrzeszów

1 SIERPNIA 1944 ZHR PAMIĉTA!
W kolejną, 72. rocznicĊ Powstania Warszawskiego oddaliĞmy hoád
bohaterom tego powstaĔczego zrywu. Nie, nie przy polowym oátarzu
na obozowej polanie - jak to bywaáo
kaĪdego roku - lecz przy pomniku
Gloria Victis na wojskowym cmentarzu na Powązkach w Warszawie!
Z drĪeniem naszych harcerskich
serc skáadaliĞmy wiązanki kwiatów
równieĪ na grobach „ZoĞki” i „Rudego”, w milczeniu i zadumie pochylaliĞmy gáowy przy brzozowych
krzyĪach na mogiáach Īoánierzy harcerzy z Szarych Szeregów. Przy
grobach „Orszy” (Stanisáaw Broniewski), sáynnego „Kamyka” (Aleksander
KamiĔski) pochyliá siĊ proporzec
naszej 4. ODH-rek i zabrzmiaá hymn
harcerski. Zebrani wokóá ludzie Ğpiewali razem z nami!
W Alei ZasáuĪonych pochyliliĞmy równieĪ gáowy nad mogiáą puákownika KukliĔskiego. W milczeniu
i skupieniu, po wzruszających przeĪyciach, opuĞciliĞmy cmentarz.
Naszą powstaĔczą warszawską
eskapadĊ rozpoczĊliĞmy juĪ 31 lipca
zwiedzeniem piĊknego Muzeum Powstania Warszawskiego i wspólnego
zdjĊcia przy (i pod) sáynnym „Kubusiem”, zdobywczym samochodem
pancernym, stojącym w parku przy
Muzeum. Historyczna, patriotyczna
ekspozycja muzealna, fantastyczny
przewodnik, a zwáaszcza przejĞcie
kanaáami wywaráy na nas ogromne
wraĪenie.
O godz. 20.00 na placu KrasiĔskich
przy pomniku PowstaĔców uczestniczyliĞmy w uroczystoĞci inaugurującej
obchody tej znaczącej rocznicy. Wielu
z nas wáączyáo siĊ w sáuĪbĊ pomocniczą, m.in. roznosiliĞmy wodĊ wĞród
licznie zgromadzonych mieszkaĔców
stolicy. Bardzo miáym akcentem byáo
spotkanie i wspólne zdjĊcie z hm. Janem Dziedziczakiem - obecnie wiceministrem spraw zagranicznych, oraz
z córką gen. Wá. Andersa parlamentarzystką RP.
„Krótka” noc minĊáa spokojnie.
Raniutko - 1 sierpnia - ruszyliĞmy zwiedzaü miasto; o 12.00 byliĞmy Ğwiadkami
uroczystej odprawy wart przy Grobie
Nieznanego ĩoánierza. UroczystoĞü
ta podniosáa ducha patriotycznego
Tekst páatny

17.08.2016
17.11.2010

w naszych sercach. Potem stanĊliĞmy na bacznoĞü przy pomniku
marszaáka Józefa Piásudskiego.
ZrobiliĞmy sobie zdjĊcia pod tym
pomnikiem oraz pod Paáacem Prezydenckim i… pomaszerowaliĞmy
na Stare Miasto, a stamtąd - juĪ
autokarem - na Powązki!
Znaczącym, koĔczącym akcentem naszej „powstaĔczej
wyprawy” byáo zapalenia znicza i krótka modlitwa juĪ na...
ostrzeszowskim cmentarzu
przy grobie druhny „ANKI”
Kurzawskiej, która zginĊáa
w Powstaniu Warszawskim.

PODZIĊKOWANIE

Za zrozumienie i efektywnĆ pomoc przy organizacji naszej
tegorocznej obozowej przygody skâadamy staropolskie
„Bóg zapâaý” i harcerskim sercem

DZIĊKUJEMY

naszym drogim rodzicom i przyjacioâom. Szczególnie panu Rafaâowi Zarodowi za
pyszne posiâki dla grupy kwatermistrzowskiej oraz za ufundowane namioty i pianki,
WWĪ „ProÀ” - panu Jerzemu Koszarnemu, przedsiċbiorstwom: Izo-Eko-Centrum
- Wâodzimierz Karasiĕski i Maciej Semberecki, K&K - Hubert i Robert Koszarny,
TOL-BUD - Antoni Berski, TULCON - Jacek Tuliszka, Trasko Energia 2 - Marian
Dejneka, wâadzom samorzĆdowym miasta i gminy oraz ochotniczej grupie kwatermistrzowskiej w skâadzie: Józef Soâyga, Tomasz i Wâadysâaw oraz Marcin Sikora,
Marek Wiċcek, Jerzy Stawski, Stanisâaw Kempa ,Witold Rychlak, Jan Torz, Jan
Kasprzak, Marcin Ğwitoĕ.
- zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy
ZHR - Ostrzeszów

PAN ZBIGNIEW RADZI

W dzisiejszym numerze będą się
Państwo mogli zapoznać ze spalinowymi
nożycami do żywopłotu STIHL.
Wydajne nożyce do żywopłotów
STIHL stanowią doskonałą pomoc podczas
pracy na dużych terenach i przy pielęgnacji parków i zieleni. Jako urządzenia bezprzewodowe gwarantują nieograniczoną
swobodę ruchu, a dzięki dużej rezerwie
mocy nadają się doskonale do przycinania szczególnie szerokich i zdrewniałych
żywopłotów.
Posiadamy w swojej ofercie takie modele jak: HS 45, HS 46, HS 46C-E, HS 82 R,
HS 82 T oraz nożyce na wysięgniku HL 95.
Model HS 45 to wyjątkowo lekkie
nożyce spalinowe, przeznaczone do
pielęgnacji żywopłotów w przydomowych ogrodach. Doskonale nadają się
do trymowania niskich i średnich żywopłotów i krzewów ozdobnych. Specjalna
geometria noża zapewnia czyste i precyzyjne cięcia. Noże tnące produkowane
są w szwajcarskiej fabryce firmy STIHL
z prawdziwie szwajcarską precyzją.
Dwustronna listwa tnąca
Nożyce do żywopłotów z dwustronną
listwą tnącą ścinają perfekcyjnie zarówno
pionowo, jak i poziomo. Użycie obu stron
listwy tnącej umożliwia cięcie w narożnikach.

Silnik STIHL 2-MIX
Nowy silnik STIHL 2-Mix został skonstruowany specjalnie z myślą o nowej generacji nożyc do żywopłotu. Łączy w sobie
niską emisję spalin i niskie zużycie paliwa
z niewielkim ciężarem i znakomitym przyśpieszeniem. Nawet podczas pielęgnacji
dużych i gęstych żywopłotów dysponujemy wystarczającą mocą.
Zaczep na uchwycie
Zintegrowany z obudową zaczep
do zamocowania na ścianie. Umożliwia
ekonomiczne i bezpieczne przechowywanie urządzenia.
Elektroniczny układ zapłonowy
Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje
niezawodne uruchomienie i niezakłóconą
pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe
zapewnia stabilność i wydłużony czas
trwania iskry, co prowadzi do lepszego
spalania paliwa i niższej emisji spalin.
Ręczna pompa paliwowa
Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu
przycisku. Dzięki temu zredukowano
liczbę pociągnięć linki rozrusznika, potrzebną do uruchomienia urządzenia po
dłuższym przestoju.
System antywibracyjny STIHL
Gumowe i stalowe elementy amortyzujące redukują do minimum wibracje przenoszone na uchwyty i pozwalają
oszczędzać siły podczas pracy.

System filtrów powietrza o długiej
żywotności
Zapewnia większą skuteczność filtrowania i znacząco wydłuża żywotność filtra.
Jednostronnie ostrzona listwa tnąca
Dwustronne ostrze jest zaostrzone
jednostronnie. Ta specjalna geometria
noża dba o wysoką wydajność cięcia.
Nowe, bardzo lekkie nożyce do
żywopłotów HS 46 C-E wyposażono
w system ErgoStart (E) i nową dźwignię,
która ułatwia obsługę oraz uruchamianie
urządzenia, w system antywibracyjny, beznarzędziowy system tankowania i listwę
tnącą jednostronnie szlifowaną. Doskonała
opcja dla użytkowników okazjonalnych.
Model HS 82 R to profesjonalne nożyce do żywopłotów z silnikiem STIHL 2-MIX
. Dwustronna listwa tnąca przeznaczona
jest do cięcia zarówno w poziomie, jak i w
pionie. Niewielka waga i niska wartość
drgań. Do 3100 skoków na minutę oraz
niewielka prędkość ostrzy sprawiają, że
model ten szczególnie nadaje się do
cięcia gałęzi o większej średnicy.
Natomiast model HS 82 T to profesjonalne nożyce tnące z silnikiem STIHL 2-MIX
w wersji do trymowania. Dwustronna
listwa tnąca, przeznaczona jest do cięcia
zarówno w poziomie, jak i w pionie. Niewielka waga i niski poziom drgań. Do 5100
skoków na minutę, duża prędkość ostrzy
gwarantują delikatne cięcie.

i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

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.

STANISàAW JEĩEWSKI
- CZàOWIEK O WIELU PASJACH

Jedni zbierają znaczki, zdjĊcia
czy ksiąĪki, on zbiera stare banknoty i monety. Ma ich kilkaset i są
to prawdziwe pereáki. Nie jest to jednak jedyna pasja pana Stanisáawa
- mieszkaĔca Parzynowa. Oprócz
tego szczególnie interesuje siĊ motoryzacją i mechanizacją - w swoich
zasobach posiada kolekcjĊ starodawnych motocykli i unikatowych
ciągników.
Wszystko zaczĊáo siĊ ok. 20 lat
temu, kiedy po ciĊĪkiej chorobie zmaráa
Īona pana Stanisáawa. MĊĪczyzna postanowiá wówczas, Īe odda siĊ jakiejĞ
pasji, zrobi coĞ, co sprawi, Īe po Ğmierci
Īony znów odzyska chĊü do Īycia.
Na pierwszy ogieĔ poszáy... motocykle. Takie, które trzeba naprawiü,

SONDA

które wymagają czasu i cierpliwoĞci,
kiedy przywraca siĊ je do Īycia. Trud
wáoĪony w ich renowacjĊ wynagradza
przyjemnoĞü podróĪowania, w koĔcu to
nie byle jakie okazy. W swojej kolekcji
ma kilkanaĞcie starych motorów - począwszy od „ĩaka”, „Komara” po „WFM”
czy elegancką „GazelĊ”.
- Kiedy spodoba mi siĊ jakiĞ motocykl, to mogĊ jechaü po niego nawet
na drugi koniec Polski - Ğmieje siĊ pan
Stanisáaw. - ĩadna odlegáoĞü nie stanowi wtedy przeszkód. Mam w swoim
Ğrodowisku wiele osób o podobnych
zainteresowaniach, wymieniamy siĊ
informacjami, wspólnie szukamy czegoĞ
w Internecie. NajwiĊkszą radoĞü sprawia mi odrestaurowywanie tych unikatów, poĞwiĊcam temu mnóstwo czasu.

Jak mówi nasz pasjonat, motory stanowią dla
niego bezcenną wartoĞü,
dlatego nigdy nawet nie
pomyĞlaá o ich sprzedaĪy. Pomimo Īe jest ich
naprawdĊ sporo, to bez
wahania potra¿ wymieniü
kaĪdy model i opowiedzieü
historiĊ jego kupna oraz
podaü rok produkcji.
- WiĊkszoĞü z tych
motocykli czeka jeszcze
na poskáadanie - mówi
mĊĪczyzna. - Najstarszy
model, który posiadam, to
„Simson” z 1957 roku. Ale
jest równieĪ WSK 150 z 60
roku, WFM z 1964 roku z silnikiem S34.
Niedawno przywiozáem WSK Z2 - rocznik 1962. Mam równieĪ „Komara”, który
bĊdzie wymagaá sporo pracy, jakiĞ czas

temu odrestaurowaáem „ĩaka”. SHL
175 - jest juĪ pomalowana, ale trzeba ją
bĊdzie jeszcze záoĪyü. W póĨniejszym
czasie zajmĊ siĊ jeszcze „Gazelą”.

WraĪenie robią równieĪ ciągniki C325 z 1962 roku i Ursus 510 z 1972
roku. To prawdziwe unikaty.
DokoĔczenie na str. 12.-13.
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Zapewniamy transport i montaĔ
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Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 31; tel. 665 981 750, 693 584 851; www.swiatogrodzen24.pl
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Czy bywamy zakrċceni? (17 sierpnia - Dzieĕ Pozytywnie Zakrċconych)

Janina Sobczak
emerytka

Jestem zakrċcona na punkcie
zwierzĆt. OdkĆd siċgam pamiċciĆ,
gdy byâam jeszcze dzieckiem, to
ojciec przynosiâ mi czċsto do domu
maâego kotka. SkĆd braâ, skĆd
przynosiâ, nie wiem, ale zawsze
byâ w domu kotek - dlatego do dziğ
uwielbiam koty.
Nie potrafiċ przejğý obojċtnie
obok īadnego zwierzĆtka, wszystkie
sĆ mi bardzo bliskie. Lubiċ z nimi
rozmawiaý, karmiý, opiekowaý siċ.
Przez dâugi czas na moje podwórze
przychodziâa wiewiórka, zaprzyjaĩniâam siċ z niĆ, karmiâam orzeszkami, które za poğrednictwem waszej
gazety otrzymywaâam od innych
osób. Niestety „Basia” juī do mnie
nie przychodzi, podejrzewam, īe
nie īyje. Teraz orzeszkami czċstujĆ
siċ ptaszki.
Mam w domu psa - Leona, którego ktoğ kiedyğ porzuciâ, jest juī
z nami cztery lata. Opiekujċ siċ
równieī kurkami. Tak naprawdċ to
chyba kaīdy z nas ma w sobie coğ
zakrċconego, chociaī coraz mniej
dostrzegam wokóâ siebie ludzi z pasjĆ - w dzisiejszych czasach wszyscy
sĆ tak zabiegani, īe nie majĆ czasu
na „zakrċcenia”.

