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BYŁAM W CZARNOBYLU…
Str. 12.

PREZYDENT ANDRZEJ
DUDA W OSTRZESZOWIE?
w najbliższych miesiącach dojdzie.
W tym samym dniu Andrzej Duda
miałby również gościć w Kępnie
z „wizytą gospodarczą”, zaś pobyt
w Ostrzeszowie ma mieć charakter
bardziej uroczysty.
Być może już niebawem będziemy
mogli podać bardziej konkretne informacje na temat tej wizyty.
red.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS lub niespodzianka!

SPOTKALI SIĘ Z DALAJLAMĄ
Na zaproszenie prezydenta Wrocławia
Rafała Dutkiewicza oraz biskupa diecezji kaliskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. Waldemara Pytla, delegacja Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie wzięła udział
w spotkaniu z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla Jego Świątobliwością Dalajlamą.
W spotkaniu z duchowym przywódcą Tybetańczyków, które odbyło się 22 września
we Wrocławiu, uczestniczył dyrektor ZS
nr 2 Witold Jakubczyk wraz z wicedyrektor Danutą Pawlak i nauczycielem języka
angielskiego Sławomirem Świstakiem-Trawińskim.
Międzyreligijne spotkanie w świdnickim
Kościele Pokoju było ostatnim elementem
dwudniowej wizyty Jego Świątobliwości
Dalajlamy XIV na Dolnym Śląsku.
www.powiatostrzeszowski.pl

MECHANIKA POJAZDOWA
MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY, FELGI - NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE - SPRZEDAŻ, WYMIANA GRATIS
PRZEWOZY AUTOKAROWE

Kurs dla kierowców - przewóz rzeczy
i osób - 7 października
L - nauka jazdy
kat. A, B, C, D, E
7 października

KOZA NA „11”

Tomasz Wójcik
Ostrzeszów, ul. Powst. Wlkp. 37A
tel. 609 502 843; 62/ 732-00-98
www.wojcik-ostrzeszow.pl

Nowy autokar
- 34 miejsca

ZAGRAJ O PIĘĆ STÓWEK!
Na rozwiązania czekamy do 6 października.

Zaczynając od numeru 32., zamieszczaliśmy na str. 1. jeden z ośmiu
fragmentów pociętego banknotu 500-złotowego; dziś część ósma - ostatnia.
Aby wziąć udział w losowaniu pięciuset złotych, należy wycięte z gazety osiem różnych
fragmentów banknotu dopasować w taki sposób, by powstała całość. Złożone części należy nakleić na standardową kartkę pocztową lub widokówkę, napisać swoje dane adresowe i tak wypełnioną kartkę dostarczyć
do redakcji do 6 października br., do godz.
16.00 (kartki dostarczone po tym terminie,
również przez pocztę, nie będą brały udziału w losowaniu).
W zabawie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie (wykluczony jest udział pracowników
redakcji oraz ich najbliższej rodziny).
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację danych osób
nagrodzonych. Przewidziane są nagrody pocieszenia.
Zapraszamy do zabawy!
red.

Chciała do Pacanowa,
trafiła do Cichosza

W minionym tygodniu do redakcji zadzwonił czytelnik i poinformował
nas o nietypowej sytuacji. Mężczyzna
codziennie dojeżdża samochodem do
pracy w Ostrowie Wlkp. i, jak mówi,
na odcinku krajowej „11” pomiędzy
Ostrzeszowem a Niedźwiedziem już od
jakiegoś czasu napotyka na wałęsającą się kozę. Zwierzę wzbudza zainteresowanie przejezdnych, ale nierzadko
powoduje również niebezpieczne sytuacje na drodze.
Dokończenie na str. 11.

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

fot. Robert Pala

Wiele wskazuje na to, że w tym
roku Ostrzeszów odwiedzi prezydent
Andrzej Duda. Od kilku tygodni mówi
się na ten temat, choć termin wizyty wciąż nie jest potwierdzony. Pierwotnie wizyta głowy państwa planowana była na 16 lub 17 października,
z ostatnich, nieoficjalnych rozmów
wynika, że raczej będzie to termin
późniejszy. Jednakże inicjatorzy wizyty prezydenta nie wątpią, że do niej
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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

PO 10 LATACH WRÓCIà
DO OSTRZESZOWA
Pan Lucjan, który dziesiĊü lat
temu wyjechaá z kraju, urywając caákowicie kontakt z rodziną, wróciá niedawno do rodzinnego Ostrzeszowa.
Obecnie przebywa w Domu Pomocy
Spoáecznej w Rzetni.
Przypomnijmy. MĊĪczyzna wyjechaá, lecz nikt nie wiedziaá dokąd.
Wiele osób podejrzewaáo nawet, Īe nie
Īyje. Rodzina i znajomi nie mieli z nim
kontaktu przez dziesiĊü lat.
NajbliĪsi przeĪyli szok, kiedy 11
lipca otrzymali wiadomoĞü od konsula
z Estonii, Īe ostrzeszowianin przebywa na terenie ich kraju, gdzie ulegá
powaĪnemu wypadkowi i trzeba mu
zapewniü transport do Polski. Rodzina
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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

zostaáa wtedy poinformowana, Īe mĊĪczyzna jest czĊĞciowo sparaliĪowany
- ma ograniczoną zdolnoĞü ruchową,
porusza siĊ jedynie o lasce, ma trudnoĞci w mówieniu. Jak siĊ okazaáo,
przez dáugi czas zajmowaáa siĊ nim
konkubina, z którą mieszkaá. Niestety,
kobieta równieĪ powaĪnie zachorowaáa
i tra¿áa do szpitala. Jej syn zacząá siĊ
wówczas domagaü, aby pan Lucjan
opuĞciá ich mieszkanie i wróciá do Polski, do Ostrzeszowa.
Wáadze naszego miasta zapewniáy, Īe są gotowe, by zorganizowaü
powrót mĊĪczyzny do kraju...Tak teĪ
siĊ staáo. Kilka tygodni temu rodzina
pana Lucjana udaáa siĊ do Estonii po
swojego krewnego. Koszty związane
z jego powrotem pokryáo „miasto”.
- Ten pan przez jakiĞ czas przebywaá na OIOMIE w ostrzeszowskim
szpitalu. PóĨniej zostaá przeniesiony
na oddziaá opieki dáugoterminowej wyjaĞnia burmistrz, Mariusz Witek.
- Obecnie przebywa w Domu Pomocy
Spoáecznej w Rzetni. Nie byáo innej

moĪliwoĞci, poniewaĪ nie miaá swojego
mieszkania (...) RozmawialiĞmy z konsulem, doĞü jasno daá nam do zrozumienia, Īe jeĞli go nie zabierzemy, to
wyrzucą go na ulicĊ. Dzieci konkubiny
wystąpiáy do sądu o ubezwáasnowolnienie matki, która zdecydowaáa na
początku o tym, Īe pan Lucjan mimo
jej choroby, moĪe przebywaü w jej
mieszkaniu. Z tego, co siĊ orientujĊ,
stan zdrowia tej kobiety znów siĊ pogorszyá, zostaáa przeniesiona do innego
szpitala, nie byáo na co czekaü.
Pan Lucjan ma przyznany staáy zasiáek. Koszty związane z jego pobytem
w DPS bĊdą siĊgaü okoáo 25-30 tysiĊcy záotych rocznie, dlatego burmistrz
zdecydowaá o wszczĊciu procedury
alimentacyjnej wobec jego dzieci.
- Obowiązek alimentacyjny spoczywa zarówno na rodzicach, jak i dzieciach. JeĪeli w wyniku postĊpowania
okaĪe siĊ, Īe dzieci pana Lucjana są
w dobrej sytuacji ¿nansowej i Īe powinny áoĪyü na ojca, to wystąpimy do sądu.
Niestety, stan zdrowia mĊĪczyzny
nie jest najlepszy, dlatego nie udaáo
nam siĊ z nim porozmawiaü.
A. àawicka

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

KOMUNIKAT

w sprawie remontu drogi powiatowej nr 5583 Siedlików - Kaliszkowice Oáobockie w miejscowoĞci
Przedborów
Powodowany informacjami
prasowymi, pragnĊ poinformowaü
zainteresowanych, Īe natychmiast
po uzyskaniu informacji o niezakwali¿kowaniu odcinka drogi powiatowej
nr 5583 Siedlików - Kaliszkowice Oáobockie w Przedborowie do do¿nansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, samorząd powiatowy i samorząd miasta i gminy
Mikstat podjĊáy wspólnie rozmowy
zakoĔczone decyzją o przeznaczeniu na powyĪszy remont kwoty 400
tysiĊcy záotych w celu zrealizowania
najbardziej potrzebnych napraw.
Przebudowa drogi jest zaplanowana
na bieĪący rok. Planując kompleksowy remont drogi, samorząd powiatowy postanowiá pozyskaü na ten cel
Ğrodki zewnĊtrzne, a gdy okazaáo
siĊ to niemoĪliwe, tak jak planowano
- podjĊto siĊ realizacji przedsiĊwziĊcia
wspólnymi siáami powiatu oraz miasta
i gminy Mikstat.
W pierwszej poáowie wrzeĞnia
ogáoszono przetarg na wykonanie
zadania. Zakres prac obejmuje kompleksowy remont odcinka dáugoĞci
910 metrów (od km 2+150 do km
3+060). W ramach zadania planuje
siĊ poszerzenie jezdni w Przedborowie do 5,5-6m, naprawĊ zapadniĊü
oraz wykonanie nawierzchni jezdni

SPRZEDAį
SOKÓW
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4

NATURALNYCH:

WYPOŻYCZALNIA
SAMOCHODÓW

OSOBOWYCH, BUSÓW 9-osobowych, LAWET,
AUTOLAWET

_WIEE JABBKA
JU

W SPRZEDAY!
tel. 62/732-05-85; 508 165 098; 508 165 097

kontakt@jarczak.com

www.jarczak.com

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

28.09.2016

i poboczy. Przy wspóápracy z samorządem miasta i gminy Ostrzeszów
planowane jest równieĪ wykonanie
napraw na odcinku od skrzyĪowania
w Siedlikowie do lasu.
RozstrzygniĊcie przetargu na
wykonanie zadania nastąpi 29 wrzeĞnia. Termin zakoĔczenia prac upáywa
15 listopada.
Z powaĪaniem
Starosta Ostrzeszowski
Lech Janicki

BIURO OBSãUGI
KLIENTA
www.doradca.aviva.pl/anowak
ul. PowstaĔców Wlkp. 12,

Ostrzeszów
tel. kom. 601 554 989

Oferujemy:
• Ubezpieczenia na ēycie
• Ubezpieczenia szpitalne
• Ubezpieczenia Nastõpstw
Nieszczõćliwych Wypadków
• Ubezpieczenia inwestycyjno
- emerytalne
• Ubezpieczenie domów
• Ubezpieczenia podróēne
• Fundusze Inwestycyjne
• Ubezpieczenia grupowe

STUDNIE

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

APTEKA KLASZTORNA
Grabów nad Prosną, ul. Kaliska 5
od poniedziaáku do piątku od 8.00 do 21.00;
sobota od 8.00 do 18.00; niedziela od 9.00 do 13.00

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
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 26.09 do 2.10, tel. 732-05-35
„Pod Wagą” od 3.10 do 9.10, tel. 730-32-23
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.

28.09.2016
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POLICJA
DZIAàANIA „EDWARD”
21 wrzeĞnia policjanci realizowali dziaáania w ramach akcji
„Edward”. Akcja promuje „wizjĊ
zero”, przyjĊtą w wielu krajach
europejskich, co oznacza zero
Ğmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie - 21 wrzeĞnia.
W dniu dziaáaĔ w naszym powiecie nie doszáo na szczĊĞcie do
Īadnego wypadku Ğmiertelnego.
Niestety mundurowi ujawnili inne
wykroczenia drogowe.
Mandaty „posypaáy” siĊ gáównie za przekroczenie dopuszczalnej
prĊdkoĞci (33 mandaty).
- W Mąkoszycach, mieszkaniec
gm. Kobyla Góra, kierując samochodem marki Hyundai, uderzyá w psa,
który nagle wbiegá z posesji na drogĊ. Policjanci ustalili wáaĞciciela
czworonoga i ukarali go mandatem.
- W Siekierzynie kierująca renault (mieszkanka gm. Doruchów)
wykonaáa nieprawidáowy manewr
wyprzedzania i uderzyáa w skodĊ,
którą kierowaáa mieszkanka pow.
Ğredzkiego. SprawczyniĊ ukarano mandatem.
- W Rogaszycach kierowca bmw
(mieszkaniec Sosnowca) uderzyá
w dzika, który wybiegá na drogĊ
wprost pod koáa jego samochodu.
Funkcjonariusze ukarali równieĪ
mandatami osoby, które dopuĞciáy
siĊ innych wykroczeĔ drogowych.
- 3 kierowców wykonaáo nieprawidáowy manewr wyprzedzania
- 11 kierowców podczas jazdy
nie miaáo zapiĊtych pasów bezpieczeĔstwa

20 osób zatrzymanych
Policjanci od kwietnia br. prowadzą dochodzenie w sprawie posiadania i zaĪywania narkotyków
na terenie gm. Kobyla Góra. Jak
dotąd funkcjonariusze zatrzymali
juĪ 20 osób, którym przedstawili zarzut posiadania i zaĪywania
Ğrodków odurzających.
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21 wrzeĞnia zatrzymano kolejne
dwie osoby. Podejrzani to bracia
w wieku 21 i 24 lata (obaj są mieszkaĔcami pow. oleĞnickiego). MĊĪczyĨni zostali zatrzymani w areszcie
do dyspozycji prokuratora. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Nie upewniá siĊ
71-letni mieszkaniec Ostrzeszowa zostaá ukarany mandatem
za spowodowanie kolizji na ul.
Piastowskiej w Ostrzeszowie.
Do zdarzenia doszáo w miniony
piątek.
Kierujący fiatem punto 71-latek,
skrĊcając w lewo, nie upewniá siĊ, Īe
jest juĪ wyprzedzany przez renault
megane, którym kierowaáa 33-letnia
mieszkanka Ostrzeszowa, i doprowadziá do zderzenia aut. MĊĪczyznĊ
ukarano mandatem.

Pod wpáywem narkotyków
Do trzech lat wiĊzienia grozi
22-latkowi z pow. oleĞnickiego mĊĪczyzna kierowaá samochodem,
bĊdąc pod wpáywem narkotyków.
W miniony piątek, po godz.
20.00 w Kobylej Górze policjanci
zatrzymali do kontroli samochód
marki Audi A3. Okazaáo siĊ, Īe jego
kierowca - 22-letni mieszkaniec pow.
oleĞnickiego, jest pod wpáywem narkotyków. Oprócz tego funkcjonariusze w aucie znaleĨli jeszcze 10
gramów marihuany. W samochodzie
byáo czterech pasaĪerów (w wieku
od 17-20 lat). Wszyscy zostali zatrzymani w areszcie do dyspozycji
prokuratora.

Na „goĞcinnych
wystĊpach” w Perzowie
19 wrzeĞnia w Perzowie kĊpiĔscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem marki
Yamaha. Jak siĊ okazaáo, 31-letni
mieszkaniec pow. ostrzeszowskiego byá pod wpáywem alkoholu - 1,7
promila. Teraz czeka go rozprawa
w sądzie.

Beemką w polówkĊ

STRAĒ
Owady, konary,
zapach gazu...
Mimo Īe mamy juĪ astronomiczną jesieĔ, owady nie odpuszczają straĪacy 8 razy wyjeĪdĪali w zeszáym
tygodniu, by zlikwidowaü gniazda os
lub szerszeni.
Kilka interwencji dotyczyáo usuniĊcia zwisających bądĨ leĪących na
drodze konarów: 19 IX - Bukownica; 20
i 21 IX - Klon, 23 IX - Ostrzeszów, ul.
gen. Wáadysáawa Sikorskiego.
20 wrzeĞnia straĪacy udali siĊ na
ul. Pogodną w Ostrzeszowie - trzeba
byáo usunąü plamĊ oleju z jezdni.
21 wrzeĞnia konieczny byá przyjazd
straĪaków na ul. KoĞciuszki w Ostrzeszowie - w budynku biurowym jednej
z ¿rm ktoĞ wyczuá zapach gazu. StraĪacy sprawdzili pomieszczenia pod kątem
obecnoĞci gazów - wskazania mierni-
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ków byáy jednak w normie. Pomieszczenia przewietrzono, ponownie dokonano
pomiarów, na miejsce wezwano takĪe
pogotowie gazowe. Ostatecznie nieprawidáowoĞci nie stwierdzono.

23 wrzeĞnia straĪacy wezwani zostali na ul. Zieloną w Ostrzeszowie - tam
na poboczu drogi leĪaáa zakrwawiona
kobieta. Na miejscu byáo juĪ jednak
pogotowie i to ono zajmowaáo siĊ poszkodowaną.
StraĪacy, jak zawsze, obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych: 25
IX - Grabów nad Prosną oraz PotaĞnia.

Interwencja związana z ulatnianiem siĊ gazu na ul. KoĞciuszki (21 wrzeĞnia)

POĩAR
W STRZYĩEWIE
23 wrzeĞnia, o godz.
9.27 do PSP w Ostrowie
dotaráa informacja o poĪarze w StrzyĪewie (pow.
ostrowski) - paliá siĊ budynek
gospodarczy.
Z uwagi na niewielką odlegáoĞü poĪaru od jednostki
OSP w Mikstacie (5km),
dyspozytor z Ostrowa zadecydowaá o wysáaniu do
zdarzenia takĪe tej jednostki.
Jednostka OSP Mikstat na
miejsce dotaráa jako jedna
fot. OSP Mikstat
z pierwszych. Gáówne siáy
i Ğrodki zostaáy zadysponoopaá: ok 5 ton miaáu i 15 m3 drewna,
wane z pow. ostrowskiego.
spaliá siĊ takĪe komplet opon zimowych
W poĪarze doszczĊtnie spáonąá
budynek oraz zgromadzony wewnątrz - straty oszacowano na ok. 40.000 zá.

Akcja gaĞnicza trwa blisko 3 godziny.
Na szczĊĞcie w zdarzeniu nikt nie ucierpiaá.

Za blisko
W niedzielne popoáudnie, w PotaĞni, kierująca
toyotą corollą (obywatelka Ukrainy) nie zachowaáa
bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego ją
samochodu marki Volvo i najechaáa na jego tyá.
Poszkodowanym w tym zdarzeniu byá mieszkaniec
pow. ostrzeszowskiego. Kobieta zostaáa ukarana
mandatem.
fot. A. àawicka

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

Wieczorem, 25 wrzeĞnia, doszáo do stáuczki w Kotowskim. Sprawcą
zdarzenia byá mieszkaniec Wrocáawia.
Kierujący bmw podjąá nieprawidáowy manewr wyprzedzania, przez co doprowadziá do zderzenia z volkswagenem polo.
SprawcĊ kolizji ukarano mandatem.

693 635 565

W Smolnikach
przy skrzyĪowaniu
W niedzielĊ - 25 wrzeĞnia, w Smolnikach doszáo do zderzenia volkswagena passata z motorowerem marki Junak.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

ģLUSARZ - OPERATOR
ROBOTÓW SPAWALNICZYCH
Kierujący volkswagenem passatem
(mieszkaniec pow.
kĊpiĔskiego) w pobliĪu skrzyĪowania
doprowadziá do zderzenia z junakiem,
którym kierowaáa
mieszkanka gminy
Grabów. SprawcĊ
ukarano mandatem.

Miejsce pracy: KrąĪkowy 167, 63-600 KĊpno
Wymagania:
• ZaangaĪowanie i dobra dyscyplina pracy
• KomunikatywnoĞü i umiejĊtnoĞü pracy w zespole
• Mile widziane doĞwiadczenie na podobnym stanowisku
pracy.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny pod numerem
62 79 11 441 lub osobisty w siedzibie ¿rmy .
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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

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

Grabów - 19. sesja Rady Miejskiej

RADNI PODJĉLI TEMAT
DOJAZDÓW
- burmistrz moĪe, lecz nie musi
Temat braku dojazdów autobusowych
z Grabowa do Ostrowa tra¿á wreszcie na
sesjĊ. JuĪ na początku obrad, przedstawiając swoje sprawozdanie z dziaáaĔ przeprowadzanych w ostatnich tygodniach,
burmistrz Zenon Cegáa nawiązaá do tej
najpilniejszej ostatnio sprawy. Poinformowaá, Īe 19 wrzeĞnia wprowadzono
potrzebne poáączenie, niestety, tylko jedno.
Obsáuguje je przewoĨnik, który wczeĞniej
wygraá przetarg na dowóz máodzieĪy szkolnej na terenie gminy. JednakĪe jazda
na trasie GRABÓW - ZAMOĝû - GRABÓW jest liczona oddzielnie i opáacana
przez gminĊ. Osoby dowoĪone (nie tylko
máodzieĪ jadąca do szkóá) nie ponoszą
Īadnych opáat. Kurs na razie cieszy siĊ
powodzeniem umiarkowanym (Ğrednio
jeĨdzi okoáo 7 osób).
Do tematu powrócono póĨniej, kiedy
przyszedá czas na podjĊcie uchwaáy dotyczącej podjĊcia przez burmistrza dziaáaĔ
mających na celu zabezpieczenie potrzeb
w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W niej to radni postulują „o niezwáoczne podjĊcie dziaáaĔ, zmierzających
do poszukiwania rozwiązaĔ w zakresie
zaspokojenia potrzeb spoáecznych i go-

spodarczych miasta i gminy, dotyczących
publicznego transportu zbiorowego”.
- Projekt tej uchwaáy otrzymaliĞmy
wczoraj - gáos zabraáa GraĪyna Jaszczyk.
- Chciaáabym przypomnieü, Īe projekt
uchwaáy napisany przeze mnie i radnego
Marcina Biela byá dalej idący.
Nie zostaá on skierowany pod obrady sesji, choü na pismo z biura Rady,
wzywające do uzupeánienia z powodów
formalnych, zareagowali natychmiast.
- Czy zdajecie sobie sprawĊ, Īe
uchwaáa w takim ksztaácie nie zobowiązuje burmistrza do niczego? - pytaáa radnych Jaszczyk, przekonując, Īe projekt
jej i radnego M. Biela wzywaá do rozwiązania problemu, prowadzenia rozmów
z prezydentem Ostrowa, itp. Radna pytaáa
burmistrza o koszt linii, uruchomionej 19
wrzeĞnia i jak dáugo bĊdzie ten dowóz
funkcjonowaü. A co z dzieümi jeĪdĪącymi
np. do Ostrzeszowa, przecieĪ teĪ chciaáyby mieü darmowy przejazd?
Odpowiedzi na te pytania nie uzyskaáa, bo, zdaniem przewodniczącej Rady,
moĪna byáo o to pytaü w interpelacjach.
Dziwne, bo przecieĪ sprawa dojazdów
omawiana jest wáaĞnie w tym punkcie

obrad i to przy okazji podejmowania uchwaáy wszystkie
wątpliwoĞci powinny byü wyjaĞniane. Tak wszĊdzie siĊ
robi… tylko nie w Grabowie.
Radca prawny potwierdziá, Īe uchwaáa nie nakazuje
burmistrzowi dziaáania, gdyĪ
tak naprawdĊ jest to niewiąĪąca dyrektywa.
Z kolei Marcin Biel pytaá, gdzie w projektowanej
uchwale jest mowa o skutkach ¿nansowych i gdzie jest wskazane
Ĩródáo ¿nansowania, a tego wáaĞnie pani
radczyni domagaáa siĊ w projekcie jego
i radnej Jaszczyk, co zresztą szybko
uzupeánili.
Przystąpiono do gáosowania. 10
radnych byáo za przyjĊciem przedstawionej na sesji uchwaáy, 2 gáosowaáo
przeciw i 2 wstrzymaáo siĊ od gáosu.
Do tematu pod koniec obrad powróciá
jeszcze wystĊpujący w imieniu mieszkaĔców Piotr KiciĔski. PodkreĞliá, Īe rodzice
máodzieĪy, która dojeĪdĪa do Ostrowa,
nie chcą, by ich dzieci jeĨdziáy te kilka
kilometrów za darmo, chcą normalnie
páaciü za bilet miesiĊczny.
Burmistrz, który choü nie zostaá zobowiązany do Īadnych dziaáaĔ, sprawĊ
traktuje ambicjonalnie, i juĪ prowadzi rozmowy z przewoĨnikami, ale na pewno
nie da siĊ „szantaĪowaü” MZK, „to jest
draĔstwo!” - mówi.

OD KIEDY RADNI
WPROWADZAJĄ ZMIANY
W BUDĩECIE?
Uchwaáa dotycząca dojazdów byáa
jedną z 12, nad którymi gáosowano na
ostatniej sesji. ĩadna jednak nie wzbudziáa
tylu emocji, choü nieoczekiwanie wynikáy
wątpliwoĞci przy uchwale budĪetowej.
- Zgodnie z prawem samorządowym
wyáącznie burmistrz moĪe zapropono-
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waü zmiany w budĪecie. Na ostatnich
komisjach to prawo przejĊli radni, bo to
oni zaproponowali zmiany w budĪecie twierdziá radny Ryszard Biel.
Burmistrz w tej kwestii milczaá,
przewodnicząca Rady skwitowaáa, Īe
wszystko byáo w porządku, a radni (w
wiĊkszoĞci) przychylili siĊ do jej zdania.
Czworo wprawdzie wstrzymaáo siĊ od
gáosu, zaĞ radny R. Biel uchwale, a chyba
bardziej sposobowi jej wprowadzania,
byá przeciwny.

INTERPELACJE
Pierwszą interpelacjĊ zgáosiáa radna G. Jaszczyk. Pytaáa, co z pojazdem,
który od kilku miesiĊcy stoi naprzeciw
restauracji Stylowa, bĊdąc reklamą skupu samochodów. Samochód ten blokuje
miejsce parkingowe i utrudnia poruszanie
siĊ osobom niepeánosprawnym, mającym
tuĪ obok wyznaczone miejsce na parkowanie. - Czy ten samochód jest nie do
usuniĊcia? - pytaáa.
Burmistrz zauwaĪyá, Īe takie sytuacje
nie dotyczą tylko Grabowa. Dowiedziaá siĊ
od policji, Īe jeĞli samochód jest zarejestrowany i na polskich tablicach, to ma
prawo parkowaü, jak dáugo chce.
- Ustawodawca chyba czegoĞ nie
przewidziaá – skonkludowaá. I trudno siĊ
z nim nie zgodziü, bo przecieĪ jest tu takĪe
kwestia reklamy na drodze, za co przecieĪ
powinno siĊ páaciü.