Anna Guzik manager artystów
Maciej Jachowski aktor

Oczywiğcie, īe tak. Cztery lata temu
zdecydowaâam siċ odejğý z korporacji
i przejğý na wâasnĆ dziaâalnoğý, wspóâpracċ z artystami. Zajċâam siċ tym, co jest
mojĆ pasjĆ. Praca w korporacji nauczyâa
mnie organizacji, komunikacji z ludĩmi, a to
pozwoliâo mi na podjċcie nowych wyzwaĕ.
Obecnie wspóâpracujċ z Maciejem Jachowskim - wokalistĆ, aktorem, kojarzonym gâównie z serialu „M jak miâoğý”. Wğród aktorów
spotykam wiele pozytywnie zakrċconych
osób. W ogóle branīa, w której pracujċ,
charakteryzuje siċ tym, īe naleīĆ do niej
ludzie z pasjĆ, dobrze wiċc, jeğli aktor jest
troszkċ zakrċcony.
Maciej Jachowski: Aktorstwo to zdecydowanie moja pasja - miâoğý od pierwszego wejrzenia i do koĕca īycia. „Przyjacióâki”,
„Singielka”, „Ojciec Mateusz” - to seriale,
w którym wystĆpiċ jesieniĆ. Mogċ zdradziý,
īe w „Ojcu Mateuszu” zagram czâowieka
z ABW, jak sama nazwa wskazuje, bċdzie
to pozytywna postaý. „M jak miâoğý”? wszystko ma swój poczĆtek i ma swój
koniec, w tej chwili nie ma pomysâu na
postaý Irka, graâem w tym serialu siedem
lat, teraz sĆ inne wĆtki, bo wiadomo, īe
nie da siċ ciĆgnĆý caây czas jednego. Nie
oglĆdam seriali, w których gram. Jest takie
powodzenie - szewc bez butów chodzi - i to
jest idealnie adekwatne do zawodu, który
uprawiam. Owszem, od czasu do czasu,
zdarzy siċ, īe przez przypadek, gdzieğ coğ
zobaczċ, ale raczej rzadko.
W Ostrzeszowie jestem juī nie pierwszy raz, zupeânie rekreacyjnie - jeğli pracujċ
we Wrocâawiu, to zarówno do Ostrzeszowa,
jak i Kobylej Góry przyjeīdīam, by trochċ
odpoczĆý. Macie tu genialne brzoskwinie, wspaniaây chleb razowy, cudownĆ,
maâĆ spoâecznoğý.

Daria Michalak
Sandra Michalak
uczennice

Czasem trzeba mieý trochċ
rozwagi w sobie i zachowywaý
siċ jak dorosây czâowiek, ale wiadomo, īe czasami moīna byý teī
trochċ zakrċconym, szalonym i īyý
w tzw. swoim ğwiecie. Wszystko
zaleīy od sytuacji, w jakiej akurat
siċ znajdujemy. Gdy mamy jakieğ
problemy, musimy coğ rozwaīyý
w īyciu, wybraý szkoâċ - wtedy
zachowujemy siċ, jak przystaâo
na dorosâych ludzi, natomiast gdy
nie mamy problemów, spotykamy
siċ ze znajomymi, to moīemy byý
trochċ zakrċceni i szaleni. Wğród
nas, niestety, maâo jest takich osób.
Chociaī znamy i takich ludzi, którzy
tego szaleĕstwa majĆ w sobie aī
za duīo.
Daria: Lubiċ byý zakrċcona
- wówczas ğpiewam, taĕczċ na
ğrodku pokoju. Marzċ o tym, īeby
skoczyý kiedyğ na bungee bĆdĩ ze
spadochronem. Lubiċ wyzwania.
Jeğli czâowiek jest zbyt powaīny,
to staje siċ nudny. Trzeba mieý
w sobie coğ szalonego.
Sandra: Uprawiam sport i on
sprawia mi najwiċcej radoğci. Gram
w siatkówkċ, otaczam siċ wspaniaâymi ludĩmi i to daje mi energiċ.
Moīna powiedzieý, īe dziċki sportowi jestem pozytywnie zakrċconym czâowiekiem.

Rozm. A. áawicka
Fot. K. Juszczak

Konrad Kordylasiĕski

Izabela Golaĕska

Jestem raczej spokojnym typem
czâowieka, ale moīna byý spokojnym, a pozytywnie zakrċconym
oczywiğcie. Chociaī to rzadko kiedy
idzie w parze - ci bardzo zakrċceni
ludzie sĆ doğý ekstrawertyczni. Ja
np. przejechaâem „na stopa” po
Europie dziesiċý tysiċcy kilometrów,
co ludziomw moim wieku czċsto
siċ nie zdarza. Moīna to uznaý
za nieco zakrċcone. Bardzo miâo
wspominam ten wyjazd - spaâem
z Portugalczykami na chodniku,
byâo fajnie. Myğlċ, īe jeğli samemu
jest siċ zakrċconym, to przyciĆga
siċ do siebie równieī takich ludzi,
tworzy siċ wówczas specyficzne
ğrodowisko.
Naleīċ do harcerstwa, gdzie
sĆ tylko tacy pozytywnie zakrċceni
ludzie.
Bardzo czċsto, kiedy ludzie sĆ
juī po studiach, zaczynajĆ pracċ,
majĆ rodziny, to w ich īyciu nie
dzieje siċ nic szalonego - ale sĆ
i tacy, i tacy. Wiadomo, īe na niektóre rzeczy nie moīna sobie wtedy
pozwoliý. Jeīeli ktoğ jest zakrċcony,
to nie powinien tego w sobie tâamsiý, jeğli jednak nie, to niech īyje
po swojemu.

Moīna by rzec, īe jestem trochċ zwariowana. MojĆ pasjĆ jest
muzyka - lubiċ ğpiewaý i dobrze
siċ z tym czujċ. Najchċtniej to bym
nosiâa gâoğniki przy sobie. Nieraz
sĆ takie sytuacje, īe ludziom to
przeszkadza, ale z reguây osoby,
którymi siċ otaczam, nie majĆ nic
przeciwko mojemu zakrċceniu. One
równieī majĆ swoje pasje i szaleĕstwa. Moja siostra np. uwielbia
naturċ. W mâodoğci mieszkaâyğmy
w lesie, do dziğ uwielbiamy spacery
na âonie natury. Ostatnio wâağnie
poğród âĆk zorganizowaâyğmy, jak
to mówi mâodzieī, tzw. spontan,
z muzykĆ. Byâo to i zwariowane,
i przyjemne. Moja najmâodsza córka uwielbia malowaý - szkicuje na
kartkach, chociaī gdyby mogâa, to
na pewno malowaâaby nawet na
chodnikach.
Z īycia trzeba siċ cieszyý, korzystaý, ile siċ da, bo nigdy nic nie
wiadomo. Jeğli ma siċ ochotċ zrobiý coğ zakrċconego, to naleīy to
zrobiý. Gdybym chciaâa wejğý teraz
na drzewo, to bym na nie weszâa
i nic by mnie nie powstrzymaâo.

uczeĕ

zajmuje siċ domem
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Spojrzeü na starą fotogra¿Ċ (22)

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

DziĞ w naszym cyklu powracamy do tematu poruszanego
przed tygodniem. Wówczas to
zamieĞciliĞmy list, odwoáujący siĊ do spraw, o których we
wczeĞniejszym liĞcie pisaá p. Jan
Taylor. Do tych kwestii nawiązano
na áamach portalu Dzieje Ostrzeszowa, o czym poinformowaá nas
jeden z twórców tego portalu,
p. Grzegorz KuĞnierczyk. W zamieszczonym na stronie Dzieje
Ostrzeszowa tekĞcie czytamy
m.in.:
„We wczorajszym Czasie
Ostrzeszowskim ukazaá siĊ list,
bĊdący odpowiedzią na pytania
Jana Taylora, opublikowane
w gazecie tydzieĔ wczeĞniej.
Czytelnik (nazwisko znane tylko
Przy pomniku Tadeusza KoĞciuszki delegacja Sokoáa.
redakcji, a szkoda), który podjąá
siĊ polemiki z panem Taylorem,
KoĞciuszki, na facebookowej stronie
nie byáo w tym czasie w ostrzeszowskiej
musi posiadaü bogatą wiedzĊ o historii jednak informowaáy o okolicznoĞciach
para¿i. Temat powstania koĞciuszkowOstrzeszowa, bo pan Jan to zawodnik
skiego jest w naszym mieĞcie bardzo
powstania i dalszych losach pomnika,
wagi ciĊĪkiej i pojedynek z nim áatwy
bogato ilustrując to zdjĊciami. Zasmumaáo znany, wiemy jedynie, Īe 22 sierpnie bĊdzie. Dlatego zdziwiliĞmy siĊ
ceni, bo okazuje siĊ, Īe osoby zainterenia 1794 roku Jakub Psarski wpisaá
i trochĊ zasmuciliĞmy, czytając odposowane historią Ostrzeszowa nie znają do ksiĊgi magistrackiej przystąpienie
wiedĨ na siódme pytanie zadane przez
i nie Ğledzą naszego portalu, a moĪe Ostrzeszowa do insurekcji i wielu
pana Taylora, które brzmiaáo: Dlaczego
mieszkaĔców braáo w niej
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500 PLUS na plusie
Program 500 PLUS wszedá w fazĊ
bieĪącego rozpatrywania wniosków
i wypáacania rodzinom naleĪnych pieniĊdzy. W Ostrzeszowie od początku
zajmuje siĊ tym M-GOPS.
Do 10 sierpnia br. záoĪone zostaáy 1872 wnioski, czyli 1872 rodziny ubiegaáy siĊ lub nadal siĊ ubiegają
o Ğwiadczenie na dzieci, zwane potocznie Ğwiadczeniem 500 PLUS. 1523
wnioski záoĪono w formie tradycyjnej,
a 349 w wersji elektronicznej. WáaĞnie
w tej drugiej grupie tra¿áo siĊ ok. 20 %
wniosków z báĊdami, ale wszystko
w porĊ zostaáo skorygowane. Dotąd
wydano 1779 decyzji. Okoáo stu wniosków wciąĪ czeka na decyzjĊ, a dzieje
siĊ tak dlatego, Īe są one rozpatrywane
przez Regionalny OĞrodek Polityki Spoáecznej. Gáównie dotyczy to wniosków
skáadanych przez rodziny, w których
jedno z rodziców pracuje za granicą
i trzeba zdecydowaü o tym, czy to
Ğwiadczenie bĊdziemy páaciü my, czy
kraj, w którym rodzic dziecka pracuje.
Do 10 sierpnia M-GOPS w Ostrzeszowie wypáaciá 9898 ĞwiadczeĔ.
ĝwiadczeniami objĊto dotąd 2475
dzieci. Liczba ta potwierdza wczeĞniejsze szacunki, co oznacza, Īe na terenie
MiG Ostrzeszów mieszka okoáo 2,5 tys.
dzieci uprawnionych do otrzymania
Ğwiadczenia. Wypáacono dotąd blisko
5 mln zá, a dokáadnie 4.948.949,30 zá.
- Powoli sytuacja siĊ stabilizuje
- mówi Grzegorz Rycerski, dyr. M-GOPS. MyĞlĊ, Īe osiągniemy puáap
okoáo 1.300.000 zá miesiĊcznie na realizacjĊ ĞwiadczeĔ z tytuáu 500 PLUS.
Wszystkie pieniądze są na bieĪąco
wypáacane. W niektórych przypadkach
pomagaliĞmy przy zakáadaniu konta,
aby rodzic nie musiaá caáej, czasem
doĞü znaczącej sumy, otrzymywaü
„do rĊki”, ryzykując np. zgubieniem
pieniĊdzy. DziĞ juĪ wiĊkszoĞü wypáat
kierowana jest na konto. Wszystko
przebiega sprawnie. W tym miejscu
dziĊkujĊ osobom, które skáadaáy wnioski - za cierpliwoĞü i wyrozumiaáoĞü.
DziĊkujĊ teĪ swoim wspóápracownikom,
którzy z duĪym poĞwiĊceniem, równieĪ
w soboty, pracowali i pracują przy obsáudze programu 500 PLUS.
Nie oznacza to, Īe osoby zajmujące
siĊ programem 500 PLUS juĪ nie mają
nic do roboty. WciąĪ są nowe wnioski,
przecieĪ dzieci siĊ rodzą. A kaĪdy wniosek, o ile dotyczy pierwszego dziecka,
trzeba zwery¿kowaü. Z drugiej strony