R. Biel wnioskowaá, aby poczyniü
starania w UrzĊdzie Marszaákowskim o budowĊ chodnika w Bukownicy - przy drodze
wojewódzkiej, w kierunku Ostrzeszowa.
Burmistrz zapewniá, Īe taki wniosek na
pewno tra¿ do WZDW.
Z ostatnią interpelacją wystąpiá K.
IwaĔski. Apelowaá o uregulowanie kwestii prawnych dotyczących gruntów pod
drogĊ w Marszaákach. W odpowiedzi usáyszeliĞmy, Īe trwają prace geodezyjne
i w jakiĞ sposób problem bĊdzie musiaá
zostaü rozwiązany.
Tych problemów - jak widaü - poruszono sporo, a które z nich zostaną
rozwiązane i kiedy, to siĊ dopiero okaĪe.
K. Juszczak

Ostrzeszów

O NORKACH, REKLAMACH
I WANDALIZMIE
O norkach w Jesionie, plakatach
reklamowych na sáupach, aktach wandalizmu na placu przy ul. MaliĔskiego
i bezpieczeĔstwie mieszkaĔców - dyskutowali podczas ostatniej sesji radni
z Ostrzeszowa.
Radny Patryk JĊdrowiak pytaá burmistrza o to, jak aktualnie przedstawia siĊ
problem norek w Jesionie.
- Czy w tym miejscu nadal hodowane
są norki i jakie dziaáania w tym temacie
podejmuje miasto? Czy istnieją jakieĞ
moĪliwoĞci rozwiązania tego problemu?
Jak bumerang powróciá równieĪ temat
ulotek i plakatów reklamowych rozwieszanych na sáupach i latarniach w naszym
mieĞcie.
- Wiem, Īe wiĊkszoĞü z tych sáupów
nie naleĪy do miasta, Īe są wáasnoĞcią
róĪnych spóáek, ale podejrzewam, Īe
znaczna czĊĞü plakatów rozwieszana jest
nielegalnie. Sáupy po ulewnych deszczach
nie wyglądają najlepiej, plakaty są poobrywane, poobklejane taĞmami - komentowaá
JĊdrowiak.
Kolejnym tematem, jaki poruszyá radny, byáy samochody, które wykorzystuje
siĊ jako platformy reklamowe.
- Wielu mieszkaĔców mówi wprost,
Īe miasto kapituluje przed tym problemem. Mamy przedsiĊbiorcĊ, wykorzystuje
on pewne nieĞcisáoĞci w prawie i uĪywa
tych aut typowo do celów reklamowych,
zajmując najbardziej atrakcyjne miejsca
postojowe w Ostrzeszowie.
Radny Zbigniew Tomczyk zwróciá
siĊ z proĞbą do zastĊpcy komendanta
policji - Jerzego Kupaja.
- PrzejeĪdĪając jakiĞ czas temu ulicą
KoĞciuszki, zauwaĪyáem, Īe nie dziaáa
sygnalizacja Ğwietlna. Doszáo wtedy do
wymuszenia pierwszeĔstwa. JeĪeli kiedyĞ
sytuacja siĊ powtórzy, powinno siĊ wysáaü
tam patrol policji do kierowania ruchem.
Swoje sáowa do komendanta Kupaja
skierowaá równieĪ radny ĝwitoĔ. Wspominając ostatnią wizytĊ w szkole w Szklarce,
mówiá o tym, aby policja czĊĞciej pojawiaáa
siĊ w mniejszych miejscowoĞciach. ĝwitoniowi zaleĪy na tym, aby wszyscy mieszkaĔcy naszej gminy czuli siĊ bezpiecznie.
Radny zauwaĪyá takĪe, Īe na placu zabaw
przy ul. MaliĔskiego w Ostrzeszowie coraz
czĊĞciej dochodzi do aktów wandalizmu jego zdaniem policjanci powinni uwaĪniej
przyjrzeü siĊ temu miejscu.
Podczas sesji radni podjĊli kilka
uchwaá. Jedna z waĪniejszych dotyczy-

áa zmian w budĪecie na 2016 rok. Po
wprowadzeniu poprawek áączna kwota
dochodów wyniesie 80.421.938,90 zá.
Z kolei áączna kwota wydatków planowana
jest na 81.921.938,90 zá.
Komisja rewizyjna rozpatrzyáa równieĪ
skargĊ na dziaáalnoĞü burmistrza, którą jakiĞ czas temu wniosáa jedna z mieszkanek,
a dotyczyáa ona zaniechania burmistrza
w wyjaĞnieniu sprawy zalania posesji
- pod koniec maja nad Ostrzeszowem
i okolicznymi miejscowoĞciami przeszáa
nawaánica - ulewa, poáączona z wichurą
i gradem, w ciągu kilkudziesiĊciu minut zalaáa ulice miasta i niektóre domy, równieĪ
posesjĊ skarĪącej, wedáug niej do zalania
posesji miaá przyczyniü siĊ sąsiad kobiety.
Komisja uznaáa skargĊ za bezzasadną.
- JeĞli chodzi o norki, to kompetencje
organu, jakim jest burmistrz, skoĔczyáy siĊ
w momencie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy z zagospodarowaniem
terenu. Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wojewódzkiego stwierdziá, Īe tak wáaĞciwie to niewaĪna jest decyzja okreĞlająca,
czy to miaáy byü króliki, szynszyle, czy norki. WaĪna jest decyzja o warunkach zabudowy, która mówi o umownej liczebnoĞci
zwierząt hodowlanych w gospodarstwie.
JeĪeli ten pan nie przekroczy hodowli
czegokolwiek do 40DJP, to ani prokurator,
ani inspektor nadzoru weterynaryjnego czy
jakakolwiek inna instytucja nie mogą mu
nic zrobiü - odpowiadaá na interpelacje
radnych burmistrz.
- Plakaty na terenie miasta to nasz
odwieczny problem. StraĪ miejska wie
o tym, Īe ma reagowaü na nielegalne
rozmieszczanie, przybijanie tego typu
informacji (…) Samochody, które wykorzystywane są jako platformy reklamowe, to
trochĊ jak walka z wiatrakami. JeĪeli auto
jest zarejestrowane i opáacone, to moĪe
staü, gdzie chce. JeĪeli wáaĞciciel zgadza
siĊ na umieszczenie reklamy albo sam
jest wáaĞcicielem tej reklamy, to wáaĞciwie
nie ma Īadnej moĪliwoĞci odholowania
takiego samochodu (...)
Wandalizm to temat, który spĊdza
nam sen z powiek. Raz siĊ nasila, raz
niknie, i to w zakresie maáych miejscowoĞci, jak i osiedli, ulic. PoliczyliĞmy, Īe
akty wandalizmu kosztują nas 50 tysiĊcy
záotych rocznie, stąd moja proĞba, aby
policja wraz ze straĪą miejską reagowaáa
na tego typu sprawy - zakoĔczyá M. Witek.
A. àawicka

Tekst páatny

PAN ZBIGNIEW RADZI

W ubiegłym tygodniu przedstawione zostały Państwu myjki wysokociśnieniowe STIHL
klasy kompakt. Dziś zaprezentuję myjki STIHL
klasy średniej. W tym dziale znajdziemy takie
modele jak RE 143, RE 143 +, Re 163, RE 163 +.
RE 143 - Wydajna myjka wysokociśnieniowa
na zimną wodę. Nowa, wydajna i praktyczna myjka
wysokociśnieniowa z maksimum komfortowych
rozwiązań. Model STIHL RE 143 wyposażono
seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym,. rozkładaną
obudową przednią oraz praktycznym uchwytem
transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu
wody na urządzeniu oraz centralnie umiejscowionym manometrem
RE 143 PLUS - Wydajna myjka wysokociśnieniowa z bębnem na wąż ciśnieniowy
RE 163 - Trwała myjka wysokociśnieniowa - wydajna myjka wysokociśnieniowa z ceramicznymi tłokami i mosiężną głowicą pompy.
Nowy model myki STIHL wyposażono seryjnie
w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Na wyposażeniu znajdują się także: aluminiowy uchwyt
teleskopowy, praktyczny uchwyt transportowy,
regulacja ciśnienia/ przepływu wody na urządzeniu, centralnie umiejscowiony manometr oraz
rozkładana obudowa przednia.
RE 163 PLUS - Trwała myjka wysokociśnieniowa z bębnem na wąż.
Myjka RE 163 Plus wyposażona jest w:
Regulacja ciśnienia i ilości środka w pistolecie - zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości
dozowanego środka, umożliwia dopasowanie
jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy
Zintegrowany bęben na wąż pomaga
starannie zwinąć wąż.
Dysza rotacyjna - łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień
punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki

temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.
Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody - umożliwia dostosowanie ciśnienia
roboczego i przepływu wody do każdego zadania
związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko
praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie,
pozwalające zredukować zużycie wody.
Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący - w przypadku wyjątkowo uporczywych
zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze
zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego
pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również
zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie.
System dozowania umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego
zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.
Uchwyt na akcesoria - służy do wygodnego
przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych
elementów wyposażenia seryjnego.
Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym - wąż wysokociśnieniowy wzmocniony oplotem stalowym jest bardzo wytrzymały
i nadaje się idealnie także do zastosowań
w najtrudniejszych warunkach.
Zbiornik na środek czyszczący ze
wskaźnikiem napełnienia - teraz
już na pierwszy rzut oka będzie
można rozpoznać, ile środka czyszczącego pozostało
w zbiorniku. Środek może zostać
doprowadzony nie tylko ze zintegrowanego zbiornika, ale również
z zewnętrznego pojemnika, co
jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy istnieje
konieczność zastosowania różnych środków czyszczących.
Zintegrowany bęben na
wąż - praktyczny, zintegrowany

bęben na wąż znacznie zwiększa zasięg działania
i pozwala utrzymać porządek,
Zintegrowany zespół jezdny - umożliwia
łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową
STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz
komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.
Złącze skrętne z szybkozłączką - złącze
skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest
wykorzystywany dzięki temu na całej długości.
Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż
węża lub przedłużacza węża
Złączka bagnetowa - kompaktowy system
dysz z wyjątkowo mocnym złączem bagnetowym sprawia, że wymiana dysz jest prosta jak
nigdy dotąd.
Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody
- dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie
i efektywne oczyszczanie dużych powierzchni.
Aluminiowy uchwyt teleskopowy - wyjątkowo lekki uchwyt umożliwia łatwy transport
urządzenia, wygodne przechowywanie, a takż e
ułatwia pracę.
Aluminiowy uchwyt transportowy - stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia
łatwe podnoszenie, przenoszenie
i załadunek myjki.
Pistolet ze złączem skrętnym
i szybkozłączem - zabezpiecza wąż
myjki przed skręcaniem, przez co jest on
stale dostępny w swojej pełnej długości.
Obrotowy uchwyt kabla sieciowego dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla
sieciowego, kabel może być szybko zdjęty
z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania.
Dysza rotacyjna - łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny
strumień punktowy w strumień szybko
wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie
czyszczenie nawet dużych powierzchniach.

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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METAMORFOZA
CZYLI JAK WYDOBYû Z SIEBIE PIĉKNO
Ludzie tĊsknią za caákowitą odmianą, a jednoczeĞnie pragną, by
wszystko pozostaáo takie jak dawniej. Paulo Coelho

„Kobieta zmienną jest”, mówi stare porzekadáo i cóĪ to dla niej zmieniü fryzurĊ czy makijaĪ. Z pozoru tak
mogáoby siĊ wydawaü - jednak pani
Monika z Pustkowia, która kilka dni
temu poddaáa siĊ caákowitej metamor-

fozie, z przemiany swego wizerunku
uczyniáa prawdziwą sztukĊ. OczywiĞcie niemaáa w tym rola, a byü moĪe
nawet zasadnicza, fryzjerki Agnieszki
Nawrot-Gutowskiej, makijaĪystki Jo-

anny Rudowicz i stylistek sklepu Top
Secret i Danish Design z Galerii Borek.
JakiĞ czas temu na áamach naszej
gazety ukazaáo siĊ ogáoszenie, zachĊcające kobiety do wziĊcia udziaáu w metamorfozie wizerunku. Wystarczyáo, Īe
kandydatka wysáaáa swoje zdjĊcie bez
makijaĪu.
Jak mówi Joanna Rudowicz, pomysáodawczyni tego przedsiĊwziĊcia,
chĊtnych paĔ nie brakowaáo, do konkursu zgáosiáo siĊ ponad dwadzieĞcia
kobiet - organizatorki nie miaáy zatem
áatwego zadania.
- Dostrzegáam w pani Monice duĪy
potencjaá, piĊkne oczy, bardzo áadna kobieta. Widziaáam, Īe wiele moĪna u niej
zmieniü, dlatego wspólnie z Agnieszką
zdecydowaáyĞmy o tym, Īe to ona weĨmie
udziaá w naszej metamorfozie - mówi J.
Rudowicz.
Warunek byá prosty. Kobieta, która
zwyciĊĪyáa w eliminacjach, musiaáa byü
pewna, Īe chce siĊ poddaü caákowitej
metamorfozie - w grĊ wchodziáo nawet
ĞciĊcie czy przefarbowanie wáosów, do
tego makijaĪ i odpowiedni strój.
26 wrzeĞnia w Galerii Borek, w studiu
„Atelier Urody” od rana panowaáo niemaáe
zamieszanie. Nad poprawą wizerunku
32-letniej mieszkanki Pustkowia pracowano osiem godzin.
- Nie byáo áatwo, nasza zwyciĊĪczyni miaáa dáugie, kruczoczarne wáosy.
Trzeba byáo zatem trochĊ popracowaü
nad zmianą koloru, a jak wiadomo przy
czarnym kolorze nie jest to takie proste.
NastĊpnie obciĊcie, makijaĪ, strój. Pani

Monika miaáa pewne obawy, baáa siĊ
trochĊ reakcji swojego mĊĪa, bo zawsze
miaáa jednak dáugie wáosy, ale ostatecznie
wyszáa od nas bardzo zadowolona. MĊĪowi na pewno teĪ bardzo siĊ podobaáa
- dodaje pani Joanna.
Trzeba przyznaü, Īe przemiana pani
Moniki robi ogromne wraĪenie.
32-letnia mieszkanka Pustkowia za
udziaá w metamorfozie otrzymaáa kilka
prezentów - kosmetyki marki Bloom, produkty do pielĊgnacji wáosów i „ciuszek”.
A. àawicka

Podobna akcja przewidziana
jest w paĨdzierniku. Kobiety, które
chciaáyby wziąü udziaá w metamorfozie
mogą juĪ dziĞ zgáaszaü swoje
kandydatury. Wystarczy, Īe na adres
j.rudowicz@hotmail.com bądĨ numery
telefonów: 693 028 159 lub 607 067
778 wyĞlą swoje zdjĊcie bez makijaĪu.
Kandydatka musi mieü ukoĔczone 18
lat. Panie, które zgáosiáy siĊ do pierwszej
edycji, mogą po raz kolejny wziąü udziaá
w zabawie - trzeba tylko ponownie wysáaü
swoje zgáoszenie.
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SONDA

Halina Lubryka
z córkĆ MarzenkĆ
rencistka

Jestem caâkowicie przeciwna operacjom plastycznym. Z takich zabiegów
korzystajĆ zazwyczaj mâode kobiety,
w przyszâoğci je to gubi. Wydaje im
siċ, īe na poczĆtku wyglĆdajĆ dobrze,
niestety, potem czċsto okazuje siċ, īe
tak wcale nie jest, īe byâ to bâĆd. Jeīeli
miaâoby to sâuīyý zdrowiu, to uwaīam,
īe jest to dobre.
Natomiast korzystanie z usâug stylistów zaleīy od charakteru, wâasnych
upodobaĕ i gustu. Osobiğcie bym
z tego nie skorzystaâa. SĆ momenty,
kiedy makijaī jest konieczny, jednak
nie kaīdy moīe go mieý, sĆ przecieī
alergicy, którzy muszĆ siċ wystrzegaý
wszelkich kosmetyków.
Po takiej metamorfozie moīna siċ
zdziwiý albo nawet wystraszyý, zmianĆ,
jaka zaszâa w wyglĆdzie. Myğlċ, īe
róīnica pomiċdzy brakiem makijaīu
a sporĆ jego warstwĆ moīe byý duīa.
Od czasu do czasu moīna jednak sobie na takie coğ pozwoliý.
Mċīczyĩni równieī powinni dbaý
o urodċ, aby wyglĆdali czysto i schludnie.