udziaá. Kult KoĞciuszki byá
w okresie miĊdzywojennym bardzo Īywy, nie bez
powodu pierwszy instruktor harcerski dh Balcerek
zorganizowaá druĪynĊ im.
T. KoĞciuszki, a park miejski nazwano imieniem Kosynierów Miáosáawskich”.
Za te wszystkie informacje oraz zdjĊcia,
z których czĊĞü zamieszczamy, piĊknie dziĊkujemy.
Czekamy na stare
fotografie od PaĔstwa,
zarówno te, mówiące o naszych osobistych przeĪyciach i wspomnieniach, jak
i te ukazujące Ostrzeszów
UroczystoĞci w ostrzeszowskiej farze, byü moĪe z udziaáem ks. Walentego Dymka.
i jego okolice sprzed lat.
Wszelką korespondencjĊ
nikt nie pisze o fakcie, Īe w 1914 roku
nawet lekcewaĪą naszą, wprawdzie
dotyczącą starych fotogra¿i prosimy
w przededniu pierwszej wojny Ğwiatowej
amatorską, ale peáną pasji dziaáalnoĞü.
przysyáaü na adres redakcji: ul. Ğw. Miw Ostrzeszowie odsáania siĊ pomnik
Zapraszamy wiĊc nie tylko do odkoáaja 16; 63-500 Ostrzeszów. MoĪna
ku czci Tadeusza KoĞciuszki? Dalej
wiedzania Dziejów Ostrzeszowa, ale
teĪ dzieliü siĊ wspomnieniami drogą
Czytelnik pisze: Obawiam siĊ, Īe wielu równieĪ do wspóáredagowania strony
e-mailową: poczta@czasostrzeszownie wie nawet, gdzie go szukaü. Zdzi- wszystkich, co kochają nasze miasto
ski.pl. Czekamy równieĪ na telefony
wiliĞmy siĊ, bo Dzieje Ostrzeszowa z 4 i jego historiĊ. Za wszelką fachową
(t. 695 385 509).
lutego, w rocznicĊ urodzin Tadeusza
pomoc bĊdziemy bardzo wdziĊczni”.
red.
https://www.facebook.
com/DziejeOstrzeszowa/
posts/778428208954963
*
Ponadto p. KuĞnierczyk przesáaá nam kilka
archiwalnych zdjĊü, pokazujących pomnik poSzkoáa Zespoáów - pryĞwiĊcony Tadeuszowi
watna szkoáa muzyki rozKoĞciuszce, znajdujący
rywkowej w Ostrzeszowie
siĊ na ogródkach im. ks.
dziewiąty rok z rzĊdu rozpoArcybiskupa Walentego
czyna nabór do klas gitary,
Dymka, otrzymaliĞmy takbasu, klawiszy i perkusji,
Īe zdjĊcia z uroczystoĞci
a takĪe dodatkowo Ğpiewu
odsáoniĊcia tego pomnika
i na kurs teorii muzyki. Po
w 1917 r. Jedno z nich
raz pierwszy w tym roku
p. Grzegorz opatrzyá taotwiera siĊ klasa skrzypiec
kim komentarzem:
(dwie grupy - dla absolwen„ZdjĊcie z 1917 roku
tów PSM i początkujących)
z wnĊtrza koĞcioáa farnew której uczniowie bĊdą uczyü siĊ pod okiem mgr BoĪeny
go. Na ambonie ku czci
RybczyĔskiej m.in. improwizacji, oraz klasa dla bardzo
generaáa kazanie wymaáych dzieci, ale o tym napiszemy w kolejnych numerach.
gáasza przyszáy biskup
ZajĊcia prowadzi Adam Fulara: „To wielka pasja do muWalenty Dymek. Tak
zyki popchnĊáa mnie do otwarcia tej szkoáy i staram siĊ teĪ
w kaĪdym razie przypuszprzekazaü ją moim uczniom. Ten rok byá wyjątkowo udany
cza Ignacy MoĞ w liĞcie
nie tylko dlatego, Īe mieliĞmy wielu wspaniaáych uczniów,
IGO MOĝ, który w miejsce zniszczonych tablic
do proboszcza, nie wszyale przede wszystkim dlatego, Īe zaczynają oni odnosiü poprzez okupanta, ufundowaá w 1985 r. odlane z brąscy siĊ z tym zgadzają,
waĪne sukcesy: do najwiĊkszych
zu medalion i tablicĊ poĞwiĊcone T. KoĞciuszce.
poniewaĪ ksiĊdza Dymka
moĪna zaliczyü miĊdzynarodowy

zaĞ tracą prawo do otrzymywania pieniĊdzy rodzice dzieci, które osiągnĊáy
peánoletnioĞü. To wszystko siĊ zmienia
i te zmiany bĊdą nastĊpowaü non stop.
Pracownicy M-GOPS w Ostrzeszowie mają jeszcze dodatkowe zadanie,
bowiem czĊĞü osób korzystających
z programu 500 PLUS to podopieczni
OĞrodka. Trzeba wiĊc zwróciü szczególną uwagĊ, czy aby przyznane pieniądze
nie są marnotrawione. One muszą byü
przeznaczone dla dzieci, a nie kierowane na inne zachcianki rodziców.
- Nie wyobraĪam sobie sytuacji,
ĪebyĞmy zamykali oczy na coĞ takiego mówi dyr. Rycerski. - Dobro dziecka jest
najwaĪniejsze. JeĪeli potrzeby dziecka
nie bĊdą lepiej zabezpieczone, opieka
nad tym dzieckiem, jego wychowanie
bĊdzie zaprzepaszczone, nie bĊdziemy
siĊ na to godziü.
*
Na szczĊĞcie są to raczej przypadki odosobnione, tymczasem program
500 PLUS, jak moĪna zaobserwowaü,
powoli rozkrĊca koniunkturĊ - wiĊkszy
ruch robi siĊ w sklepach, biedniejsze
rodziny mogą sobie wreszcie pozwoliü na krótkie wakacje nad morzem,
a nawet komisy samochodowe cieszą
siĊ ze wzrastającego zainteresowania
niedrogimi samochodami. No i dodrze
- o to przecieĪ takĪe, choü nie gáównie,
pomysáodawcom wprowadzenia tego
programu chodziáo. Zatem po czterech
miesiącach od wejĞcia w Īycie programu moĪna stwierdziü, Īe Īaden czarny
scenariusz, kreĞlony przez malkontentów, siĊ nie sprawdziá, zaĞ plusów
widaü wiele.
K. Juszczak

USßUGI

MINIKOPARKă
RAS-KOP
»
»
»
»

wykopy pod ogrodzenia,
fundamenty
wykopy przyàĄcz wod.-kan.,
elektrycznych
drenaĩe budynków, dziaàek,
terenów
korytowanie pod kostkĉ, itp.

tel. 723 226 437

Tekst páatny

REKRUTACJA DO PRYWATNEJ SZKOàY
MUZYKI ROZRYWKOWEJ PO RAZ DZIEWIĄTY

Informujemy, Īe 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

sukces Ewy Owczarek - naszej
absolwentki, która wspóápracuje
obecnie z Bass Players United,
a jej nagranie z maáo znanym
utworem Bacha, zagranym na gitarze basowej, obejrzaáo w ciągu
miesiąca üwierü miliona widzów
z caáego Ğwiata (jest to pierwszy
taki przypadek máodego muzyka
w Ostrzeszowie), oprócz sukcesów w konkursach najbardziej cieszą mnie uczniowie z lokalnego
jam session, niektórzy z nich grają
na jam session we Wrocáawiu,
ale o tym wszystkim w kolejnych
numerach.

Nauka w szkole kosztuje od 115 do 195 zá/mies.
(kilkanaĞcie záotych za lekcjĊ), ale uwaĪam, Īe zdobyta wiedza i umiejĊtnoĞci warte są znacznie wiĊcej.
W kaĪdym roczniku tworzymy dwie grupy - uczniowie
zaawansowani (absolwenci szkoáy muzycznej, muzycy
grający od lat w zespoáach) to grupa bardziej liczna, oraz
początkujący. Zapisaü moĪe siĊ kaĪdy w wieku powyĪej
8 lat. Dla máodszych mamy teĪ specjalną grupĊ „zabawy z muzyką” (mgr B. RybczyĔska), w której uczniowie
üwiczą rytmikĊ, grają na róĪnych instrumentach tak, by
potem mogli okreĞliü, który instrument jest ich docelowym.
W normalnym trybie odbywają siĊ 4 lekcje w tygodniu (w
dwa dni), caáy cykl trwa 3 lata. Filmy z udziaáem uczniów
i absolwentów bĊdĊ sukcesywnie publikowaü na stronie
www.szkola.fulara.com/¿lmy.
Zapisaü moĪna siĊ telefonicznie 604 695 855, mailowo:
szkola@fulara.com, lub poprzez specjalny formularz, po
uprzedniej rejestracji na stronie www.szkola.fulara.com.
Na tej stronie teĪ znaleĨü moĪna wiele waĪnych informacji
na temat funkcjonowania szkoáy.

10

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

LOS OSZCZĉDZIà MI
DRAMATYCZNYCH ZAKRĉTÓW
Rozmowa z Andrzejem Sikorowskim
Przed tygodniem z niezapomnianym recitalem i w towarzystwie córki Mai wystąpiá w Kobylej Górze Andrzej
Sikorowski. Jeszcze przed rozpoczĊciem koncertu miaáem okazjĊ spotkaü siĊ z krakowskim bardem i porozmawiaü
o piosenkach, o rodzinie, o sposobie na Īycie…
„NajwiĊksza satysfakcja w Īyciu,
to ĞwiadomoĞü, Īe nikogo siĊ nie
skrzywdziáo” - to PaĔskie sáowa,
zawarte w utworze „Moje wyznanie”.
Czy wciąĪ wyznaje Pan tĊ maksymĊ?
- Tak, wciąĪ identy¿kujĊ siĊ
z tymi sáowami. Mam wraĪenie, Īe los sprawiá tak, Īe
67 lat udaáo mi siĊ przeĪyü
zgodnie z tą maksymą.
Staraáem siĊ nie robiü ludziom krzywdy - myĞlĊ
Īe potwierdzą to osoby, z którymi pracujĊ
i moi najbliĪsi.
Byü moĪe
zawsze
b y -

MoĪe tak jest dlatego, Īe do
piosenki trzeba „trojga”, czyli kompozytora, autora tekstów i wykonawcy. Dzisiaj taki zespóá to rzadkoĞü
- klasowi kompozytorzy i tekĞciarze
powymierali, a máodzi piosenkarze
tworzą, jak umieją.
- Nie ma instytucji zawodowego
autora piosenek. Wszyscy máodzi
piosenkarze zaraz są autorami,
kompozytorami. Bo to teĪ jest chĊü,
Īeby zarabiaü, po co oddawaü
tantiemy zawodowym autorom,
skoro moĪna napisaü samemu. Winne są teĪ
czĊsto chore wymagania stacji muzycznych, na które ja
bym siĊ zwyczajnie
nie zgodziá,

nie jest Ğwiat czáowieka, który zarabia
krocie, mieszka w jakimĞ paáacu, ma
ochroniarzy, jeĨdzi limuzyną… To Ğwiat
faceta, który normalnie robi zakupy,
jeĨdzi Ğrodkami komunikacji miejskiej.
Nie znam siĊ na kosmosie, ale doĞü
dobrze znam siĊ na ulicy, na knajpie,
dobr
na ludziach.
lu
I o tych sprawach są te
moje historyjki.

Piosenka - poetycka, literacka,
którą Pan wykonuje, nigdy nie cieszyáa siĊ szczególnym zainteresowaniem mediów, a w ostatnich latach
jest caákiem spychana na margines…
- OdnoszĊ wraĪenie, Īe Īyjemy
w czasach, w których Ğwiadomie rezygnuje siĊ ze wszystkiego, co odbiorcĊ
zmusza do jakiegoĞ wysiáku umysáowego. PiosenkĊ, ale równieĪ np. ¿lm
traktuje siĊ jako papkĊ, którą powinno
siĊ áatwo sprzedaü i áatwo spoĪyü. To,
co pojawia siĊ na antenie radiowej, jest
rodzajem fast-foodu. Kolejne gwiazdki
zjawiają siĊ i znikają przemielone przez
wytwórnie páytowe. Dlatego wiĊkszoĞci
wspóáczesnych przebojów nie jesteĞmy w stanie zanuciü albo powiedzieü,
o czym one są. W moim przekonaniu
piosenka to pewnego rodzaju historia,
którą siĊ opowiada. DziĞ jej treĞü nie
jest waĪna, grunt, by trwaáa nie wiĊcej
niĪ trzy minuty. Dlatego teraz utwory typu „Korowód” Marka Grechuty,
trwające ponad 10 minut, w ogóle nie
znalazáyby siĊ na antenie radiowej.
Dzisiaj wytwórnie caáy czas szukają
„Ğredniego” zjadacza chleba, który te
propozycje zaakceptuje. Stąd kariera
piosenek w stylu disco polo. Nic do
nich nie mam, ale sáuchając naszego
radia moĪna uznaü, Īe Polacy niczego
innego nie potrzebują.

PamiĊtam PaĔski starszy utwór
„List do Ğwiata”, gdzie Ğpiewaá Pan:
„Gdyby piosenek sáuchaá Ğwiat, to
pewnie by siĊ zmieniá…”
- PoboĪne Īyczenie, poniewaĪ
w moim przekonaniu Ğwiat zmienia
siĊ na gorsze i piosenki wspóáczesne
takĪe nie są lepsze niĪ te dawne.
Podzielam Pana reÀeksjĊ, ale
parafrazując inny przebój „wierzĊ,
Īe ludzi dobrej woli jest wiĊcej”.
- RównieĪ w to wierzĊ.

Ale pisuje Pan i komponuje równieĪ dla innych wykonawców, np. dla
Maryli Rodowicz.
- Dla Maryli napisaáem doĞü duĪo
piosenek - „To juĪ byáo”, „Rozmowa
przez ocean”, teraz piszĊ teĪ teksty Zbyszkowi Wodeckiemu na jego
páytĊ. PrzewaĪnie piszĊ dla dobrych
znajomych, bo staram siĊ pisaü dla
ludzi, o których coĞ wiem, wtedy zdajĊ sobie sprawĊ, czy ta osoba moĪe
tĊ piosenkĊ zaĞpiewaü, czy byáaby to
kompletna farsa.
37 lat temu zaĞpiewaá Pan „Bardzo smutną piosenkĊ retro”, która
urzekáa sáuchaczy w caáym kraju.
Czy od tej pory wasza publicznoĞü
bardzo siĊ zmieniáa?
- Tamta publicznoĞü po prostu siĊ
postarzaáa, ale ona dalej przychodzi na
moje koncerty i zawdziĊczam jej swoją
egzystencjĊ. Ci ludzie czĊsto wychowali
swoje dzieci w duchu moich piosenek, w związku z czym wyrosáo drugie
pokolenie, które chce mnie sáuchaü.
MáodzieĪ ma prawo nic nie wiedzieü
o Sikorowskim, bo gdy wspomniana
piosenka zdobywaáa popularnoĞü, ich
nie byáo jeszcze na Ğwiecie, choü zauwaĪam, Īe weszáa ona do takiej masowej ĞwiadomoĞci, i to jest bardzo miáe.
Czy ma Pan jakiĞ szczególny
sentyment do którejĞ ze swych piosenek?
- NajbliĪsze sercu są piosenki,
które napisaáem w ostatniej chwili, te
najmáodsze. Tymi starymi przebojami jestem juĪ trochĊ znudzony, a te
nowe, jeszcze niesprawdzone przed
publicznoĞcią, są ciekawsze, bliĪsze
memu sercu. Dlatego najbardziej lubiĊ
te z ostatniej páyty.
To powiedzmy coĞ o tej páycie.
- Nosi ona tytuá „Okno na Planty”,
zawiera 14 piosenek. Jest to páyta gitarowa, balladowa, nagrana z moją
córą, mówiąca o Ğwiecie, który nas otacza. Zawsze pisaáem o kondycji faceta
w moim wieku, który Īyje w okreĞlonym
kraju. Byü moĪe z tego powodu te piosenki są ludziom bliskie, bo opowiadają
o nich samych. ĝwiat Sikorowskiego to

ProszĊ zatem o kilka ciepáych
sáów na temat Mai.
- Maja jest juĪ dorosáą osobą,
matką, kimĞ, kto w moim przekonaniu
potra¿ Ğpiewaü. Dlatego zdecydowaáem, Īeby ją promowaü. Znam Ğwietnie
jej psychikĊ i, co najwaĪniejsze - jest
osobą bliską memu sercu. A to, Īe ojciec pomaga swemu dziecku, to jest
zupeánie naturalne i dotyczy wszystkich
profesji, nie tylko artystycznych.

K. Juszczak

Plener malarski w Siedlikowie

Pisze Pan teksty
i muzykĊ do swoich
piosenek, co powstaje wczeĞniej?
- Zawsze najpierw piszĊ tekst. PrzewaĪnie juĪ
wtedy mam jakąĞ melodiĊ w gáowie. CzĊsto
jest tak, Īe jeĞli mĊczĊ
siĊ z muzyką, to proponujĊ komuĞ,
by ją skomponowaá. Wiem, Īe taka
wymĊczona melodia jest niewiele warta. W przypadku „Pod Budą” pisaá je
gitarzysta Janek Hnatowicz.

Eliza Komorowska i Dorota Moskwa

Īaneta Kania

17.08.2016

Nie mogĊ nie zapytaü o zespóá
„Pod Budą”, czy nadal wystĊpujecie?
- Istnieje, lecz Ğpiewamy rzadziej
niĪ dawniej - kilka razy w roku. Teraz,
gdy zacząáem przygodĊ estradową ze
swoją córką, przestaáem poĞwiĊcaü
czas wystĊpom w zespole. BliĪsza
ciaáu koszula...

ZauwaĪam, Īe jest Pan niezwykle
rodzinnym czáowiekiem.
- Czáowiek przecieĪ Īyje
po to, Īeby nie byü samotnym.
I wszystko, co robiĊ, w jakiĞ
sposób robiĊ dla swoich bliskich. Gdybym to robiá dla samego siebie, nie widziaábym
w tym specjalnego sensu.
Bardzo dziĊkujĊ za rozmowĊ i za to nadawanie
sensu piosenkom i Īyciu.

ZauwaĪam teĪ
w PaĔskich
Pa
piosenkach
zawsze jakieĞ przesáazaws
nie, choüby maleĔkie.
Pytanie tylko, w jakim
Pyta
stopniu te przesáania są
stop
przyjmowane przez sáuprzy
chaczy?
chac
- Czasami ludzie
mówią, Īe coĞ jest im blimów
skie, coĞ zrozumieli,
czegoĞ siĊ nauczyli.
Nie jestem kaznodzieją, prezentujĊ
tylko swój punkt widzenia.

ale debiutanci idą na duĪe
ustĊpstwa, nie mają wyjĞcia.

áem typem samotnika, od nikogo
nie byáem specjalnie
zaleĪny, nigdy nie
musiaáem podpisywaü
jakiejĞ listy… W zasadzie jestem samowystarczalny, nie musiaáem dopasowywaü siĊ, wikáaü w ukáady. Bardzo czĊsto
ludzie mĊczą siĊ caáe Īycie, robiąc coĞ,
co wcale im nie odpowiada, ale muszą
siĊ z czegoĞ utrzymaü, za coĞ Īyü. Ja
mam ten komfort, Īe mogĊ robiü to, co
lubiĊ, a jest to rzadka sytuacja, czĊsto
wcale przez delikwenta niezasáuĪona.
Nie muszĊ nikomu nic udowadniaü,
martwiü siĊ tym, Īe nie grają w radiu
moich piosenek, bo zdąĪyáem juĪ zapracowaü na swoje nazwisko. Móc
utrzymywaü siĊ, i to na przyzwoitym
poziomie, z tego, co sprawia przyjemnoĞü, to prawdziwy skarb. Los mi
sprzyjaá, oszczĊdziá dramatycznych
zakrĊtów. Ludzie w moim wieku bardzo
czĊsto mają za sobą przejĞcia rodzinne,
nieszczĊĞcia polegające na odejĞciach
swoich bliskich… Mnie to wszystko (odpukaü) zostaáo oszczĊdzone, wszystko
dosyü dobrze siĊ ukáadaáo i moĪe to
takĪe sprawia, Īe nie mam Īadnego
„powodu”, by kogokolwiek krzywdziü.

JeĪeli np. Ğpiewam piosenki dotyczące
Ğwiatopoglądu czy wiary, to jedynie
chcĊ zaznaczyü, jak ja to widzĊ. Nie
staram siĊ pouczaü ani nie wartoĞciujĊ.
Po prostu w moich piosenkach religia,
Ğmierü, miáoĞü są tak samo istotne jak
Ğniadanie, kolacja, praca…

Lato to takĪe pora na malarskie plenery. W Ostrzeszowie
zakoĔczyá siĊ plener im. Antoniego SerbeĔskiego, o którym
wspominaliĞmy przed dwoma
tygodniami, zaĞ do Siedlikowa
juĪ od maja raz po raz zajeĪdĪa máodzieĪ wywodząca siĊ
z pracowni plastycznej OCK,
która pod kierunkiem ElĪbiety
LubiĔskiej próbuje uwieczniü
znajdujące siĊ tam zabytki architektoniczne i przenieĞü na
páótno piĊkno przyrody. Pomysá
pleneru zrodziá siĊ w ubiegáym
roku w Brukseli, kiedy to wĞród
licznej grupy ostrzeszowian
przebywali tam równieĪ máodzi
plastycy. Wówczas to europoseá
Andrzej Grzyb zaprosiá ich na
plener malarski do Siedlikowa,
co miaáo stanowiü artystyczny
akcent 750-lecia tej miejscowoĞci. Sáowo staáo siĊ ciaáem i co
jakiĞ czas máodzi malarze, a wáaĞciwie malarki (bo w plenerze
uczestniczą same dziewczyny)
goszczą w Siedlikowie, zaĞ efekty ich artystycznych dokonaĔ
bĊdzie moĪna podziwiaü jesienią na wystawie poplenerowej.
W plenerze udziaá biorą:
Ewelina Wawrzyniak, Eliza
Komorowska, Dorota Moskwa,
ĩaneta Kania, Natalia ĝmiady,
Kinga Mielcarek, Radika àepska, Monika Biliczak i Agnieszka
Kawacka.
Są wĞród nich uznane juĪ
laureatki konkursów ogólnopolskich, studentki malarstwa
i architektury, ale takĪe licealistki
i uczennice gimnazjum.
K.J.

Ewelina Wawrzyniak

Radika áepska

www.domed.republika.pl
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Uwaga
na psy
W Ostrzeszowie w rejonie
skrzyĪowania al.
Wojska Polskiego
z ul. Grabskiego
(rejon urzĊdu skarbowego) najwyraĨniej jakiĞ dowcipniĞ
majstrowaá przy
znaku drogowym.
Brak „i” powoduje, Īe komunikat ostrzegawczy
diametralnie zmienia znaczenie.
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SZUKASZ PRACY W HOLANDII
JESTEĞ OSOBą:
POMIĊDZY 18 - 50 LAT
ENERGICZNą I BĊDąCą W DOBREJ
KONDYCJI

OFERUJEMY
LEGALNï SEZONOWï
PRACô W OGRODNICTWIE
SKONTAKTUJ SIĊ Z NAMI

ZANIEDBANA MàYēSKA
(torów) od ulicy, sam páot miejscami równieĪ jest
w opáakanym stanie. CaáoĞci dopeániają walające siĊ
po chodniku butelki, sáoiki i foliówki.
OczywiĞcie Ğmieci to sprawka przechodniów, ale
za zielsko, które ogranicza
widocznoĞü, i za rozwalający
siĊ páot, który równieĪ stwarza niebezpieczeĔstwo, ktoĞ
jest przecieĪ odpowiedzialny
z imienia i z nazwiska.

W minionym tygodniu do
redakcji zadzwoniáa zirytowana mieszkanka Ostrzeszowa
i poprosiáa, abyĞmy zajrzeli na
ul. MáyĔską. Niestety, sytuacja,
którą zastaliĞmy na miejscu,
w niczym nie odbiegaáa od tej,
jaką przedstawiáa czytelniczka.
Na poboczu zielsko i chaszcze
są wyĪsze od betonowego páotu, który odgradza teren kolei

Z KOMOROWA DO MIKSTATU POD LIPAMI
MieszkaĔcy Komorowa juĪ niedáugo
bĊdą mogli wygodnie i bezpiecznie dotrzeü
pieszo lub dojechaü na rowerze do miasta
na skróty, czyli starą drogą komorowską,
omijając ruchliwą drogĊ powiatową. WzdáuĪ
trasy z Komorowa do Mikstatu
zostaną posadzone nowe lipy.
RozpoczĊáa siĊ przebudowa
658-metrowego odcinka trasy od
ul. MáyĔskiej w Mikstacie do Komorowa. Na początek wykonawca musi wyrugowaü stare, czĊsto
chore i zaniedbane, drzewa przy
drodze. W zamian posadzone
zostaną máode, zdrowe lipy, tym
samym stara droga komorowska
przemieni siĊ w alejĊ lipową z dobrą nawierzchnią.
Trasa przeznaczona jest dla
pieszych i rowerzystów, i jako droga
dojazdowa do pól. Na to zadanie

gmina pozyskaáa do¿nansowanie samorządu
województwa wielkopolskiego.
Termin realizacji do 30 wrzeĞnia br.
PK

PiĊknieje szata miasta
W ramach poprawy maáej architektury i estetyki miasta na nowo zagospodarowany zostaá
teren przed budynkiem UrzĊdu Miasta i Gminy
w Mikstacie przy ul. Krakowskiej. Drzewa zostaáy przyciĊte, posadzono nowe tuje i kaktusy,
a przestrzeĔ miĊdzy roĞlinami wysypano gra-

nitowym kamieniem. Prace wykonaá wáasnym
sumptem wydziaá komunalny
mikstackiego magistratu.
PK

TEL. 62 733 50 43 (7:00-15:00)
Czarnylas 211A
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KOCHAMY CIĘ, WIOSKO KORPYSY!
Sierpień w pełni, dobiegają końca żniwa, czas zacząć dzielić dożynkowy chleb. Pierwsi na święto
plonów zaprosili mieszkańcy wsi
Korpysy. 14 sierpnia już trzynasty raz zorganizowano w tej małej wiosce dożynkowy festyn. A że
tegoroczne żniwa były udane, to
i chleba dla nikogo nie zabrakło.
Nie zabrakło też humoru i piosenki, i tańca, o co zadbali miejscowi
gospodarze na czele z sołtysem
Aleksandrem Kubczakiem.
Aby tradycji stało się zadość,

świętowanie rozpoczęto „po Bożemu”. Mszę w intencji rolników,
sadowników i pszczelarzy odprawił ks. Jan Hutniczak. On też poświęcił przyniesione przed ołtarz
wieńce i bochny chlebów. Z kolei sołtys przypomniał słowa Jana
Pawła II, że praca rolnika jest powołaniem. Bochenkami chleba
obdarowano gości święta plonów.
Pierwszy z nich otrzymał burmistrz M. Witek.
Część artystyczną rozpoczęli najmłodsi mieszkańcy wioski.