Rozm. i fot.
A. Pisula i P. Trzeciak

O poprawianiu urody

Alfred WiĆcek
emeryt

Nie podoba mi siċ, kiedy kobieta jest za bardzo wymalowana.
Zdecydowanie stawiam na naturċ,
to, co naturalne jest dla mnie najâadniejsze. Jestem przeciwnikiem
operacji plastycznych, zdarzajĆ
siċ jednak naprawdċ przeraīajĆce
defekty - wtedy moīna poprawiý.
Nie uwaīam, īe to dobrze, kiedy
kobiety majĆ makijaī. Wedâug mnie
wystarczy, jak naâoīĆ zwykây krem.
Panie mogċ korzystaý z usâug kosmetyczek, dlaczego nie? Powinny
jednak zachowaý umiar w tym, co
robiĆ. MogĆ tuszowaý swoje niedoskonaâoğci strojami.
Mċīczyĩni powinni dbaý o urodċ
w granicach rozsĆdku, wiadomo
- ogoliý siċ trzeba, oprócz tego
naleīy wyglĆdaý zawsze czysto
i elegancko. Nigdy nie byâem u kosmetyczki, nie wiem nawet, jak to
wyglĆda, wiċc trudno mi powiedzieý
coğ na temat mċīczyzn chodzĆcych
tam. Moda jest potrzebna, ale trzeba
zachowywaý rozsĆdek.

Sabina Cieğla
uczennica ZS nr 2

Jestem przeciwko operacjom
plastycznym, uwaīam, īe ich efekty
sĆ bardzo sztuczne. Uznajċ je jedynie wtedy, kiedy ktoğ przechodziâ powaīnĆ operacjċ lub ulegâ wypadkowi,
co znaczĆco wpâynċâo na wyglĆd.
W kwestii poprawiania urody uwaīam, īe dobrze sprawdzajĆ siċ kosmetyki. Jeğli chodzi o ubiór, moīna
poradziý siċ stylistów, to nic zâego.
Chċtnie wziċâabym udziaâ w takiej metamorfozie, gdzie robi siċ
zdjċcia „przed i po”, raczej z ciekawoğci, by sprawdziý. Kategorycznie
jestem przeciw botoksowi, liftingom
lub innymi zabiegom, które przeprowadzajĆ kosmetyczki. Jeīeli ktoğ
jest strasznie blady i nie moīe siċ
opaliý na sâoĕcu, to moīe korzystaý
z solarium, tutaj teī trzeba jednak
mieý umiar, īeby nie wyglĆdaâo to
sztucznie.
Mċīczyĩni powinni dbaý o urodċ,
byleby nie przesadzali z tym i potrafili
zachowaý zdrowy rozsĆdek.

Miâosz Wójcik
uczeĕ ZS nr2

Powinno siċ dbaý o urodċ, nie
tylko dla siebie, ale i dla otoczenia. W koĕcu - jak ciċ widzĆ, tak
ciċ piszĆ. Uwaīam, īe operacje
plastyczne to juī trochċ przesada, chyba īe majĆ mieý charakter zdrowotny. Robienie sobie
takich zabiegów przez mċīczyzn
uznajċ za niemċskie. Mċīczyĩni
powinni dbaý o siebie, chodzenie
do fryzjera to obowiĆzek, nawet
korzystanie czasem z solarium
czy usâug kosmetyczek to nic
takiego. Trochċ moīna poprawiaý
swojĆ urodċ. Jak sĆ moīliwoğci
i czas, to dlaczego z tego nie
skorzystaý?
Wedâug mnie, radzenie siċ
stylistów, kogoğ, kto siċ zna, nie
jest niczym zâym. Jakbym byâ bogaty, moīe wybraâbym siċ do takiego profesjonalisty od wyglĆdu.

Ewa Karbowa
pracuje w FCB

Na pewno sĆ jakieğ granice, jeīeli chodzi o poprawianie urody. W tej kwestii jednak
kaīdy odpowiada za siebie. SĆ teī takie
rzeczy, których nie powinno siċ poprawiaý.
Jeīeli jednak przez swój wyglĆd czâowiek
czuje siċ odosobniony, to dlaczego miaâby
nie poddaý siċ operacji plastycznej? Nie
wykluczam, moīe gdybym miaâa pieniĆdze,
to sama bym skorzystaâa. Warto chodziý do
kosmetyczki, czċsto z powodów zdrowotnych, ale nie tylko, moīna przecieī poğwiċciý
chociaī chwilċ dla siebie i swojej urody. Jak
nie u kosmetyczki, to chociaī w domu - naâoīyý jakĆğ maseczkċ, pomalowaý paznokcie,
zrobiý staranny makijaī
Mċīczyĩni teī powinni dbaý o swój
wyglĆd, byý czyğci, schludni, po prostu
zadbani.
Pomoc stylisty nie zaszkodzi, ale chyba
kaīdy powinien ubieraý siċ wedâug siebie.
Jestem takiego zdania, īe jak coğ mi siċ
podoba, to bċdċ to nosiý, a gdyby stylista
wybraâ coğ, co mi siċ nie podoba, to chociaī
byâoby to bardzo modne, nie ubraâabym
tego.
Dlaczego nie korzystaý z solarium?
Wszystko jest dla ludzi, wystarczy znaý umiar.
Metamorfozy uwaīam za bardzo dobry
pomysâ, chċtnie bym w takiej uczestniczyâa,
myğlċ jednak, īe trudno by mi byâo powtórzyý
osiĆgniċty efekt w domu.
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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.

23. sesja Rady Gminy Kobyla Góra

KONTROWERSJE WOKÓà KOBYLEJ GÓRY

„GORĄCA” DROGA W MĄKOSZYCACH

Lato minĊáo, a radni kobylogórscy
jakoĞ nie mogą siĊ zebraü. Ledwo dziewiĊciu przystąpiáo do obrad 23. sesji Rady
Gminy - dwoje mniej, a nie byáoby kworum.
Na szczĊĞcie w trakcie sesji radnych trochĊ przybyáo.
Na początku obrad przewodniczący
komisji rewizyjnej - K. Kruszyna - wycofaá swój wniosek dotyczący poszerzenia
skáadu komisji, záoĪony kilka miesiĊcy
temu, bowiem nikt z radnych nie chciaá
skorzystaü z tej oferty.
Przewodniczący poszczególnych
komisji poinformowali, nad czym ich komisje pracowaáy w ostatnich tygodniach.
PrzewaĪaáy kwestie budĪetowe, oĞwiatowe i drogowe, jak choüby budowa drogi
Bierzów-MyĞlniew, która ma kosztowaü
1.320.616 zá.
Interpelacje rozpocząá Paweá Miszkieáo od nawiązania do obrad komisji, które
odbywaáy siĊ tuĪ przed sesją. Pod koniec
tych obrad radny na chwilĊ opuĞciá kolegów i w tym wáaĞnie czasie zarządzono
gáosowanie nad jednym z istotnych projektów uchwaá. Chodziáo o to, Īe komisja
skierowaáa do realizacji w 2017 r. drogĊ
w Mąkoszycach, pierwotnie planowaną na
2018 r. Wydawaü by siĊ mogáo, Īe zrobiü
coĞ prĊdzej to dobra sprawa, z tym Īe
inwestycja ta na pewno „wypchnie” jakąĞ
inną. Radny nie kryá, Īe w tej sprawie miaá
zdanie przeciwne.
- WiĊkszoĞü wypowiedziaáa siĊ za
przyjĊciem takiej uchwaáy, wiĊc demokracja nie zostaáa záamana, ale dobre
obyczaje tak - stwierdziá Miszkieáo.
CóĪ, prawdopodobnie obecnoĞü
radnego przy gáosowaniu na niewiele by
siĊ zdaáa.
Po kolegach z Rady przyszedá czas
na pretensje pod adresem „Czasu Ostrzeszowskiego”. Chodziáo o zamieszczony
przed trzema tygodniami list czytelnika,
krytykujący system oczyszczania zalewu
i inne związane z tym sprawy.
- Komu ma to sáuĪyü? - pytaá radny,
doszukując siĊ w tym liĞcie pobudek politycznych, twierdząc teĪ, Īe jest to najlepsza antyreklama odstraszająca turystów.
Doceniam uĪycie przez radnego
sformuáowania: „najpoczytniejsze pismo
w powiecie”, ale, za mocno przesadzony
uwaĪam wpáyw, jaki moĪe na potencjalnym goĞciu wywrzeü list (nawet krytyczny),
zamieszczony w gazecie. O problemach
z zalewem, ze Ğciekami do niego wpáywa-

jącymi, o oczyszczaniu nie zawsze
wáaĞciwym, pisze
siĊ i mówi od przynajmniej kilkunastu
lat. W tym czasie
róĪne opcje i róĪni
wójtowie wáadali
gminą, wiĊc z polityką bym tego nie
mieszaá. MoĪna
teĪ zauwaĪyü, Īe
te krytyczne opinie jakoĞ nie wypáoszyáy turystów,
których z kaĪdym
rokiem chyba nawet przybywa. Radny sam stwierdziá, Īe
jest jeszcze parĊ spraw do zrobienia, do
poprawienia i myĞlĊ, Īe wszelkie wskazywanie „sáabych punktów” (nawet przesadne) powinno w tych dziaáaniach pomóc.
To tyle tytuáem odpowiedzi na interpelacjĊ radnego, bo sądzĊ, Īe nie byáa ona
adresowana do wójta, który w tej sprawie zdąĪyá siĊ wypowiedzieü na áamach
„Czasu”, odpowiadając na list czytelnika.
WáaĞnie LIST, a nie ARTYKUà, jak báĊdnie
mówili wszyscy radni mówiący na ten
temat podczas sesji.
Interpelacje staáy siĊ okazją do opinii
nt. drogi w Mąkoszycach. Radny A. Adamski próbowaá wyjaĞniü koledze, Īe przyĞpieszenie realizacji drogi spowodowane
jest Ğrodkami zewnĊtrznymi, jakie gmina
otrzymaáa na tĊ wáaĞnie inwestycjĊ. Temat
rozwinąá H. Kwiatkowski, przekonując,
Īe otrzymane duĪe Ğrodki z zewnątrz
wypada zrealizowaü.
- Gdyby byáo powiedziane, Īe tylko
z dotacji robimy tĊ inwestycjĊ, to rozumiem
- wáączyá siĊ do dyskusji radny Kruszyna.
- W tym przypadku tak nie jest – Ğrodki,
jakie gmina otrzymuje, są niebagatelne blisko milion záotych, ale drugie tyle trzeba
bĊdzie doáoĪyü.
- Dziwnym trafem znowu ta droga jest
robiona w Mąkoszycach - ponownie odezwaá siĊ P. Miszkieáo, a są miejscowoĞci,
które nawet 20 lat czekają, by cokolwiek
u nich wybudowano.
Wójt Berski, niejako podsumowując
dyskusjĊ miĊdzy radnymi, zauwaĪyá, Īe
naleĪy siĊ cieszyü, iĪ tyle Ğrodków zewnĊtrznych na drogi udaje siĊ pozyskaü.
RzeczywiĞcie, jest to godne podziwu, ale
do kaĪdej kwoty z zewnątrz trzeba teĪ
dorzuciü Ğrodki gminne.
Zmiany w budĪecie, które radni
uchwalili, pokazują, Īe zwiĊksza siĊ de¿cyt, który wynosi blisko 2 mln zá, a tym
samym gmina siĊ zadáuĪa. Ale tak to bywa
- nic za darmo.
K. Juszczak

KOREPETYCJE
z matematyki i ¿zyki

dla uczniów szkóá
podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych
tel. 607 127 759

Firma produkcyjna zatrudni:

SAMODZIELNć KSIČGOWć

do prowadzenia peánej ksiĊgowoĞci oraz kadr i páac
Miejsce pracy: ChojĊcin Parcele
Wymagania:
• Minimum 3-letnie doĞwiadczenie na podobnym stanowisku.
• Wyksztaácenie minimum Ğrednie.
• Dobra znajomoĞü zasad naliczania wynagrodzeĔ, przepisów z zakresu
prawa pracy, ubezpieczeĔ spoáecznych, zasad peánej rachunkowoĞci,
przepisów podatkowych.
• Mile widziana znajomoĞü programu CDN Optima
• Dobra organizacja pracy, odpowiedzialnoĞü.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyáaü na adres:
rekrutacja@ajkmeble.pl