A ponieważ maczał w tym palce
sołtys Kubczak, to i dowcipu przyśpiewkom nie brakowało:
Piwko sobie piją i odpoczywają,
Na te ciężkie czasy ciągle narzekają…
Jednakże gwoździem programu dożynkowego był teleturniej
KOCHAM CIĘ, POLSKO! Tutaj nosił on nazwę KOCHAMY CIĘ, KORPYSY, bo też pytania, przynajmniej te w I rundzie, dotyczyły tej
właśnie miejscowości. Naprzeciw
siebie stanęły: silna reprezentacja

Korpys i zespół VIP- ów, z burmistrzami i przewodniczącym Rady

w składzie. Z początku punkty
zdobywali ci drudzy, bowiem bur-

mistrz doskonale orientował się
np. w liczbie mieszkańców wioski (164 osoby), ale potem szala zwycięstwa zaczęła przechylać
się w stronę mieszkańców wsi.
A ponieważ pytania były ciekawe
i żartobliwe, bawiono się wybornie. Do tego doszły minikonkursy i koło szczęścia, hojniej sypiące punkty miejscowym. Końcowy
wynik: - 215:125 - nie był w tej zabawie najważniejszy, warto za to

podkreślić duży talent pani Kornelii, prowadzącej teleturniejowe
zmagania.
Były też inne atrakcje dożynkowe - bryczka, kucyk, kabaret
i oczywiście taniec - najpierw tańczyły dzieci ze szkoły w Potaśni,
a potem mieszkańcy Korpys, bo
zabawa taneczna wieńczyła to dożynkowe świętowanie.
K. Juszczak

Sport i muzyka królowały na
„Pikniku disco polo”, który w miniony weekend odbywał się w Kobylej Górze. Pogoda dopisała, toteż na pikniku, czyli nad zalewem
i przy Drewnianej Chałupie, było
gwarno i wesoło, a ze sceny rozbrzmiewała muzyczka. Pierwszego dnia, zgodnie z dewizą, królował styl disco-polowy. Swoje piosenki prezentowały: „Maxlive Disco”, „Cliver”, a gwiazdą dnia był
zespół „BAYER FULL”. Ich występ, choć odbywał się późną
wieczorową porą, przywiódł rzesze sympatyków muzyki lekkiej
i przyjemnej. Oni to razem z zespołem śpiewali, że „wszyscy Polacy to jedna rodzina”.
W drugim dniu starymi, ale jarymi przebojami Czerwonych Gitar i Budki Suflera raczyły słuchaczy zespoły specjalizujące się
w śpiewaniu hitów, niekoniecz-

STANISŁAW JEŻEWSKI - CZŁOWIEK O WIELU PASJACH
Dokończenie ze str. 5.
- Po ten C325 pojechałem aż za
Opole. Przeczytałem o nim w gazecie. Można powiedzieć, że był
w agonalnym stanie, ale udało mi
się go doprowadzić do porządku.
Następny w kolejce jest Ursus 510.
Internauci doliczyli się tylko czterech takich ciągników w kraju - jeden znajduje się w muzeum Ursusa, kolejne dwa na Podkarpaciu
i Lubelszczyźnie, no a ten czwarty jest u mnie.
Swoją pasją pan Stanisław zaraził również syna, który na co
dzień pomaga mu w naprawie motorów i ciągników. Obaj wkładają
sporo serca i pracy w to, co robią.

WSZYSTKO DLA BASI
Festyn charytatywny w Przedborowie
Dokończenie ze str. 1.
To był najgorszy dzień w moim życiu.
Łzy cisnęły się do oczu, ale cóż było robić,
otuchy nie dodawał lekarz, który przeprowadził zabieg - zaintonował pretensjonalnie, że muszą amputować mi rękę, a moje
dni są policzone. Płacz, złość, lęk, wszystkie emocje zaczęły mną targać, dlaczego
ja… - czytamy wypowiedź p. Basi na stronie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO, którego jest podopieczną - Mam czworo dzieci, co z nimi,
co z moim dotychczasowym życiem, praca, plany, marzenia legły w gruzach. (...)
Nie jeden lecz wielu specjalistów z dziedziny onkologii potwierdzało, że trzeba usunąć kończynę górną. (...) Pomyślałam, że
spróbuję ratować moją rękę - rozpoczęłam
leczenie w Niemczech. (...) Na nic to się
zdało, kolejna porażka - nie udało się. Po
trzech miesiącach od podania chemii docelowej, badanie rezonansem magnetycznym wykazało wznowę guza i usłyszałam
te straszne słowa - bezwzględnie amputować. (…) W październiku 2014 roku ręka
została amputowana.
Każdy kto w niedzielę przybył na „Plac
pod Dębem” mógł wspomóc panią Basię - przez cały czas zbierane do puszek
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były datki. Przygotowano wiele atrakcji, zwłaszcza dla najmłodszych. Dzieci
mogły skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni, przejechać się na kucyku lub bryczką. Były animatorki, które malowały twarze i robiły ogromne bańki mydlane. Przy-

jechali strażacy z Ostrzeszowa,
z Kaliszkowic Kaliskich i oczywiście z Przedborowa - można
było np. wjechać na wysięgniku
prawie ponad korony drzew i popatrzeć na wszystkich z góry.
Pojawili się także motocykliści
- ich maszyny robiły wrażenie.
Nie zabrakło najrozmaitszych
smakołyków, waty cukrowej czy

lodów, a nade wszystko dobrej atmosfery.
Na koniec dnia odbyła się zabawa taneczna, która zgromadziła tłumy.
Festynowe wsparcie dla pani Barbary było owocne, uzbierano bowiem blisko
13.000 zł. Jeśli ktoś jeszcze chce pomóc
- oto numer konta, na które można wpłacać pieniądze: BZWBK 88 1090 1173 0000
0001 2120 4541.
A. Pisula

Nie liczą pieniędzy, czasem tylko
kilometry, jakie muszą przejechać,
by zdobyć część do którejś z maszyn.
Numizmatyka - to kolejna, trzecia już pasja pana Stanisława.
Mieszkaniec Parzynowa posiada
imponującą kolekcję banknotów
i monet. Wszystkie ułożone są
w oryginalnych katalogach i klaserach, mają swoje opisy.
- Głównie są to banknoty, monet
z czasów PRL-u naliczyłem ostatnio 300 pozycji. Mam również 260
monet 2-złotowych, każda jest
inna, oraz sporo monet przedwojennych. Jednym z takich ciekawszych banknotów, rzadko spoty-

kanych, jest 200.000 z 1994 roku,
z widokiem Warszawy. Szczególnie ważny jest dla mnie również
pierwszy, polski 50-złotowy banknot kolekcjonerski z Janem Pawłem II. Jakiś czas temu wyszły także okazjonalne 5-złotówki, jestem
ich szczęśliwym posiadaczem dodaje na koniec p. Jeżewski.
Panie Stanisławie, podziwiamy
za tę niezwykłą miłość do motocykli, ciągników i numizmatyki,
za cierpliwość, wiedzę i, jak to się
mówi, „złotą rączkę”. Należy Pan
z pewnością do ludzi pozytywnie
zakręconych.
A. Ławicka

wem. Wszystko oczywiście z pełnym zabezpieczeniem. Nie brakowało śmiałków chętnych, by
w ten sposób pokonać odległość
nie własnych. O to nie ma co kopii kruszyć, bo są piosenki, które
stały się już własnością wszystkich i wspólnie też były na pikniku śpiewane. W niedzielę gwiazdą
był NORBI. Zaśpiewał kilkanaście
utworów, lecz i tak jego fani czekali, aż przypomni, że „dziewczyny są gorące…”
Ale kobylogórski piknik to nie
tylko muzyka i śpiew, to także sport, a dokładnie SIATKÓWKA PLAŻOWA. W turnieju siatkarskim wzięły udział aż 24 zespoły
i trzeba przyznać, że poziom rozgrywek był naprawdę wysoki. Zaś
na zwycięzców czekał w nagrodę
towarzyski pojedynek z parą polskich siatkarzy - wicemistrzem
świata Łukaszem Kadziewiczem
i Pawłem Siezieniewskim.
Tych atrakcji było zresztą więcej. Jedną z ciekawszych, dotąd
u nas niespotykanych, był przejazd na stalowej linie nad zale-

140m - z jednego brzegu na drugi.
Ciekawe pomysły, fajna impreza. Czekamy na kolejne.
K. Juszczak
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Dzieci z Ostrzeszowa wróciãy
z „Wakacji z Muszkieterami”

Niemal 1000 dzieci z caáej Polski
powróciáo z 10-dniowych kolonii, zorganizowanych przez FundacjĊ Muszkieterów. WĞród nich znalazáo siĊ ponad 150
„Maáych Muszkieterów” z województwa
wielkopolskiego - w tym dzieci z Ostrzeszowa.
„Wakacje z Muszkieterami” to ogólnopolska akcja spoáeczna, organizowana
przez FundacjĊ Muszkieterów. Jej celem
jest zapewnienie dzieciom dostĊpu do
wypoczynku letniego poza miejscem
zamieszkania. Tegoroczna edycja kierowana byáa do uczniów w wieku 8-12 lat,
zamieszkujących miasta lub okolice miast,
w których funkcjonują sklepy Intermarché i Bricomarché. NagrodĊ w postaci
10-dniowej kolonii otrzymaáy dzieci, które
wykazywaáy siĊ wzorową postawą i uzyskaáy dobre wyniki w nauce. Fundacja,
organizując akcjĊ, podjĊáa wspóápracĊ

ze szkoáami, organizacjami spoáecznymi
i pozarządowymi na terenie caáego kraju.
- W koloniach uczestniczyáo równieĪ
szeĞcioro dzieci z powiatu ostrzeszowskiego, są to podopieczni Domu Dziecka oraz
Szkoáy Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie
- powiedziaá Stanisáaw Preus, wáaĞciciel
lokalnego supermarketu Bricomarché.
Dzieci wypoczywaáy w JastrzĊbiej Górze,
gdzie miaáy okazjĊ spotkaü siĊ z olimpijką
Sylwią Gruchaáą.
í JesteĞmy bardzo szczĊĞliwi, Īe zrealizowaliĞmy marzenia tak wielu zdolnych
uczniów. Pomysá, aby dzieci z póánocy
Polski wyjechaáy w góry, a te z poáudnia zobaczyáy morze, okazaá siĊ strzaáem w dziesiątkĊ - powiedziaá Marek Feruga, prezes
Fundacji Muszkieterów oraz wáaĞciciel
sklepu Intermarché w Ostrzeszowie.
Podopieczni Fundacji przebywający
w JastrzĊbiej Górze mieli okazjĊ zoba-

czyü Trójmiasto i zwiedziü Oceanarium.
Uczestnicy kolonii w Murzasichlu pojechali
do Krakowa, Wadowic oraz Zakopanego.
Podczas kaĪdej kolonii zrealizowano wiele
gier i zabaw na ĞwieĪym powietrzu, ognisk
integracyjnych, letnich seansów ¿lmowych
czy nocnych gier plenerowych. Nie zabrakáo zajĊü kreatywnych, rozwijających
dzieciĊce talenty tj. orienteeringu (treningu
z mapą i kompasem), rĊkodzielnictwa, storyboardingu (tworzenia komiksów), warsztatów kulinarnych, sportowych rozgrywek
czy prezentacji ABC podróĪnika.
Emocjonującym wydarzeniem dla
uczestników „Wakacji z Muszkieterami”
byáa wizyta znanej mistrzyni Àoretu Sylwii Gruchaáy, która zostaáa ambasadorką akcji. Podczas spotkania dzieci miaáy
okazjĊ nauczyü siĊ podstaw fechtunku,
zapoznaü z zasadami pojedynków fair

play oraz zmierzyü w prawdziwej walce
na szpady.
- CieszĊ siĊ, Īe mogáam przekazaü
dzieciom wartoĞci, które powinien znaü
kaĪdy muszkieter. To naprawdĊ waĪne, aby
uczyü dzieci od maáego, czym jest prawdziwa odwaga, pracowitoĞü, uczciwoĞü czy
sumiennoĞü. PowinniĞmy na kaĪdym kroku
utwierdzaü je w przekonaniu, Īe szlachetne
czyny popáacają - mówi Sylwia Gruchaáa.
Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda, która objĊáa akcjĊ honorowym
patronatem, spotkaáa siĊ z dwoma grupami dzieci wypoczywającymi w Murzasichlu. Wizyta odbyáa siĊ podczas „Dnia
PracowitoĞci”, realizowanego w ramach
programu „8 wartoĞci maáego muszkietera”.
àącznie Muszkieterowie zorganizowali cztery turnusy dla niemal 1000 dzieci
z caáej Polski. Ostatni z nich zakoĔczyá
siĊ w sobotĊ, 16 lipca br.