W ostatnim czasie do „Czasu”
przychodzi sporo listów i telefonów
w sprawie Kobylej Góry. TreĞü tych
informacji jest skrajnie róĪna - jedni
chwalą, inni wrĊcz przeciwnie. Te gáosy
kobylogórzan, do których wójt Berski
nawiązaá podczas ostatniej sesji Rady
Gminy, Ğwiadczą dobrze o mieszkaĔcach tej piĊknej, turystycznej miejscoSzanowna
Redakcjo!
Pozwólcie, Īe
za Waszym poĞrednictwem odpowiem
wierszem na artykuá
pt. „ĝwiĊto polityków, a nie rolników”,
na którym byáam, wszystkiego kosztowaáam i nie zauwaĪyáam nic raĪącego.
Pewien Czytelnik z Kobylej Góry
wszystko obserwuje z góry.
Nie spodobaáy mu siĊ doĪynki,
w „Czasie Ostrzeszowskim” nr 37 umieĞciá o „elicie” docinki.
Szanowna
Redakcjo!
Po odpowiedzi
wójta Wiesáawa Berskiego zastanawiaáem
siĊ czy zabraü gáos
w sprawie czystoĞci zalewu w Kobylej
Górze i strumieni doprowadzających
do niego wodĊ. Choü upáynĊáy juĪ dwa
tygodnie, postanowiáem jednak napisaü
kilka zdaĔ, bo uwaĪam, Īe odpowiedĨ
wójta to raczej próba usprawiedliwienia
nierozwaĪnego dziaáania, niĪ uczciwe
wyjaĞnienie sprawy.
Gdy przed laty jako czeladnik z zawodem murarz stawaáem do egzaminu
na mistrza, jednym z zagadnieĔ egzaminacyjnych byáo pytanie o to, co naleĪy
zrobiü na dziaáce przed rozpoczĊciem
budowy budynku. Jako egzaminowani,
odpowiadaliĞmy w róĪnoraki sposób,
próbując jak najlepiej wyjaĞniü wszystkie aspekty mające znaczenie, miĊdzy
innymi dobrania projektu do wielkoĞci
dziaáki, usytuowania okien pomieszczeĔ
w stosunku do stron Ğwiata itd. A odpowiedĨ byáa prosta i tylko jeden z nas
czĊĞciowo tak odpowiedziaá. NaleĪaáo
powiedzieü, Īe przed rozpoczĊciem
budowy podstawowym zadaniem jest
ogrodzenie dziaáki i zbudowanie jako

woĞci - są bowiem wyrazem troski o ich
miejsce zamieszkania, nawet jeĞli są to
gáosy krytyczne - nic przecieĪ tak nie
mobilizuje, jak zdrowa, konstruktywna
krytyka, która z krytykanctwem nie ma
nic wspólnego.
PoniĪej zamieszczamy dwa listy,
jedną informacjĊ uzyskaną telefonicznie
Panie Czytelniku – malkontencie,
byü moĪe jesteĞ nie na wáaĞciwym Īycia zakrĊcie.Nasi starostowie chlebem
czĊstowali, a i szynki, smalcu, ciasta
i jabáek nie Īaáowali
i wszystkich grzecznie z uĞmiechem
pozdrawiali.
A starosta powiatu i wójt gminy
nadĊci nie byli, mieli przyjazne miny.
Nie jestem bogata, wszystkiego spróbowaáam
i na atrakcje doĪynkowo-rozrywkowe
czekaáam.
pierwszej budowli nie szopy na narzĊdzia i materiaáy, tylko ubikacji. Dlaczego? Ano dlatego, aby robotnicy mieli
gdzie siĊ zaáatwiü, by wáaĞciciel przed
zamieszkaniem nie musiaá wszystkiego
sprzątaü i dezynfekowaü.
Podobnie jest z zalewem, najpierw
naleĪaáo sprawiü, Īe woda do niego
popáynie czysta, a potem trzeba go byáo
czyĞciü, a nie odwrotnie. O egzaminie
wspomniaáem, aby czytelnikom, którzy
wyjaĞnienia wójta uznali za wystarczające, uĞwiadomiü, Īe nie wolno robiü
nic na opak. Niestety, z czyszczeniem
zalewu tak wáaĞnie siĊ staáo. Owszem,
moĪna dziĊkowaü wicemarszaákowi
Grabowskiemu za to, Īe daá pieniądze
na odmulenie zalewu, ale postąpiono nierozsądnie. Z odpowiedzi wójta
wynika, Īe temat wpáywania brudnej
wody byá poruszany przed odmulaniem.
Niestety, nie napisaá, kiedy ogrody albo
separatory bĊdą dziaáaü i jak dáugo
przyjdzie na nie czekaü.
Rozwaga jest zdolnoĞcią potrzebną
na kaĪdym stanowisku, a po tym, co
zrobiono, widaü, Īe zabrakáo jej zarówno wójtowi, jak i wicemarszaákowi.
I teraz co, do czystego zalewu wpáywa
brudna woda i zanieczyszcza go. Gdzie
tu mądroĞü w dziaáaniu? Porównując to

TYTUà „GMINA ATRAKCYJNA
TURYSTYCZNIE” ZA 10 TYSIĉCY ZàOTYCH?
W lipcu br. Kobyla Góra uzyskaáa tytuá „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”.
JuĪ za kilka dni, 30 wrzeĞnia
w Warszawie odbĊdzie siĊ uroczyste wrĊczenie statuetek. WyróĪnienie od stolicy osobiĞcie odbierze
wójt Kobylej Góry.
W sumie, nie byáoby w tym nic
zaskakującego, bo przecieĪ o walorach „Kobyáki” moĪna byáoby
dáugo mówiü, gdyby nie fakt, Īe
za wyróĪnienie trzeba byáo sáono
zapáaciü - aĪ 10 tysiĊcy záotych.
Tyle bowiem kosztowaáa promocja
miejscowoĞci na stronach internetowych i w czasopismach, po
uzyskaniu tytuáu. To juĪ chyba lekka
przesada, czy gminĊ na pewno staü
na taką rozrzutnoĞü? - dopytuje
jeden z naszych czytelników.
- Jestem zbulwersowany, poniewaĪ dowiedziaáem siĊ, Īe wójt zapáaciá
sobie za to, Īeby otrzymaü statuetkĊ
„Oráa Polskiego Samorządu”, a zarazem tytuá „Gminy Atrakcyjnej Turystycznie”. Jak wiemy, gmina Kobyla
Góra nie naleĪy do najbogatszych,
wrĊcz przeciwnie, to najbardziej zadáuĪona gmina w caáym powiecie. Ciągle
sáyszymy, Īe brakuje tam pieniĊdzy,
dlatego powinny byü one wydawane
z rozsądkiem. Kupowanie tytuáów za

Tynki tradycyjne

10 tysiĊcy záotych tylko po to, Īeby
promowaü gminĊ w Warszawie, to juĪ
lekka przesada - twierdzi nasz czytelnik.
MĊĪczyzna przekonuje równieĪ,
Īe promocja moĪe przyniosáaby jakieĞ
korzyĞci, gdyby reklamy czy prezentacje związane z Kobylą Górą zamieszczane byáy np. w lokalnych mediach,
ale na pewno nie w stolicy.
- Ciekawe, ile osób z Warszawy
po zapoznaniu siĊ materiaáami dotyczącymi Kobylej Góry zapragnie tutaj
przyjechaü, skoro w pobliĪu stolicy
równieĪ znajdują siĊ atrakcyjne miejsca i akweny. Czy nie lepiej byáoby
promowaü siĊ tutaj, w okolicy - we
Wrocáawiu, Opolu, Kaliszu? Na kaĪdego turystĊ lepiej zadziaáa ĞwiadomoĞü,
Īe do Kobylej Góry ma 30 czy 70 km,
aniĪeli 250.
Organizatorzy plebiscytu na „GminĊ Atrakcyjną Turystycznie” wskazują
na korzyĞci związane z promocją i reklamą po uzyskaniu tytuáu.
- prezentacja na portalu www.
samorzady.org.pl
- reklama w publikacji prezentującej laureatów
- promocja zagraniczna poprzez
placówki i instytucje dziaáające poza
granicami Polski
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(do niej odnosi siĊ wójt Kobylej Góry)
oraz relacjĊ z sesji.
ZachĊcamy czytelników, nie tylko
mieszkaĔców Kobylej Góry, do publikowani swoich spostrzeĪeĔ, uwag,
pochwaá i krytyki na áamach „Czasu”.
A tym z PaĔstwa, którzy z nami na róĪnych páaszczyznach wspóápracują (listy,
artykuáy, irytacje, propozycje tematów)
serdecznie dziĊkujemy. (red.)

Sponsorzy to teĪ „elita”
kogoĞ Īegna, kogoĞ wita.
Nie widziaáam nigdzie pychy
moĪe obserwator ze mnie lichy.
Usatysfakcjonowana mieszkanka
Kobylej Góry
staáa czytelniczka
„Czasu Ostrzeszowskiego”
(nazwisko do wiadomoĞci redakcji)
PS Pozdrawiam caáą RedakcjĊ
i piĊknie dziĊkuje za Wasze motta.

do gospodarstwa domowego, moĪna
zapytaü - po co marnowaü pieniądze na
páyn do mycia garnka po zupie, skoro
za chwilĊ napeániony bĊdzie pomyjami?
To samo z wodą ze studzienki naleĪącej do DPS. Przed czyszczeniem
zalewu trzeba byáo zmieniü kierunek jej
odpáywu, a nie wtedy, gdy zauwaĪono,
Īe ktoĞ robi zdjĊcia i pisaü, Īe zdjĊcia
nie przedstawiają stanu faktycznego.
Zapraszanie ludzi w celu wyjaĞnienia
tych kwestii do magistratu nic nie pomoĪe i nie ma tu nic do rzeczy to, jak dáugo
jest siĊ wójtem i ile do koĔca kadencji
pozostaáo. Mnie uczono, Īe niezaleĪnie
od tego, czy siĊ pracuje w garniturze,
roboczym ubraniu, fartuchu czy mundurze, zawsze robotĊ naleĪy wykonaü
dobrze. To, Īe na czyszczenie zalewu
pieniądze byáy od marszaáka, a nie
z gminy nie oznacza, Īe moĪna nimi
Ĩle gospodarowaü, bo to teĪ pieniądze
podatników.
Mam nadziejĊ, Īe ta historia bĊdzie
nauką dla rządzących i juĪ nigdy siĊ
nie powtórzy. KoĔcząc, powiem tak:
Niekiedy lepiej jest siĊ przyznaü do
báĊdu, bo czĊsto bywa, Īe najwiĊcej
cienia rzucają wáasne wyjaĞnienia.
Nazwisko do wiadomoĞci
redakcji
- reklama na www.przedsiebiorcy.
pl i www.mzhpiu.pl
- aktualnoĞci w formie newslettera
- herb/logo Laureata na stronie
www.samorzady.org.pl z linkiem przekierowującym na stronĊ Laureata.
Inne zdanie na temat samego
plebiscytu ma wójt Wiesáaw Berski.
- 30 wrzeĞnia jedziemy do Warszawy, Īeby odebraü statuetkĊ. Jednym z wymogów tego plebiscytu byáo
to, aby wysáaü do organizatorów konkursu ankietĊ - naleĪaáo w niej wypisaü
wszelkie walory naszej miejscowoĞci
i doáączyü zdjĊcia. Z tego, co wiem,
kilkanaĞcie samorządów z Wielkopolski dostaáo propozycjĊ wziĊcia udziaáu
w plebiscycie. Od początku byáa mowa
o tym, Īe jeĞli zwyciĊĪymy, to bĊdziemy musieli zapáaciü 10 tysiĊcy záotych
za promocjĊ naszej gminy w róĪnych
czasopismach. To są pieniądze za publikacjĊ i promocjĊ, a nie za statuetkĊ.
Osoby, które przyjeĪdĪają do nas np.
z Wrocáawia, sami nakrĊcają tĊ promocjĊ w swoim mieĞcie. JeĞli jest taka
moĪliwoĞü, to dlaczego nie promowaü
siĊ w Warszawie i nie przyciągaü do
nas turystów ze stolicy? Owszem, pieniądze na ten cel zostaáy zaczerpniĊte
z budĪetu, radni zdecydowali jednak
o tym, Īe spróbujemy. UwaĪam, Īe
kaĪdy sposób jest dobry, jeĞli chodzi
o promocjĊ - táumaczy wójt.
Która ze stron ma racjĊ? Z pewnoĞcią najlepiej ocenią to PaĔstwo sami.
A. àawicka

cementowo - wapienne maszynowo

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

OCIEPLANIE BUDYNKÓW

W programie: zwiedzanie szkoáy oraz wspólna zabawa
w sali OSP Zajączki.

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

RozpoczĊcie o godz. 16.00.
Koszt: 100 zá od osoby, wpáata do 30 wrzeĞnia br.
Informacje, zapisy i wpáata:
tel. 603 356 101, Danuta Czwordon (Páotek)
tel. 601 560 738, Stanisáaw Wojtasik (Sklep elektryczny, ul. Sikorskiego 24)
tel. 601 259 664, Grzegorz Kwapisz (Zajączki 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.