Wakacje ze Stowarzyszeniem „Wspólne Dobro”
Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”,

ZNAJDĭ
ZnajdĨ 18 szczegóáów, którymi róĪnią
siĊ te dwa obrazki. Na rysunku drugim
zaznacz kóáeczkiem miejsca, w których
znalazáeĞ róĪnice, wytnij go, naklej na
kartkĊ i przynieĞ lub przyĞlij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 2 wrzeĞnia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 30, nagrodĊ otrzymuje Lena Binek
z Bobrownik. 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.

dziĊki wsparciu ¿ nansowemu
z budĪetu Miasta i Gminy Mikstat

zorganizowaáo dla dzieci uczĊszczających do Klubiku wycieczkĊ
do kina „Helios” w Galerii Amber w Kaliszu
na ¿ lm animowany pt. „Angry Birds”.
Kiedy dojechaliĞmy na
miejsce, caáa
grupa otrzymaáa popcorn, sok
i zabawkĊ na
pamiątkĊ.
WyĞwietlony
¿lm swoją fabuáą
i akcją przeniósá
dzieci w niesamowite miejsca
w ich wyobraĨni. Nudy w kinie
nie byáo - duĪo
wątków, wiele
postaci, same

atrakcje. Dzieci byáy zachwycone.
UĞmiechniĊte buzie oraz peáne
przejĊcia komentarze byáy po-

twierdzeniem dobrze spĊdzonego
popoáudnia.
Stowarzyszenie
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A W S Z K O à A C H - WA K A C J E !

„Pozwól mi powiedzieþ, a zrozumiem”

Wszyscy wiemy, Īe warto siĊ uczyü jĊzyków obcych,
ale dopiero w chwili, gdy znajdziemy siĊ w sytuacji realnej
komunikacji z obcokrajowcem, dociera do nas ta prawda.
ĝwiadoma sáów Konfucjusza „Po wiedz mi, a za pomnĊ.
Po kaĪ mi, a za pamiĊtam. Pozwól mi zro biü, a zro zumiem” nawiązaáam wspóápracĊ z p. Katarzyną ĝmiejczak, nauczycielką
jĊz. angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie, która
juĪ po raz szósty organizowaáa biwak jĊzykowy, tym razem
w Gimnazjum im. ks. kard. S. WyszyĔskiego w Siedlikowie.
Od 3 do 5 czerwca goĞciáo w murach naszej szkoáy piĊcioro
wolontariuszy z organizacji Internationaler Bund z Krakowa.
Plan na weekend byá doĞü napiĊty, ale dziĊki wspaniaáej
pogodzie wszystkie jego punkty zostaáy zrealizowane. W piątek po poáudniu nasze gimnazjum goĞciáo grupĊ wolontariuszy
z Buágarii, Francji, Rumunii i Ukrainy oraz uczniów Gimnazjum nr 1 z opiekunkami - p. K. ĝmiejczak i p. E. Idczak.

Gospodarzami byli gimnazjaliĞci z Siedlikowa wraz z p. E.
Zygmunt-JĊdrzejak.
Biwak rozpocząá siĊ od zabaw integracyjnych, oczywiĞcie w jĊzyku angielskim. Wszystkim uczniom zostaáy
przydzielone zadania, dziĊki czemu organizacja kaĪdego
dnia odbywaáa siĊ sprawnie i bez problemu. Wolontariusze
przedstawili prezentacje przybliĪające uczniom paĔstwa,
z których pochodzą, ideĊ wolontariatu oraz potrzebĊ nauki
jĊzyków obcych.
4 czerwca udaliĞmy siĊ na pieszą wycieczkĊ do Przedborowa, gdzie uczestniczyliĞmy w grze terenowej na Ğc ieĪce edukacyjnej. Za wysiáek uczniowie zostali nagrodzeni
wspólnym ogniskiem w oĞrodku „Pod DĊbem”. Wieczór zaĞ
poĞwiĊcony byá na doskonalenie umiejĊtnoĞci jĊzykowych
podczas indywidualnych rozmów.

5 czerwca wyruszyliĞmy na wycieczkĊ do Kalisza, gdzie
zwiedziliĞmy rezerwat na Zawodziu, usáyszeliĞmy historiĊ
najstarszego miasta w Polsce, odbyliĞmy rejsie po ProĞnie
i üwiczyliĞmy umiejĊtnoĞü konwersacji, w jĊzyku angielskim
oczywiĞcie.
Po poáudniu zmĊczeni, peáni nowych wraĪeĔ i motywacji
do nauki jĊzyka angielskiego z áezką w oku i nadzieją na
kolejny tak ekscytujący biwak poĪegnaliĞmy siĊ.
ChcielibyĞmy bardzo podziĊkowaü pani Marii Mądrej,
która juĪ po raz szósty wsparáa ideĊ biwaków jĊzykowych,
organizując produkty mleczne dla uczestników od hojnego
sponsora - OSM KOàO.
Edyta Zygmunt-JĊdrzejak
z opiekunami i uczestnikami

Uczniowie z Biskupic
Zabarycznych w Toruniu

Jeszcze w kwietniu uczniowie naszej szkoáy uczestniczyli w wycieczce
do Torunia i Inowrocáawia.
W Toruniu oglądaliĞmy Ğredniowieczne mury miejskie (bramy, baszty,
sáynna Krzywa WieĪa), àuk Cezara,
Rynek Staromiejski z ratuszem i piĊknymi kamienicami (toruĔska pereáka
baroku - sáynna kamienica Pod Gwiazdą), gospodĊ Flisaczą, pomnik Mikoáaja Kopernika, toruĔski prĊgierz, dom
wielkiego astronoma, bramĊ ĩeglarską,
tzw. DrogĊ Królewską.
Po historycznym spacerze i pysznym obiedzie udaliĞmy siĊ do Planetarium i uczestniczyliĞmy w seansie

CANDIDATE EUROPEAN JUNIOR
LOGISTICIAN - w ZS nr 2
17czerwca zostaáa podpisana umowa o wspóápracy pomiĊdzy ZS nr 2 a Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
Jednym z elementów wspóápracy jest umoĪliwienie absolwentom
Technikum Logistycznego uzyskanie Certyfikatu Candidate
European Junior Logistician. Otrzymanie Certyfikatu jest
moĪliwe od razu po zakoĔczeniu szkoáy, takĪe dla osób bez
odpowiedniego staĪu pracy w logistyce.
Jest to bardzo interesująca oferta, poniewaĪ o wszystkie
dotychczasowe poziomy certyfikacji dla logistyków moĪna siĊ
byáo ubiegaü dopiero po poĞwiadczeniu posiadania minimum
dwuletniego doĞwiadczenia zawodowego w obszarze logistyki.

Nowy poziom certyfikacji zostaá utworzony na spotkaniu
Zarządu Europejskiego Towarzystwa Logistycznego w Atenach w dniach 16-18 wrzeĞnia 2015 r. Certyfikat wpisuje siĊ
w wymogi czwartego poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji
(EQF 4) i dedykowany jest absolwentom szkóá technicznych,
posiadającym tytuá - technik logistyk.
Candidate European Junior Logistician pozwala na
uzyskanie oficjalnego potwierdzenia wiedzy, akceptowanego
i uznawanego zarówno w Polsce, jak i za granicą, osobom,
które wczeĞniej nie miaáy takiej moĪliwoĞci ze wzglĊdu na brak
doĞwiadczenia zawodowego. System certyfikacji jest w tym

„W poszukiwaniu Īycia”. PoĪegnaliĞmy
ToruĔ spacerem wzdáuĪ Wisáy.
W drodze powrotnej zatrzymaliĞmy
siĊ w Inowrocáawiu przy tĊĪni solankowej. Ma ona ksztaát dwóch poáączonych ze sobą wieloboków o obwodzie
322 metrów i wysokoĞci 9 metrów. Na
szczycie, podobnie jak w Ciechocinku,
znajduje siĊ taras widokowy, z którego
moĪna podziwiaü panoramĊ miasta
i parku solankowego.
PóĨnym wieczorem bardzo zadowoleni, peáni wraĪeĔ i nowych wiadomoĞci wróciliĞmy do Biskupic.
Jolanta Grzesiak

przypadku systemem rejestracji, opartym na wyniku egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik logistyk.
Proponowane progi punktowe, umoĪliwiające uzyskanie
Certyfikatu, gwarantują, Īe posiadacze Certyfikatu wyróĪnili
siĊ swoimi osiągniĊciami. DziĊki temu Certyfikat jest cennym
atutem dla jego posiadacza, zwiĊksza jego szanse na dobry
start zawodowy.
Przystąpienie ZS nr 2 do Systemu Certyfikacji Candidate European Junior Logistician jest dowodem na to, Īe
szkolimy na poziomie europejskich standardów w zakresie
logistyki. UmoĪliwianie uczniom uzyskania Candidate European Junior Logistician w oparciu o wyróĪniające siĊ wyniki
z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, moĪe
byü równieĪ skutecznym narzĊdziem motywującym uczniów
do systematycznej nauki i dąĪenia do uzyskiwania coraz
lepszych wyników.
Teresa Anioá
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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.

Horoskop

LEW
23 lipca - 23 sierpnia

Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Wiċkszoğý ludzi, którzy nie speâniajĆ swoich marzeĕ, ponosi poraīkċ nie
przez brak m
moīliwoğci, a przez brak zaangaīowania. Zig Ziglar

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

Ostatnio trochĊ siĊ zapomniaáeĞ i teraz drĊczą CiĊ wyrzuty sumienia.
Zupeánie niepotrzebnie. Czasem
trzeba zrobiü coĞ po prostu, bo tak,
jesteĞmy tylko ludĨmi, dlatego, drogi
Baranie, nie staraj siĊ zamieniü w robota, zwáaszcza Īe Twój temperament
trudno bĊdzie poskromiü. Postaraj
siĊ wyciągnąü wnioski z tej sytuacji
i ze spokojem przemyĞl, czego CiĊ
ona nauczyáa i jakie są jej pozytywne strony. Sprawy, których podjąáeĞ
siĊ jakiĞ czas temu, w koĔcu zaczną
przybieraü oczekiwany ksztaát. MiáoĞü
- czy teraz jesteĞ pewny? Finanse duĪy krok naprzód.

To moĪe byü nieáatwy tydzieĔ. OpuĞci CiĊ wena twórcza. BĊdziesz
podenerwowany i rozdraĪniony.
Szef zleci Ci zadania, które mogą
trochĊ CiĊ przerosnąü. Zwáaszcza
w czwartek i piątek odczujesz spadek formy. Wolne dni wykorzystaj
wiĊc na peáen relaks. Byü moĪe
czeka CiĊ teĪ powaĪna rozmowa
z partnerem. Pewne rzeczy bĊdą
wymagaü „przegadania”. PamiĊtaj
jednak, by byü obiektywnym i nie
daü siĊ ponieĞü emocjom. MiáoĞü
- tylko spokojnie. Finanse - nie daj
siĊ wykorzystaü.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
PopadáeĞ ostatnio trochĊ w Īyciową
rutynĊ. Ciągle odwiedzasz te same
miejsca, spotykasz siĊ z tymi samymi
ludĨmi, nawet pijesz te same trunki.
Tym samym odbierasz sobie szanse
na nowe, nieznane, byü moĪe bardziej
satysfakcjonujące. To dobry czas,
by trochĊ zmieniü swoje myĞlenie
i wyrwaü siĊ ze szponów rutyny.
Kiedy ostatni raz byáeĞ w kinie czy
teatrze? PodrzĊdne puby to naprawdĊ niejedyna wakacyjna rozrywka...
MiáoĞü - to tak nie dziaáa. Finanse
- maáy kryzysik?

RAK
22 czerwca - 22 lipca
W rozmowie z potencjalnym klientem nie zapomnij, Īe „o gustach siĊ
nie dyskutuje”. ChĊü przekonania
kogoĞ do swoich racji i poczucia
estetyki moĪe skoĔczyü siĊ káótnią
i wielkim zamieszaniem, co moĪe
poróĪniü Twój caákiem zgrany zespóá. W pracy przybĊdzie Ci obowiązków. Byü moĪe sytuacja zmusi
CiĊ do maáego nagiĊcia faktów, ale
pamiĊtaj, Īe káamstwo ma krótkie
nogi i nie przesadzaj z fantazją...
MiáoĞü - nie czekaj, aĪ napisze.
Finanse - cel uĞwiĊca Ğrodki?

Twoje bezpoĞrednie poczucie humoru
moĪe doprowadziü do niezrĊcznej sytuacji. W rozmowie z szefem nie staraj siĊ
byü na siáĊ zabawny i oszczĊdĨ sobie
raczej mocno przekoloryzowanych Īartów. Na spotkaniu z nowo poznanymi
znajomymi Twojego kolegi postaraj
siĊ byü w miarĊ taktowny i nie wyciągaj kompromitujących sytuacji z przeszáoĞci. To moĪe bardzo was poróĪniü.
Sprawom sercowym daj, póki co, trochĊ
swobody, niczego nie przyspieszaj.
MiáoĞü - czas, czas i jeszcze raz czas.
Finanse - doáka ciąg dalszy.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
TydzieĔ zdecydowanie lepszy od poprzedniego. KtoĞ zaskoczy CiĊ bardzo
kuszącą propozycją. BĊdziesz dumny
i podekscytowany, ale i rozdarty. Trudno
bĊdzie Ci podjąü decyzjĊ. Byü moĪe
bĊdziesz musiaáa poczekaü, aĪ sytuacja
nieco siĊ rozwinie, albo skonsultowaü
siĊ z kimĞ zaufanym. PamiĊtaj, by nie
decydowaü siĊ na nic pod wpáywem
silnych emocji czy namów. MiáoĞü - czy
te oczy mogą káamaü? Finanse - nie
daj siĊ przekupiü.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Wypáyną sprawy, które trochĊ popsują
Twój dobry nastrój. Twoje zaufanie do
bardzo bliskiego Ci Wodnika zostanie
mocno nadwątlone. BĊdziesz peána
wątpliwoĞci. PamiĊtaj jednak, Īe decyzja „co dalej” naleĪy tylko i wyáącznie
do Ciebie. Nikt nie powinien wtrącaü
siĊ w Twoje relacje i tym bardziej
nikt nie powinien nikogo podjudzaü.
Z ludĨmi, którzy podsycają nerwową

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE W KOLE
EMERYTÓW W ROGASZYCACH

sytuacjĊ, najlepiej chwilowo ograniczyü
kontakt. MiáoĞü - duĪo zrozumienia.
Finanse - sporo zostaáo.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
Nie popisaáeĞ siĊ ostatnio ani szczególną dojrzaáoĞcią, ani empatią. Byü
moĪe to wina drzemiących w Tobie
jeszcze negatywnych emocji do pewnych osób. Dobrze by byáo, gdybyĞ
na dáuĪszy czas zupeánie zmieniá
otoczenie. Byü moĪe to dobry moment na przeprowadzkĊ. Nie unikaj
kreatywnych rozwiązaĔ. Nie bój siĊ
nieznanego. Wiele moĪe zaleĪeü od
zmiany w sposobie Twojego myĞlenia
i pojmowania pewnych rzeczy... MiáoĞü
- kulą w páot. Finanse - nie zawsze
jest tu i teraz.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
W tym tygodniu, zwáaszcza pod koniec, atmosfera wokóá Ciebie moĪe byü
mocno napiĊta i niezbyt przyjemna.
W pracy pojawią siĊ zawirowania związane z podziaáem obowiązków. KtoĞ
bĊdzie czuá siĊ bardzo pokrzywdzony
i niesprawiedliwie oceniony. KtoĞ inny
bĊdzie oczekiwaá, Īe wstawisz siĊ
za nim u przeáoĪonego. Postaraj siĊ
dziaáaü dyplomacją, ale i nie unikaj
odpowiedzi. W weekend czeka CiĊ
miáe spotkanie. MiáoĞü - duĪa dawka
normalnoĞci. Finanse - dziura „w skarpecie” jakby mniejsza.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
NajbliĪsze dni przyniosą ze sobą caáy
wachlarz emocji. Od rozczarowaĔ po
wzruszenia i radoĞü. Te pierwsze bĊdą
związane z Twoimi, jak zwykle (co nie
jest negatywem, ale czasem utrudnia
Īycie) oczekiwaniami. Niestety, nie
zawsze moĪemy dostaü tyle samo,
ile daliĞmy. Czasem trzeba pogodziü
siĊ z faktem, Īe nie wszyscy ludzie
to perfekcjoniĞci. W pracy nie daj siĊ
sprowokowaü przemądrzaáemu koledze. MiáoĞü - nie upieraj siĊ przy maáo
waĪnych sprawach. Finanse - oby
tak dalej.
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WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Wskazane, byĞ w tym tygodniu zachowaá szczególną powagĊ w postĊpowaniu. To, Īe coĞ Ci siĊ wydawaáo albo
chcesz dziaáaü intuicyjnie, nie bĊdzie
dobrym pomysáem i argumentem.
Postaraj siĊ nie podejmowaü w tych
dniach waĪnych, niosących za sobą
zmiany, decyzji. UwaĪaj teĪ na alkohol.
Mocno zakrapiana impreza w weekend
to nie najlepszy pomysá. MiáoĞü - nie
powiedz za duĪo. Finanse - czy to
nie dziwne?

RYBY
20 lutego - 20 marca
Prawdopodobnie bĊdzie Ci siĊ
dawaü we znaki brak wewnĊtrznej
równowagi. BĊdą Ci towarzyszyü silne
emocje i reakcje nieadekwatne do
báahych sytuacji. MoĪesz teĪ czuü
siĊ rozdraĪniona i zniecierpliwiona.
Zwykáe, codzienne czynnoĞci bĊdą
wymagaü od Ciebie opanowania
i szczególnego spokoju. Twoje
huĞtawki nastrojów dadzą siĊ teĪ
mocno we znaki Twojemu partnerowi.
MiáoĞü - nie wyĪywaj siĊ, na kim
popadnie, a najlepiej na nikim...
Finanse - nie jest Ĩle.
ByĞmy nie bali siĊ realizowaü
swoich marzeĔ, swoich pasji, nawet
jeĞli innym wydają siĊ niedorzeczne
Wasza wróĪka

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
W sobotnie popoáudnie, 30 lipca,
odbyáo siĊ uroczyste spotkanie czáonków
Koáa PZERil w Rogaszycach z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia, uczestniczyli
w nim zaproszeni goĞcie: europoseá
Andrzej Grzyb, przewodniczący Dzielnicy nr l w Ostrzeszowie - Mieczysáaw
Matyszkiewicz, radni, przedstawicielki
Zarządu Rejonowego PZERil, przedstawiciele kóá terenowych, zespóá artystyczny „Rogaszanie” oraz, jak zawsze,
niezawodni czáonkowie Koáa.
Wieloletnia przewodnicząca Koáa
- Teresa Pan¿l - powitaáa przybyáych,

podkreĞlając cel tego spotkania. Krótka,
ale za to bardzo ciekawa historia Koáa,
przypomniaáa okres dotychczasowej
dziaáalnoĞci. NastĊpnie przyszáa pora
na Īyczenia i gratulacje, których byáo
wyjątkowo duĪo; piĊkne kwiaty, skromne
upominki, no i tradycyjne „Sto lat” dodaáy
uroku i wprowadziáy wszystkich w wyjątkowy nastrój. Nie obyáo siĊ bez toastu,
wspaniaáego jubileuszowego tortu i pamiątkowych zdjĊü. Przygotowano takĪe
smaczny posiáek, a zespóá artystyczny
zachĊcaá do wspólnego Ğpiewu i wesoáej
zabawy. Byáo radoĞnie i rodzinnie. I nie

ma siĊ temu co dziwiü - po tylu latach
wspólnych spotkaĔ, odbytych wycieczkach i róĪnych przeĪyciach dobrych
i záych zawiązaáy siĊ wiĊzy przyjaĨni;
szkoda tylko, Īe ten czas tak szybko
mija. Jeszcze dáugo bĊdziemy wspominaü tak przyjemnie zorganizowane
spotkanie, a szczególnie tych najstarszych i tych trochĊ máodszych czáonków
Koáa nr 10 w Rogaszycach.
Uczestnicy

Pozdrowienia dla
redakcji „Czasu
Ostrzeszowskiego”
przysyâa
Emilka i Jacuğ
z rodzicami

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

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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WSPÓLNA SPRAWA - RODZINNA ZABAWA
Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” zaprasza na

Wojciech Pilichowski - JaZZlot 2016
Bardzo rzadko w Ostrzeszowie zdarza siĊ okazja posáuchania koncertu wybitnego twórcy związanego z kulturą
wysoką, na którą skáadają siĊ dwa nurty - muzyka powaĪna
i jazz.
Taka okazja nadarzy siĊ 19 sierpnia, o godzinie 20,
poniewaĪ do Ostrzeszowskiej „Baszty” zawita wraz z zespoáem Wojciech Pilichowski - najbardziej utytuáowany polski
basista i jeden z najbardziej aktywnych polskich muzyków.
Wydaá kilkanaĞcie páyt pod wáasnym nazwiskiem oraz ponad
100 jako muzyk
sesyjny, grając
m.in. w zespoáach Kukulskiej,
Kowalskiej, Górniak, Jopek, Kukiza i Borysewicza
i wielu innych.
Koncert adresowany jest do
wszystkich sáuchaczy otwartych
na nowe doznania, gotowych na chwilĊ oderwaü siĊ od swoich ulubionych
gatunków muzycznych i posáuchaü czegoĞ wartoĞciowego
z „innej bajki”. Kultura wysoka ma to do siebie, Īe zapewnia
znacznie wiĊksze bogactwo, wiĊkszy wachlarz emocji, wynikających z samego przekazu w uniwersalnym, miĊdzynarodowym jĊzyku muzyki, niĪ zwykáe piosenki, w których ten
przekaz zastąpiony zostaá tekstem. W tej muzyce wszystko
musi byü na poziomie, od początku do koĔca.
Adam Fulara: „Sam byáem na kilku koncertach Wojtka,
za kaĪdym razem zabieraáem kilku znajomych, którzy nie
mają nic wspólnego z jazzem, i zawsze byli miáo zaskoczeni.
To nie jest awangarda, tylko piĊkna muzyka najwyĪszych
lotów. Wojtka poznaáem osobiĞcie na wspólnym koncercie
we Frankfurcie, od tego czasu nasze drogi krzyĪowaáy siĊ
kilka razy, ostatnio na Bass Days. Gáównym powodem, dla
którego go zaprosiáem, jest fakt, Īe rozwinąá on swój wáasny,
charakterystyczny styl do tego stopnia, Īe niezaleĪnie od
tego, z kim gra - natychmiast go rozpoznajĊ”.
Oprócz koncertu Wojtka Pilichowskiego w ramach JaZZlotu odbĊdą siĊ takĪe warsztaty adresowane do wszystkich
muzyków (nie tylko gitarzystów), prowadzone m.in. przez
samego Wojtka, Michaáa TrzpioáĊ (gitarzysta kwartetu Pilichowskiego) i kilku innych znakomitych muzyków (gitarzystów i pianistów) z caáego kraju. Celem tych warsztatów jest
wzajemne inspirowanie siĊ pomysáami.
Po koncercie w „Baszcie” bĊdzie wspólne jam session,
na którym ostrzeszowscy muzycy ze Szkoáy Zespoáów Adama
Fulary zagrają wspólnie z festiwalowymi goĞümi z caáego
kraju standardy jazzowe. KaĪdy chĊtny muzyk moĪe siĊ
przyáączyü - lista utworów oraz dokáadny program festiwalu
zostaáy opublikowane na stronie www.jazzlot.fulara.com.
Bilety, w cenie 30 zá, bĊdą dostĊpne w przedsprzedaĪy
w „Baszcie”.

Festyn Rodzinny
- 21. 08. 2016 r., niedziela, godz. 15.00
Wiejski Dom Kultury w Biskupicach Zabarycznych
•
•
•

•
•
•
•

•

W programie:
Animacje dla najmáodszych
Stoisko pszczelarskie z Brzezin
Pokaz sztuki wabienia jelenia oraz zaprezentowanie
sygnaáów myĞliwskich - sygnaliĞci z Koáa àowieckiego
nr 4 WielowieĞ
Zespóá artystyczny „ĩubrosie” z Opola - znani i lubiani
PrzejaĪdĪki bryczką
Pokaz taĔczących ogni
Degustacja swojskiego jadáa oraz
wiele innych atrakcji i sáodkich niespodzianek,
Zabawa taneczna do godz. 24.00

Sponsorzy festynu: Stowarzyszenie „Wspólne Dobro”, Urząd Marszaákowski w Poznaniu,
Miasto i Gmina Mikstat, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Para¿a Polskokatolicka w Kotáowie, sygnaliĞci z Koáa
àowieckiego nr 4 z Wielowsi, Rada Soáecka w Biskupicach Zabarycznych.
Serdecznie zapraszamy
WstĊp wolny!