70 LAT MINČâO…
… jak jeden dzieĔ.
dzieĔ MoĪna by westchnąü - jak ten czas leci… jednakĪe
trudno siĊ temu dziwiü, bo czas ma to
do siebie, Īe zawsze mija szybciej, niĪ
nam siĊ wydaje.
Od 1946 roku w Ostrzeszowie dziaáa Biblioteka Publiczna. Zmieniaáy siĊ jej
nazwy, zmieniaáa siĊ lokalizacja, ale biblioteka trwaáa na posterunku w sáuĪbie
czytelnikom, záaknionym literatury i wiedzy. MoĪliwoĞci zaspokojenia potrzeb
z początku byáy minimalne - powstaáa
po wojnie biblioteka posiadaáa 191 tomów. Po 70 latach liczba ta zbliĪa siĊ
do 70 tysiĊcy woluminów. Ale biblioteka
to nie tylko ksiąĪki i czytelnicy, choü
ci są najwaĪniejsi, to równieĪ wiele
inicjatyw kulturalnych - konkursów, spotkaĔ, wystaw, to najnowoczeĞniejsze
formy przekazu „Īywego sáowa”, które
pozwalają „zaraziü” bakcylem kultury,

takĪe i te osoby
osoby, które od ksiąĪek raczej
stronią. Taką wáaĞnie funkcjĊ peáni dziĞ
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Ostrzeszów, w której siedzibie odbyáy
siĊ 21 wrzeĞnia 70. urodziny tej, z roku
na rok máodniejącej, placówki. Na uroczystoĞü przybyáo wielu goĞci: wáadze
samorządowe miasta i powiatu z burmistrzem oraz starostą. Z Poznania
przyjechaáa reprezentująca Wojewódzką BibliotekĊ Publiczną, p. Domicylla
Sierszchuáa-Filipowska, a z oĞciennych miast i wiosek panie prowadzące
biblioteki na terenie powiatu i gminy
Ostrzeszów, z którymi to placówkami
Jubilatka wspóápracuje. Jak na urodziny
przystaáo, graáa muzyka, goĞcie raczyli
siĊ wyĞmienitą kawą, przygotowaną
przez prawdziwego baristĊ, Leszka
Kopcio, byáy lody, tort, nie zabrakáo teĪ
urodzinowego toastu i kwiatów, którymi

obdarowywano DorotĊ Owczarczak kierowniczkĊ placówki.
Urodziny to radosna okolicznoĞü,
ale zawsze niesie z sobą nutkĊ nostalgii i wspomnieĔ. Przywoáaáa je pani
dyrektor, przypominając pokrótce historiĊ biblioteki, której rodowód siĊga
początków XX wieku. Po wojnie biblioteka tuáaáa siĊ po róĪnych zakątkach
miasta, aĪ wreszcie w 1964 r. znalazáa
staáe miejsce w nowo wybudowanym
obiekcie przy placu Borek. Od 12 paĨdziernika 1972 r. Biblioteka Publiczna
w Ostrzeszowie nosi imiĊ Stanisáawa
Czernika - poety regionalisty, związanego z Ziemią Ostrzeszowską. Dla
upamiĊtnienia patrona cyklicznie organizowane są ogólnopolskie konkursy
poetyckie jego imienia. Biblioteka to
takĪe szeroko pojĊta dziaáalnoĞü artystyczna i literacka: konkursy plastyczne
i recytatorskie, prezentacje twórczoĞci mieszkaĔców. Placówka bierze
teĪ udziaá w ogólnopolskich akcjach
promujących czytelnictwo, jak choüby
„Noc w bibliotece” czy „Narodowe czytanie”. To tutaj przybywają znamienici
goĞcie, oczekiwani przez táum czytelników. W ostatnim roku uczestniczyliĞmy
m.in. w niezapomnianych spotkaniach
z Szymonem Hoáownią i Magdaleną
Zawadzką.
Przez 70 lat placówką kolejno kierowali: P. Gilewicz i Maria Olszanowska (1946-54), Stefania StagraczyĔska
(1954-56), Emilia ĝliwiĔska (1956-58),
Franciszek Páóciennik (1958-80), Krystyna Pilarczyk (1880-84), Danuta
Kupczyk (1984-85), Lucyna Puchaáa (1985-93), Maágorzata KoĨmiĔska
(1993-2000), Renata Nowicka (2000-

2014) i od stycznia 2015r. - Dorota
Owczarczak. Swoim zaangaĪowaniem
i niezwykáą ĪyczliwoĞcią przez ten
krótki czas zyskaáa wielką sympatiĊ
czytelników i wspóápracownic, które
w trakcie spotkania zaĞpiewaáy na jej
czeĞü wáasną piosenkĊ, uáoĪoną do
znanej melodii, wyznając, jak bardzo
ją kochają…

Za Nową RudĊ, za PolanicĊ,
Za piĊkne Káodzko i Wambierzyce.
TydzieĔ Bibliotek, rajd rowerowy,
I za parasol z logo ¿rmowym.
Za to, Īe co dzieĔ nas czymĞ zachwycasz,
Swoim uĞmiechem serdecznie witasz.
Za to, Īe z Tobą czujemy siĊ swojsko,
Tak jak w rodzinie, nasza Dorotko!
Kochamy CiĊ, nasza Dorotko!
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Gratulacje i podziĊkowania na rĊce
pani dyrektor skáadali takĪe goĞcie.
Pierwsi z bukietem kwiatów poĞpieszyli przedstawiciele wáadz miasta. Byáy
serdeczne sáowa, garĞü osobistych
wspomnieĔ i deklaracja M. Witka o pamiĊci przy planowaniu przyszáorocznego budĪetu.
- Zmieniáa siĊ ta biblioteka, i to
na korzyĞü - przekonywaáa Domicylla
Sierszchuáa-Filipowska, która aĪ z Poznania przyjechaáa na uroczystoĞci, by
pogratulowaü pracownikom piĊknego
jubileuszu i sukcesów oraz podziĊkowaü wáadzom samorządowym za tak
dobrą wspóápracĊ. Swoje wystąpienie
zakoĔczyáa zaĞ sáowami pisarza Józefa Czechowicza: „Kto czyta - Īyje
wielokrotnie, kto zaĞ z ksiąĪkami
obcowaü nie chce - na jeden Īywot
jest skazany”.
I niechaj te sáowa stanowią pointĊ
wszystkich ĪyczeĔ wypowiadanych
podczas urodzinowego spotkania.

***
Páyną lata, biblioteki, jak wszystko, co nas otacza, takĪe siĊ zmieniają
- korzystają z wynalazków techniki,
dostosowują siĊ do potrzeb máodego

czytelnika, do czasów, w jakich przychodzi im funkcjonowaü. Przez 70 lat
Biblioteka Publiczna w Ostrzeszowie
zawsze byáa blisko czytelników, zaspokajając ich ciekawoĞü Ğwiata, ludzi,
historii, literatury… Niechaj dalej wypeánia tĊ sáuĪebną rolĊ jak najpiĊkniej,
jak najciekawiej. Z serca Īyczymy tego
Pani Dyrektor i wszystkim Pracownicom
naszej Jubilatki.
K. Juszczak

Potrójne szczĊĞcie
Samorząd mikstacki objąá opieką
rodzinĊ z Komorowa, w której w lipcu
br. na Ğwiat przyszáy trojaczki bracia
Brajan Szymon, Igor Piotr i Oskar
Tomasz. (pisaliĞmy o nich w lipcu
- przyp. red.)
- To oczywiĞcie wielce szczĊĞliwe
wydarzenie dla rodziny i caáej naszej
gminy, ale takĪe duĪe wyzwanie dla
rodziców cháopców. Dlatego bĊdziemy
ich wspieraü, zdając sobie sprawĊ,
jakie są trudy utrzymania rodziny,
w której jednoczeĞnie rodzi siĊ troje
dzieci - mówi Henryk ZieliĔski, burmistrz Mikstatu.
W naturze piĊcioraczki zdarzają siĊ
raz na 52 miliony ciąĪ, czworaczki - raz
na ponad 614 tys. urodzeĔ, trojaczki
- raz na 7 tys., a bliĨniaki rodzi co 80.
matka. Tyle statystyka.
11 lipca 2016 r. w szpitalu w Poznaniu przyszli na Ğwiat trzej cháopcy, któ-

Máodej mamie w domu przy dzieciach
pomaga babcia ElĪbieta (w Ğrodku).

rych szczĊĞliwymi rodzicami są Kamila
i àukasz ħdziebkowscy z Komorowa.
Informacja o komorowskich trojaczkach
lotem báyskawicy obiegáa gminĊ. Kiedy mama z synami wróciáa do domu,
z gratulacjami i kwiatami poĞpieszyli
takĪe samorządowcy, burmistrz Henryk
ZieliĔski i àukasz Dybul, przewodniczący
Rady Miejskiej w Mikstacie. Na kolejną
wizytĊ w Komorowie, 21 wrzeĞnia br.,
burmistrz i ElĪbieta Psikus, szefowa
Gminnego OĞrodka Pomocy Spoáecznej
w Mikstacie, teĪ nie pojechali z pustymi
rĊkami.
- Pierwsza wizyta u paĔstwa ħdziebkowskich miaáa charakter kurtuazyjny,
natomiast teraz mogliĞmy zaoferowaü
konkretne wsparcie materialne. WrĊczyáem takĪe pani Kamili, mamie cháopców
w depozyt trzy egzemplarze ksiąĪki o Mikstacie, którą wydaliĞmy

w roku 650-lecia miasta. Niech to bĊdzie
prezent od gminy na 50. urodziny Brajana, Igora i Oskara, które przypadną
w roku 700-lecia Mikstatu - mówi burmistrz ZieliĔski. -To pierwsze trojaczki
w naszej gminie. Cháopcy są bardzo
podobni do siebie, ale widzĊ, Īe mama
i babcia nie mają problemu z ich odróĪnieniem.W prezencie przywieĨliĞmy
Ğpioszki, bluzeczki i maáe dresiki dla caáej
trójki. PaĔstwo ħdziebkowscy mogą teĪ
liczyü na wsparcie ¿nansowe gminy, które pomoĪe im unieĞü ciĊĪar wychowania
dzieci - dodaje ElĪbieta Psikus.
Dla burmistrza Mikstatu narodziny
trojaczków z Komorowa mają teĪ symboliczne znaczenie.
- JesteĞmy samorządem zdecydowanie prorodzinnym, dla którego

Bracia Brajan Szymon, Igor Piotr i Oskar Tomasz z mamą Kamilą, burmistrzem i panią Elą.
priorytetem jest opieka nad mikstacką
rodziną. WprowadziliĞmy mikstackie
becikowe, stypendia dla najlepszych
uczniów, zabiegamy skutecznie, Īeby
opáaty komunalne nie nadwyrĊĪaáy domowych budĪetów. Nie jesteĞmy gminą
bogatą, ale w ramach naszych skrom-

nych moĪliwoĞci staramy siĊ poprawiaü
komfort Īycia mieszkaĔców, Īeby nasze
rodziny czuáy siĊ tutaj bezpiecznie, Īeby
máodzi ludzie chcieli zakáadaü rodziny
i mieü dzieci - mówi burmistrz.
PK
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Budowa szkoły wystartowała!

kiem kolportera
Podwórko Nivea już prawie gotowe

fot. Kobyla Góra Movie
Piękny, niebieski i bezpieczny dla dzieci - plac zabaw, który w konkursie Nivea wygrała Kobyla Góra,
jest już prawie skończony. Dzięki determinacji mieszkańców i władz miejscowość ta zajęła 13. miejsce - oddano blisko 123.000 głosów.
Według ekipy montującej jest to jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji, w jakiej tego typu
obiekt stawiali.

KOZA NA „11”

Niedawno pisaliśmy o podpisaniu umowy na budowę nowej szkoły w Rojowie - dziś pierwsze
zdjęcie z placu budowy. 21 września rozpoczęło się wytyczanie terenu pod inwestycję.

Słonecznik jak choinka

Nie zaśmiecajcie klasztornej górki

Chciała do Pacanowa, trafiła do Cichosza
Dokończenie ze str. 1.
Postanawiamy to sprawdzić. Ruszamy patrolowo w kierunku Ostrowa. Już około kilometra za stacją Orlen w przydrożnym rowie zauważamy kózkę o czarno-białym umaszczeniu. Niczym niewzruszone zwierzę hasa sobie to po skarpie, to po
rowie, a nawet po jezdni. Od czasu
do czasu, jak to koza, skubie trawkę, a potem patrzy na przejezdnych swoim kozim wzrokiem. Wydaje się być obojętna na samochody, na ruch, na hałas. Próbujemy do
niej podejść... wtedy, jak wystrzelona z procy, w kozich podskokach
ucieka do lasu.
O sytuacji informujemy strażników miejskich. Okazuje się, że problem jest im znany. Mówią, że zwierzę jest bezpańskie, nie posiada odpowiednich elementów identyfikacyjnych (tzw. kolczyka). Żaden
z okolicznych hodowców nie przyznaje się do zwierzęcia, im inwentarz się zgadza.
Strażnicy próbowali „złowić” rogacza, jednak, nie była to łatwa
sprawa, bo koza swój rozum ma.
Tak było do niedawna, ale w minio-

ny weekend dała się złapać!
W działania, które doprowadziły
do schwytania rogacza, oprócz straży miejskiej, zaangażowała się również weterynaria oraz pan Andrzej Cichosz z gospodarstwa agroturystycznego „Cicho-Sza” w Niedźwiedziu.
Nasza bohaterka została zagoniona
na teren jednej z prywatnych posesji
w Ostrzeszowie i dopiero tam odcięto
jej drogę ucieczki. Całej akcji asystowała policja.
Czasowo koza przebywa w gospodarstwie p. Cichosza. Zgodnie
z przepisami powinna zostać uśpiona, trwają jednak rozmowy z organizacjami pro-zwierzęcymi i być może
uda się tego uniknąć. Dodatkowym
problemem jest fakt, że zwierzak powinien być zoperowany, gdyż odniósł obrażenia podczas kolizji z autem (prawdopodobnie ma to związek ze zdarzeniem sprzed kilku tygodni w okolicy Intermarche).
Miejmy nadzieję, że sympatyczny rogacz ujdzie z życiem, bo dotąd
szczęście mu sprzyjało i mimo niefrasobliwych wypadów na „11”, nie
zginęło pod kołami aut ani nie spowodowało poważnego wypadku.

Śmieci można, niestety, napotkać wszędzie. Te pozostawili „turyści”
nawiedzający górkę w lesie klasztornym. Szkoda, że nawet to urokliwe,
tak charakterystyczne dla naszego lasku, miejsce, musi być zaśmiecane.
Nie sposób dopominać się o postawienie na górce kosza na śmieci, lecz
o kulturę osobistą - i to nie tylko w tym miejscu - apelujemy.

Na posesji sołtysa Kaliszkowic Ołobockich
wyrosła bardzo okazała słonecznikowa choinka.
Panu Pawłowi z Katowic dziękujemy za
zdjęcie.

Zawody bez
motopomp?
Jestem corocznym obserwatorem
gminnych zawodów OSP jak również
druhem jednej z jednostek OSP w gminie Mikstat - czytamy w liście, jaki
w ubiegłym tygodniu przyszedł do naszej redakcji. - Bardzo zbulwersowała
mnie sytuacja, kiedy to w tegorocznych
zawodach nie wzięły udziału motopompy gaśnicze. Jak się dowiedziałem, decyzja ta została podjęta przez reprezentantów poszczególnych jednostek na
jednym z zebrań przed zawodami. Jest
to bardzo irytująca wiadomość, ponieważ na renowację ww. sprzętu przeznaczane są niemałe pieniądze z budżetu
mieszkańców gminy. Jest to potwierdzone fakturami za naprawy. Okazuje
się, że mimo to motopompy są w bardzo kiepskim stanie, a sprzęt ten jest wizytówką poprawnie działającej jednostki, jak również (jak co roku) podstawowym używanym w zawodach i do pomocy ludziom w razie powodzi czy pożaru. Motopompy potrzebne są także
podczas zawodów powiatowych. Skąd
zwycięska w zawodach gminnych drużyna dostanie sprzęt na etap powiatowy? Zawody powinny wyselekcjonować drużynę, ale również osprzęt jednostki. Co dzieje się z pieniędzmi na remont sprzętu? Jak daleko posuną się
organizatorzy w przyszłym roku? Organizatorzy ustalili zasady dla tzw. rywalizacji „na sucho”, jednak te przepisy nie
obejmują tego, co odbyło się w Kaliszkowicach Kaliskich - pisze poirytowany czytelnik.
O odpowiedź na jego pytania poprosiliśmy Patryka Mosia, rzecznika stra-

I r y tac je
ży pożarnej.
- Poniekąd rozumiem tego pana. Niestety, większość z tych jednostek nie
ma ani jednego wyjazdu w roku. Ich
sprzęt używany jest z reguły tylko na
zawodach. Z pewnością lepiej jest zatem przekazać określoną sumę np. dla
OSP należących do Krajowego Systemu
(chodzi o takie jednostki, które wyjeżdżają do zdarzeń), w gminie Mikstat są
takie dwie.
W niektórych miejscowościach jest
np. tak, że dana jednostka otrzymuje
pieniądze na remont, przyjeżdża na zawody, używa sprzętu raz w roku i dopiero za rok znowu z niego korzysta. Tak
naprawdę sprzęt ten nie jest używany do działania, a przecież o to w tym
wszystkim najbardziej powinno chodzić. Ochotnicza Straż Pożarna jest
w pewnym sensie centrum kultury, jeśli
coś nie dzieje się wokół OSP, to się nie
dzieje w ogóle, jestem zdania, że trzeba wspierać te jednostki, ale trzeba to
robić właściwie. Jeśli chodzi o rozgrywki powiatowe, to nie ma problemu, żeby
jednostka, która nie używała motopompy na zawodach gminnych, wypożyczyła motopompę od kogoś innego. Sam
również jestem strażakiem OSP i zdarza mi się użyczać sprzęt na zawody.
W ubiegłym roku w gminie Mikstat zawody w ogóle się nie odbyły, czy na
pewno jest więc sens inwestować? (...)
O tym, jak mają wyglądać zawody, decyduje większość, nie jedna osoba - odpowiada Moś.
A. Ł.
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BYŁAM W CZARNOBYLU… DLA MARYSI
GRABÓW TAŃCZY

Zuzanna Grygowska-Poczta niedawno
skończyła osiemnaście lat, przygotowuje
się do matury w V LO w Kaliszu, uwielbia jeździć konno, pasjonuje się także wojskiem. Spośród kolegów i koleżanek ze
szkoły wyróżnia ją jednak szczególne zainteresowanie radiacją, atomistyką i nieprzeciętnymi wyprawami, do których odwagi brakowałoby pewnie niejednemu.
- Miałam 9 czy 10 lat, kiedy pierwszy
raz usłyszałam o Czarnobylu - wspomina. - Babcia opowiadała, że po Czarnobylu rodziły się „mutanty”. Zaciekawiło mnie
to i musiałam dowiedzieć się więcej. Zaczęło się więc zwyczajnie, od oglądania
filmików na YouTube i czytania artykułów.
Chociaż minęło już kilka ładnych lat, Zuza
nie przestała się tym interesować, z każdym rokiem była coraz bardziej zaintrygowana tematem Czarnobyla. Kilka tygodni
przed wyprawą natrafiła w Internecie na
grupę napromieniowani.pl.
- Wszystko odbyło się dość spontanicznie - rozpoczyna swoją opowieść Zuza. Nie miałam nawet paszportu. Zaczęłam się
o niego starać dwa tygodnie przed podróżą. Na początku, kiedy napisałam na Facebooku, czy nie chciałby ktoś jechać ze
mną, odezwało się do mnie wiele osób.
Zainteresowanie było ogromne, wszyscy
pytali o szczegóły, twierdzili, że zorganizowanie pieniędzy nie jest dla nich problemem.
Ostatecznie jednak Zuza dołączyła do
grupy sama.
- To wspaniali ludzie, nie zamieniłabym
tej ekipy na żadną inną.
Pierwszym punktem ich wycieczki był
Kijów. Wyjątkową pamiątkę, jaką stamtąd
przywiozła, jest Odznaka Likwidatora. Do-

stawali je ludzie, nazwani Likwidatorami,
którzy usuwali skutki katastrofy.
- Wśród uliczek Kijowa można spotkać wiele babuszek, które sprzedają Odznaki Likwidatorów. Handlują pamiątkami
po mężach, synach, zięciach, bo nie mają
pieniędzy, aby godnie żyć. Nie miałam serca tego nie kupić - wspomina Zuza.
Po wieczornej przeprawie barką przez
Dniepr, podziwianiu oświetlonych mostów
i nocy w trzygwiazdkowym hotelu (który, jak wspomina Zuza, w Polsce mógłby zostać uznany za hotel z piekła rodem)
nadszedł czas na główny punkt wycieczki - wyprawę do Czarnobyla i Strefy Wykluczenia.
- Największe wrażenie zrobiła na mnie
nie Elektrownia Atomowa w Czarnobylu,
ale Oko Moskwy, czyli nieużywana obecnie instalacja radziecka, która miała służyć
jako radar. Ten widok był oszałamiający.
To właśnie był mój cel.
Wielkim przeżyciem było także spotkanie z tzw. „samosiejami”, czyli ludźmi,
którzy mieszkali tam przed katastrofą, zostali wysiedleni i postanowili wrócić.
- Mieszkająca tam babuszka przyjęła
nas z wielką gościnnością. Opowiadała historie, jak to było dawniej, śpiewała stare
ukraińskie pieśni, a na odchodne dała nam
gałęzie kaliny.
Zuzanna z ogromną pasją wspomina
Prypeć, stare, opuszczone budowle.
- Ludzie w pośpiechu opuszczali swoje domy, nie mieli czasu niczego zabrać,

Jeśli ktoś chciałby wspomóc Marysię podajemy nr konta:
49 1020 3466 0000 9302 0002 3473
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
ul. Prof. Jana Rudnika 3B, 34-700 Rabka Zdrój
koniecznie z dopiskiem Maria Setecka w tytule wpłaty.

W niedzielę, 25 września, w hali sportowej w Grabowie nad Prosną, odbył się
charytatywny maraton zumby. Zebrani
mieli okazję pomóc 11-letniej mieszkance Strzyżewa - Marysi Seteckiej, która od
urodzenia dzielnie walczy z mukowiscydozą. Obecnie jedyną szansą na popra-

wę zdrowia jest przeszczep płuc.
Całkowity dochód (wejściówki, ale
także losy, które można było kupić
w przerwach pomiędzy zabawą)
zostanie przeznaczony na operację, która
ma się odbyć w Wiedniu.
Finalnie około 150 amatorów zumby na trzygodzinnym maratonie, w miłej atmosferze szlifowało swoje umiejętności taneczno-sportowe, ale także osią-

gnęło coś więcej - zebrano
3980zł, które na pewno pomogą dziewczynce i jej rodzicom w walce o powrót do
zdrowia.
Dziękujemy wszystkim
uczestnikom i trzymamy
kciuki za Marysię!
P. Trzeciak

DESZCZOWE POŻEGNANIE LATA

więc wszystko wygląda dokładnie tak jak
30 lat temu, po wybuchu reaktora. Niestety, nie wszyscy potrafią uszanować fakt,
że ktoś tam mieszkał i zostawił wszystkie
swoje prywatne rzeczy. Zdarzają się kradzieże. Można tam spotkać stalkerów, którzy plądrują domy, sieją spustoszenie.
Staram się sobie wyobrazić, jak mogło
wyglądać to miasto 30 lat temu, kiedy tętniło tu życie. Teraz na ulicach trudno spotkać ludzi, czasami można natknąć się na
nielicznych turystów.
Za to zwierząt jest tu ogrom. Rozwijają się gatunki, które w wielu miejscach
traktowane są jako zagrożone wyginięciem. Można tam
spotkać konia Przewalskiego,
który obecnie jest uznany za
wymarłego na wolności. Jest
także wiele saren, dzików.
Największym zainteresowaniem cieszy się lis Simon,
który jest oswojony, co prawda nie wiadomo przez kogo,
ale nie przeszkadza mu to, by
podejść do człowieka i wziąć
od niego jedzenie.
Zuza mówi też, jak należy
przygotować się przed wyjazdem.
- Przede wszystkim trzeba
być pełnoletnim. Oprócz tego
podstawą jest paszport. Nawet jeśli jest jeszcze ważny,
ale data ważności się kończy,

to Ukraińcy już krzywo na to patrzą.
Trzeba mieć ubranie z długim rękawem,
inaczej nie zostanie się wpuszczonym do
strefy, i buty za kostkę, usztywniane. Należy wziąć także zwykłą maseczkę przeciwpyłową.
Zapytana, czy powinno się jakoś specjalnie zachować po powrocie odpowiada krótko:
- Trzeba przygotować się na pytania,
których jest naprawdę wiele.
Dziewczyna nie ma zamiaru poprzestać
na jednej wyprawie do Czarnobyla. Tym
razem, chciałaby tam pojechać zimą, kie-

dy nie będzie liści na drzewach, aby jeszcze lepiej obserwować miasto. Zamierza
również odwiedzić babuszkę, aby pokazać jej, jak mieszka w Polsce i co stało
się z kaliną, którą od niej dostała. Chciałaby też polecieć do Fukoshimy, jednak jest
tam wciąż zbyt niebezpiecznie.
- Jednak zdecydowanie ciągnie mnie na
wschód. Największym moim marzeniem
jest podróż koleją transsyberyjską.
Czarnobyl i okoliczne wioski przez wiele lat owiane
były tajemnicą, wobec czego
wytworzyło się wiele mitów
na ten temat. Zuza zgadza się
z prof. Zbigniewem Jaworowskim, który reprezentuje Polskę w Komitecie Naukowym
ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego, że nie
jest tam aż tak niebezpiecznie, jak wielu ludzi sądzi.
- Jeżeli ktoś wie, co to jest
promieniowanie, odpowiednio się ubiera, nosi rękawiczki, to nie ma się czego bać.
Ludzie myślą, że to miejsce
skażone, od tego się umiera.
Fakt, ofiar było bardzo dużo,
ale kilka dni, miesięcy po
awarii. Byli to głównie strażacy, którzy usuwali skutki katastrofy. Dziś jest to w miarę
bezpieczny rejon.
Niestety, dla osób, które
chciałyby zobaczyć to miejsce, nie ma dobrych wieści:
ten i przyszły rok to prawdopodobnie ostatnie lata, kiedy można tam jechać i zobaczyć, jak wygląda to miasto - widmo. Ukraina planu-

je na mniej skażonych terenach zainstalować farmy wiatrowe.
Zuzannie życzymy jeszcze więcej odwagi w realizowaniu swoich planów i wielu niezapomnianych przygód, które z przyjemnością opiszemy na łamach „Czasu
Ostrzeszowskiego”!
Paulina Trzeciak