WAKACJE Z OCK
Od poniedziaáku do piątku - godz. 11.00
- letnie seanse ¿lmowe,
szczegóáy na a¿szach kina
do 18 sierpnia „SZAJBUS I PINGWINY”
16. VIII - (wtorek) - 9.00 - 14.00 - ZajĊcia plenerowe dla
máodzieĪy (zbiórka - prac. w bibliotece)
17. VIII - (Ğroda) - 9.00 - 14.00 - ZajĊcia plenerowe dla
máodzieĪy (zbiórka - prac. OCK w bibliotece)
18. VIII - (czwartek) - 10.00 - 11.30 - Malujemy zabytki malowanie kredą (przy „Lilijce”)
19. VIII - (piątek) - 10.00 - 11.00 - ZajĊcia plast. dla dzieci
- (prac. OCK w bibliotece)
- godz. 12.00 - Jazz Zlot Festiwal – dziedziniec baszty
20. VIII - (sobota) - 12.00 - Warsztaty JaZZ Zlot Festiwal
- sala klubowa OCK
- godz. 16.00 - Idol - koncert póá¿naáowy - dziedziniec baszty
(w razie niepogody - OCK)
22. VIII - (poniedz.) - 9.00 - 10.00 - ZajĊcia plastyczne dla
dzieci (prac. OCK w bibliotece)
23. VIII - (wtorek) - 10.00 - 11.30 - Malujemy zabytki - malowanie kredą (przy „Lilijce”)
Wszelkich informacji udziela Dziaá Merytoryczny OCK,
tel. 730-25-76, www.ock-ostrzeszow.pl

WEħ UDZIAà W PROJEKCIE KARTKA URODZINOWA DLA BIBLIOTEKI

Z OKAZJI JUBILEUSZU 70-LECIA ISTNIENIA
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIG OSTRZESZOW

Ogáaszamy konkurs na najpiĊkniejszą kartkĊ urodzinową z motywem bibliotecznym.
JeĪeli mieszkasz na terenie powiatu ostrzeszowskiego, to:
• Przygotuj kartkĊ urodzinową z motywem bibliotecznym, w formacie A5,
w dowolnej technice plastycznej
• Dostarcz ją do BPMiG Ostrzeszów do dnia 31 sierpnia 2016 r.
• NajpiĊkniejsze prace zostaną zaprezentowane podczas jubileuszu BPMiG
Ostrzeszów we wrzeĞniu 2016 r.
Szczegóáy: www.bp.ostrzeszow.pl zakáadka: KONKURSY
CZEKAJĄ NAGRODY
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Piłka nożna

Klasa okręgowa

IV liga wielkopolska, gr. południowa
Wyniki 2. kolejki
Ostrovia 1909 Ostrów - LKS Ślesin
Obra 1912 Kościan - Rawia Rawag Rawicz
Polonia Kępno - SKP Słupca
Polonia 1912 Leszno - Kania Gostyń
Victoria Ostrzeszów - Centra Ostrów
Wicher Dobra - Pogoń N. Skalmierzyce
Biały Orzeł Koźmin - Victoria Września
Dąbroczanka Pępowo - PKS Racot - Pępowo
wycofało się z rozgrywek

1-2
1-0
1-0
4-0
0-0
1-4
0-3

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drużyna
Victoria Września
Pogoń N. Skalmierzyce
Obra 1912 Kościan
LKS Ślesin
Polonia Kępno
Polonia 1912 Leszno
Biały Orzeł Koźmin
Ostrovia 1909 Ostrów
Rawia Rawag Rawicz
Centra Ostrów
Victoria Ostrzeszów
Dąbroczanka Pępowo
PKS Racot
Wicher Dobra
SKP Słupca
Kania Gostyń

M.
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
0
0
2
2
2

Pkt.
6
6
6
4
4
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

Bz.
8
8
3
2
1
4
2
4
3
0
1
0
0
2
1
0

Bs.
1
2
0
1
0
0
4
5
4
0
4
0
0
6
6
6

UDANY START ZEFKI
Pogoń Trębaczów - Zefka Kobyla Góra 2-3
Wyniki 1. kolejki

17.08.2016

Nie ma igrzysk bez kibiców z Ostrzeszowa

LKS Gołuchów - Szczyt Szczytniki
5-2
Raszkowianka Raszków - KS Opatówek
0-3
Olimpia Brzeziny - Odolanovia Odolanów
1-3
Korona Pogoń Stawiszyn - Stal Pleszew
0-3
Pogoń Trębaczów - Zefka Kobyla Góra
2-3
GKS Żerków - Orzeł Mroczeń
0-1
Piast Kobylin - Barycz Janków Przyg.
2-1
Victoria Skarszew - Astra Krotoszyn - przełożony

Aktualna tabela
M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Drużyna
LKS Gołuchów
KS Opatówek
Stal Pleszew
Odolanovia Odolanów
Zefka Kobyla Góra
Piast Kobylin
Orzeł Mroczeń
Astra Krotoszyn
KS Victoria Skarszew
Pogoń Trębaczów
Barycz Janków Przygodzki
GKS Żerków
Olimpia Brzeziny
Szczyt Szczytniki
Korona Pogoń Stawiszyn
Raszkowianka Raszków

M.
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Pkt.
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bz.
5
3
3
3
3
2
1
0
0
2
1
0
1
2
0
0

Bs.
2
0
0
1
2
1
0
0
0
3
2
1
3
5
3
3

Mecze następnej kolejki
Sobota, 20 sierpnia, godz. 18.00:
PKS Racot - Victoria Ostrzeszów;
niedziela, 21 sierpnia, godz. 12.00:
Zefka Kobyla Góra - Orzeł Mroczeń;
21 sierpnia, godz. 16.00:
Pelikan Grabów - Strażak Słupia;
LZS Trzcinica - LZS Czajków;
GKS Grębanin - LZS Doruchów.

Zapewne wszyscy kibice, oglądający w TV relacje z olimpiady
w Rio, zauważyli polską flagę z napisem - Ostrzeszów. Potwierdzają
to świetnie uchwycone zdjęcia, nadesłane przez naszego czytelnika. Dziękujemy!

ZAWODY PŁYWACKIE NA BASENIE
23 lipca na ostrzeszowskim
basenie odbyły się pierwsze tego
lata zawody pływackie. Pogoda
dopisała, kibice również. Organizatorem zawodów był OSiR.
Miejsce na podium w poszczególnych biegach pływackich zdobyli:

Rocznik 2006 i starsi
1. Artur WOLIŃSKI
2. Daniel WOLIŃSKI
3. Gracjan BRONOWICKI
Rocznik 2007 i młodsi
1. Nikodem GÓRAL
2. Igor SKOPIŃSKI
3. Tymon CICHOSZ

Mężczyźni powyżej 60. roku
życia
1. pan Krzysztof
2. pan Henryk
3. pan Maciej

BOISKO PIŁKARSKIE Z NOWĄ,
SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
Ostrzeszowski OSiR wzbogaci się o nowe boisko. Właściwie to boisko już istnieje,
otrzyma jednak nową, sztuczną nawierzchnię i infrastrukturę umożliwiającą rozgrywanie na nim meczów. 11 sierpnia w Warszawie została podpisana w tej sprawie umowa między Ministerstwem Sportu i Rekreacji a Zakładem Energetyki
Cieplnej. O szczegółach mówi
prezes ZEC - Włodzimierz Drogi.
- 30 marca Zakład Energetyki Cieplnej złożył do Ministerstwa Sportu i Rekreacji wnio-

sek o dotację na remont boiska
piłkarskiego, znajdującego się
przy ul. Tęczowej w Ostrzeszowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zakwalifikowany do realizacji. Ministerstwo
Sportu przyznało nam dotację
w kwocie 901.400 zł. Z tej kwoty
400.000 zł otrzymamy w 2017 r.,
a 501.400 zł - w 2018 r. Możemy
jednak całą inwestycję zrealizować w 2017 r., a w styczniu 2018
przedstawić w ministerstwie fakturę. Ze środków tych wybudujemy ogrodzenie, zaplecze barakowe, a przede wszystkim położona zostanie sztuczna murawa

To boisko wkrótce zmieni swoje oblicze.

na całe, pełnowymiarowe boisko
piłkarskie. W tym roku musimy
przygotować procedurę przetargową, ogłosić przetarg, rozstrzygnąć go, a w 2017 będziemy inwestycję realizować. Boisko, tak
jak dotychczas, będzie wykorzystywane do rozgrywania meczów
i prowadzenia treningów piłkarskich, przez co odciążona zostanie płyta boiska głównego z naturalną trawą, która już nie będzie
tak często narażona na uszczerbek.
Takiej inicjatywie tylko przyklasnąć.
Dodajmy jeszcze, że inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest trener piłki nożnej
w Ostrzeszowie, obecnie także
radny - Jacek Skórski.
Od lat marzyłem, aby powstało takie boisko i dlatego w swoim programie wyborczym jako
główne założenie miałem właśnie to. Oczywiście wielu ludzi
popierało ten pomysł i zaangażowało się ze mną w jego realizację.
Cieszę się, że trud się opłacił i w
Ostrzeszowie powstanie boisko
ze sztuczną nawierzchnią - mówi
p. Jacek.
K. Juszczak
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Ach, co to był za ślub!
Miło nam poinformować, że 2 lipca 2016 roku w kościele Chrystusa Króla w Ostrzeszowie na ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:
fot. FOTOGOLD Marek Jastrzębski, tel. 600 837 784

Paulina Ignor i Mateusz Łopata
Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności,
szczęścia i nieustającej miłości oraz pomyślnej
realizacji wszystkich wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie
ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś lub przyślij swoją ślubną
fotografię do redakcji. Na pewno ją
opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy!

Paulina i Mateusz

Ola, Stasiu i Paweł - trojaczki z Kobylej Góry
W tym numerze, na str. 1. piszemy o trojaczkach z Komorowa. Takie wydarzenie nie trafia się często,
ale przed niespełna dziewięcioma
laty, 31 października 2007 r., trojaczki urodziły się także w Kobylej Górze,
w rodzinie państwa Kocotów. Dzieci świetnie się rozwijają, są radosne
i pełne energii.
Po wakacjach Ola, Stasiu i Pawełek pójdą do trzeciej klasy szkoły
podstawowej w Kobylej Górze, ale ich
mama, pani Agnieszka Kocot, wspomina wciąż chwile, gdy dzieci po raz
pierwszy poszły do szkoły.
- Było to dla mnie prawdziwe wy-

zwanie, największe, odkąd się urodziły. Zająć się trójką pierwszoklasistów,
pomóc im w lekcjach, jest to bardzo
trudne zadanie i wymaga wiele czasu - mówi pani Agnieszka. - Ola, jak
to dziewczynka, uczy się bardzo chętnie i bardzo dobrze. Z kolei chłopcom
trochę trzeba pomóc i zmobilizować
do nauki, bo, jak to chłopcy - zamiast
ślęczeć nad książkami wolą pograć
w piłkę i pojeździć na rowerze. Dopilnowanie całej trójki wymaga sporo
czasu i cierpliwości, a teraz, gdy zostałam dyrektorką przedszkola, tego
czasu jeszcze bardziej brakuje.
Każde z dzieci jest zupełnie inne:

Stasiu bardzo spokojny, Ola rezolutna, wygadana, a Paweł lubi łamać
wszelkie granice i zawsze idzie pod
wiatr - tak z uśmiechem charakteryzuje swoją trójkę pani Agnieszka,
zgadzając się przy tym, że to „potrójne szczęście”, jakie ją i męża spotkało, niekiedy przemienia się w „trzy
światy”, które z trudem można okiełznać.
- Dzieci lubią z sobą rywalizować,
ale też wzajemnie się wspierają szczególnie wtedy, gdy mają wspól-

nego „wroga” - śmieje się mama. Cała trójka uwielbia ruch - piłkę, rower, basen… W tym roku byliśmy na
wakacjach pod namiotami, było tak
inaczej, obozowo. Pojechaliśmy nad
jezioro do Skorzęcina - raj dla dzieci. Ale największą frajdę sprawiało im
mieszkanie w namiocie - sprzątanie
go, nawet okopywanie w czasie burzy. Jest to duży namiot dla całej rodziny. Dzieci same go kupiły za pieniążki uzbierane przez nie od dziadków, cioć, wujków…

Widać z tego, że kobylogórskie trojaczki są również zaradne i przedsiębiorcze.
- Najważniejsze, że dzieci są zdrowe, dobrze się chowają, a z całą resztą sobie poradzimy - mówi szczęśliwa mama.
Oli, Stasiowi i Pawełkowi życzymy
zdrowia i wiele radości ze wszystkiego, co robią, a rodzicom wytrwałości
w „dowodzeniu” tą rezolutną trójką.
K. Juszczak

Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Gautama Budda (Siddhartha Gautama)

Marcel Bogna Wiktoria -

synek państwa Agnieszki i Łukasza Szymczaków z Olszyny,
córeczka państwa Jagody i Krzysztofa Rosowskich z Ostrzeszowa,
córeczka państwa Beaty i Marcina Grzegorków z Mielcuch,
synek państwa Małgorzaty i Włodzimierza Pietruchów z Kuźnicy Grabowskiej,

ur. 9.08.2016r.,
ur. 10.08.2016r.,
ur. 10.08.2016r.,
ur. 10.08.2016r.,

waga 3150g
waga 3350g
waga 3020g
waga 2700g

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!