Wesoła muzyka, jakieś konkursy i zabawy dla dzieci dobre jedzenie i słoneczna pogoda - oto recepta na
udany festyn. Na niedzielnym festynie zorganizowanym
przez Radę Powiatową SLD, odbywającym się na strzelnicy Bractwa Kurkowego, było wszystko… oprócz ładnej
pogody. Padał deszcz, i to z każdą minutą intensywniej
- i jak tu się bawić? Jedynie zespoły wokalne mogły występować bez problemów, korzystając z zadaszonej sceny. Wesołe, biesiadne piosenki śpiewały dwie wiejskie

kapele: „Jubilaci” z Niedźwiedzia i „Rogaszanie” z Rogaszyc. Wtórowali im wokaliści młodego pokolenia, wykonując popularne polskie przeboje. Ale nawet najbardziej
słoneczne piosenki pogody nie odczarowały.
Taki to już urok festynów - aura stanowi najważniejszy
element dobrej zabawy, a planując imprezę, nie sposób
przewidzieć pogodę. Festyn z okazji pożegnania lata odbył się w zdecydowanie jesiennym klimacie.
K.J.
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POMAGAJMY PSZCZOàOM!
Spotkanie uĞwiadomiáo dzieciom, Īe
trzeba dbaü o los coraz czĊĞciej ginących
pszczóá i tworzyü miejsca im przyjazne.
Na koniec odbyáa
siĊ degustacja pysznego miodu, który
przyniósá pszczelarz,
a który tego dnia smakowaá naprawdĊ wyjątkowo.
DziĊkujemy panu
Bogusáawowi za niecodzienną i bardzo
pouczającą lekcjĊ przyrody.
B. PikiĔska
20 wrzeĞnia 2016 roku w Szkole
Podstawowej w Mikstacie goĞciliĞmy
pana Bogusáawa SzeredĊ, który jest
zawodowym pszczelarzem i prowadzi
gospodarstwo pasieczne w Brzezinach.
ĝwiat pszczóá zafascynowaá go tak
bardzo, Īe chĊtnie opowiada o nich
i dzieli siĊ swoją pasją z innymi. Pan
Bogusáaw przybyá do szkoáy w towarzystwie swoich przyjacióá-pszczóá, które
przywiózá w specjalnym ulu z szybą,
dziĊki czemu dzieci miaáy moĪliwoĞü
obserwowania z bliska pszczelego roju
i odszukania królowej matki. W bardzo
miáej, peánej skupienia i zainteresowania atmosferze, goĞü opowiadaá
uczniom máodszych klas o swoich
pracowitych podopiecznych, ich Īyciu
i jakĪe waĪnej roli w przyrodzie oraz
o bardzo odpowiedzialnej i potrzebnej
pracy pszczelarza. Organizacja Īycia
pszczóá w ulu, hierarchia i podziaá zadaĔ to zagadnienia bardzo ciekawe
i tajemnicze. Podczas spotkania dzieci
dowiedziaáy siĊ, jak rodzą siĊ máode
pszczoáy, jak wyhodowaü królową matkĊ, czym siĊ Īywią máode osobniki,

jak funkcjonuje rodzina pszczela i jak
powstaje miód. Poznaáy gatunki miodu
i inne produkty naturalne pozyskiwane dziĊki tym poĪytecznym owadom.
Zapoznaáy siĊ z budową ula i dowiedziaáy siĊ, jak powstają ramki z wosku,
w których pszczoáy gromadzą miód.
Mogáy zobaczyü, a nawet wziąü do
rĊki rzeczy potrzebne pszczelarzowi do
pracy: dmuchawĊ, miodarkĊ, widelec
do odsklepiania i kapelusz ochronny.
Miaáy przy tym wiele frajdy.
Równie ciekawe dla máodych sáuchaczy okazaáy siĊ przywiezione przez
naszego goĞcia eksponaty owadów
z rodziny pszczoáowatych. Z ogromnym zainteresowaniem przyglądali siĊ
eksponatom szerszeni, os i trzmieli
i porównywali ich wygląd, sáuchając
jednoczeĞnie cennych uwag o zagroĪeniach, jakie te owady niosą ze sobą,
i ich roli w przyrodzie.
Temat pszczóá bardzo zainteresowaá najmáodszych, o czym Ğwiadczą
zadawanie przez nich liczne pytania,
na które nasz goĞü cierpliwie i fachowo odpowiadaá.

NOWY ROK PRZEDSZKOLNY
ROZPOCZČTY

SáoĔce dopisuje, radoĞü
i zadowolenie równieĪ, poniewaĪ juĪ od 1 wrzeĞnia
dzieci z Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek
w Grabowie nad Prosną
wróciáy do przedszkola po
wakacyjnej przerwie.
W czwartek - 15 wrzeĞnia - podczas mszy ĞwiĊtej, celebrowanej przez ks.
Mariusza KamiĔskiego, caáa
spoáecznoĞü przedszkola
razem z rodzicami prosiáa
Boga o szczĊĞliwy, radosny rok.
Rodzicom Īyczymy
duĪo radoĞci ze swoich
pociech, a dzieciom miáej,
radosnej zabawy w naszym
przedszkolu.
BoĪena Kulig

SPOTKANIE Z POLICJANTEM W SZKOLE W TORZEēCU

SPRZćTANIE ģWIATA

20 wrzeĞnia uczniowie szkoáy z Biskupic Zabarycznych wáączyli siĊ w tegoroczną akcjĊ „Sprzątania ĝwiata’’.
J.G.

ZNAJDĭ
ZnajdĨ 16 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 7 paĨdziernika br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie
identycznych obrazkach, zamieszczonych
w nr. 36., nagrodĊ otrzymuje Oskar AmbroĪy
z Ostrzeszowa. 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.

15 wrzeĞnia uczniowie naszej szkoáy uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. PrelekcjĊ z zakresu bezpieczeĔstwa
w ruchu drogowym dla uczniów klas I-VI oraz przedszkolaków
przeprowadziá dzielnicowy, pan Radosáaw Nowak.
Tematem spotkania byáy zasady ruchu drogowego oraz
zagadnienia dotyczące bezpieczeĔstwa dzieci w szkole i w
domu. Uczniowie dowiedzieli siĊ, dlaczego trzeba stosowaü
elementy odblaskowe, jakie podstawowe wyposaĪenie

powinien posiadaü kaĪdy rower, jak bezpiecznie podróĪowaü w samochodzie. GoĞü wytáumaczyá takĪe, jak naleĪy
zachowaü siĊ w kontaktach z obcymi, jak dbaü o bezpieczeĔstwo wáasne i innych oraz do kogo zwracaü siĊ o pomoc
w sytuacji zagroĪenia.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali
pytania, na które policjant chĊtnie odpowiadaá.
wychowawczyni Paulina

28.09.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?
NAUKA PROGRAMOWANIA W SP W SIEDLIKOWIE
Program autorski „Przez zabawĊ
do wiedzy” p. Anny WiĞniewskiej-Polus
oraz p. Anny Hoffmann-Jokiel uzyskaá
akceptacjĊ kuratorium!
Od tej pory na zajĊciach komputerowych uczniowie klas IV-VI bĊdą
zgáĊbiaü tajniki algorytmiki i programowania. Algorytmika bĊdzie prowadzona
w oparciu o portal code.org, a nauka
programowania w programie: LOGOMOTION, SCRATCH oraz HTML. Na
dwugodzinnych spotkaniach realizowane bĊdą równieĪ podstawy robo-

tyki. Uczniowie nauczą
siĊ tworzenia róĪnorodnych mechanizmów
(robotów), a nastĊpnie
za pomocą programowania spróbują sprawiü, aby maszyny te
wykonywaáy wydane
polecenia. ĝwietną pomocą dydaktyczną bĊdą

cztery zestawy LEGO MINDSTORMS,
uzupeánione o dodatkowe klocki LEGO,
pozwalające na ruchy robotów, wraz
z licencjonowanym oprogramowaniem.
Program przewiduje, Īe po trzech
latach nauki uczniowie bĊdą swobodnie
pisaü programy w LOGO oraz SCRATCH’U.
Anna Hoffmann-Jokiel

DZIEē HISZPAēSKI W ZS NR 1
16 wrzeĞnia w Zespole Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie zostaá zorganizowany
DzieĔ HiszpaĔski. Wydarzenie to byáo
podsumowaniem pierwszego etapu
projektu edukacyjnego „StaĪ w zakáadach gastronomicznych i salonach
fryzjerskich Hiszpanii początkiem mojej
kariery zawodowej”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
oraz wspóá¿nansowanego z Europejskiego Funduszu Spoáecznego.

Spotkanie rozpocząá dyrektor szkoáy i zarazem koordynator tego projektu
p. Dariusz Grzesik, który przywitaá emerytowanych dyrektorów szkoáy, przedstawicieli samorządu powiatowego,
przedstawicieli lokalnych zakáadów
gastronomicznych, nauczycieli oraz
uczniów.
DziĊki projektowi grupa uczniów
z technikum Īywienia i usáug gastronomicznych odbyáa w kwietniu
br. miesiĊczne praktyki zawodowe

w przepiĊknej hiszpaĔskiej Granadzie.
Gáównym celem wyjazdu byáo zdobycie miĊdzynarodowego doĞwiadczenia
zawodowego, ksztaácenie otwartoĞci
i wraĪliwoĞci na inne kultury oraz rozwijanie umiejĊtnoĞci adaptowania siĊ
do warunków Īycia i pracy w innych
krajach europejskich.
Uczestnicy praktyki w Hiszpanii
w formie prezentacji przedstawili swoje
wspomnienia z pobytu - opisali miejsca
pracy, przygotowywane potrawy oraz

Dojazd do szkoáy
w Kaliszkowicach Oáobockich

Za chwilĊ gotowy bĊdzie bezpieczny wyjazd z drogi gminnej na
parking przy Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Oáobockich.
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Mikstacie radny Paweá Nowak
záoĪyá dwa wnioski - pierwszy dotyczyá
budowy odcinka drogi twardej, sáuĪącej
jako dojazd do szkoáy w Kaliszkowicach
Oáobockich.
- Przy przylegáej do tego odcinka
drodze asfaltowej oberwaáo siĊ pobocze, co stwarza zagroĪenie dla bezpie-

czeĔstwa uczĊszczających tam dzieci
oraz dowoĪących je osób. Ponadto
poáączy to parking szkolny z drogą
gminną - argumentowaá Nowak.
Odpowiadając na interpelacje burmistrz Henryk ZieliĔski obiecaá zrobienie
wjazdu do szkoáy.
Na obietnicach siĊ nie skoĔczyáo,
bowiem od kilku dni przy szkole w Kaliszkowicach Oáobockich prowadzone
są prace przy budowie bezpiecznego
dojazdu na parking.
PK

obiekty, które odwiedzili, m.in. kompleks paáacowo-ogrodowy Alhambra,
a takĪe Parque de la Ciencias - interaktywny park rozrywki. Szczególne
zainteresowanie wĞród zaproszonych
osób wzbudziáa ¿lmowa relacja z pobytu w Granadzie.
MáodzieĪ przekazaáa dyrektorowi opracowaną przez siebie ksiąĪkĊ
„Kuchnia hiszpaĔska”.
Uczniowie otrzymali równieĪ
certy¿katy dokumentujące odbycie
praktyki zawodowej. Gáówną atrak-

cją Dnia HiszpaĔskiego okazaáa
siĊ niewątpliwie degustacja potraw,
przygotowanych przez uczestników
projektu pod czujnym okiem nauczycielki przedmiotów gastronomicznych
p. Aleksandry Morek. WĞród tradycyjnych hiszpaĔskich smakoáyków,
serwowanych podczas spotkania,
znalazáy siĊ m.in. paella, gazpacho,
tortilla de patatas, pinchitos, crepsy,
churros.
W tej edycji projektu udziaá wziĊli
nastĊpujący uczniowie: Beata Duda,
Katarzyna Korpys, Martyna àacina,
Ilona Jarosik, Aneta Kleszcz, Lorina
Langner, Kornelia Furmaniak, Sandra
Mielcarek, Aneta Kempa, Karolina
Pan¿l, Julia Szuleta, Anna Filipiak,
Wioleta ModrzyĔska, Magdalena
Kapaáa, Kamil PiĊdzioch i Julita Wasilewska. Opiekunkami grupy byáy
p. Aleksandra Morek i p. Monika SkowroĔska.
JuĪ niebawem w ramach tego
samego projektu wyjedzie na praktyki
do Hiszpanii kolejna grupa máodzieĪy.
Koszt realizacji projektu wynosi
92 464 euro, do tej pory wykorzystano 40% budĪetu.
ZS nr 1

W zgrupowaniu wziĊáy udziaá dzieci w wieku od 7 do
15 lat, w przewaĪającej liczbie cháopcy, ale byáy takĪe
trzy dziewczyny, które dotrzymywaáy kroku pozostaáej
czĊĞci obozu.
KaĪdy dzieĔ piákarze rozpoczynali rozruchem. Kolejno
odbywaáy siĊ trzy jednostki treningowe. Dwie poĞwiĊcone
ksztaátowaniu sprawnoĞci motorycznej i umiejĊtnoĞci technicznych, trzeci natomiast sáuĪyá dobrej zabawie. W wolnym
czasie dzieci, oprócz plaĪowania i kąpieli w Baátyku pod
okiem wyspecjalizowanych sáuĪb, uczestniczyáy w rozgrywkach w siatko-nogĊ, tenisa stoáowego i piákarzyki.
DuĪe napiĊcie dawaáo siĊ odczuü, gdy tylko ktoĞ wspomniaá o chrzcie obozowym. I w koĔcu staáo siĊ. „Pierwszaki”
(osoby bĊdące na obozie pierwszy raz) przemaszerowaáy
ulicami Pobierowa na plaĪĊ, aby zaliczyü czekające na
nich atrakcje. Wszyscy zaliczyli tor przeszkód, dokonali
ceremonii przysiĊgi i stali siĊ peánoprawnymi czáonkami
obozowej spoáecznoĞci.
Podczas tego wyjazdu piákarze mieli równieĪ okazjĊ
uczyü siĊ wspóápracy w grupie, poznawali zasady zdrowego Īywienia i dbania o higienĊ. A skoro mowa o higienie
i czystoĞci, to warto wspomnieü, Īe mnóstwo emocji
wywoáywaáo codzienne sprawdzanie porządku w pokojach, do czego trenerzy przykáadali duĪą wagĊ, a dzieci
wywiązywaáy siĊ z tego zadania wzorowo - rodzice mogą
byü naprawdĊ dumni ze swoich pociech. W tej rywalizacji
najlepiej wypadá pokój dziewczyn, natomiast tuĪ za nimi
pokój Miáosza i Bartka - jednych z najmáodszych, co byáo
wielkim zaskoczeniem.
Na zakoĔczenie obozu wrĊczono nagrody dla zwyciĊzców konkursów i poszczególnych rozgrywek, miĊdzy innymi
dla najlepiej trenujących, czyli Juliana Frankowskiego (z
máodszej grupy) i Rafaáa Padiaska (starsza grupa).
Wszystkim uczestnikom obozu GRATULUJEMY wytrwaáoĞci i Īyczymy bardzo dobrych wyników sportowych
w najbliĪszym sezonie.
DS

To byáa wyjątkowa „podróĪ” w Ğwiat piáki noĪnej!

1 sierpnia br. máodzi adepci piáki noĪnej Akademii Piákarskiej
Ostrzeszów wyjechali na obóz sportowo-rekreacyjny do nadmorskiej
miejscowoĞci Pobierowo.Pod czujnym okiem trenerów (Jacka,

Darka i Konrada), wspieranych przez panią WioletĊ, na obiektach
sportowych gminy Rewal máodzi piákarze szlifowali i doskonalili
swoje umiejĊtnoĞci techniczne i taktyczne z zakresu piáki noĪnej.
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Tylko sercem wid
widzimy dobrze, najwaīniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Antoine de Saint-Exupery

BARAN

BLIħNIĉTA

21 marca - 20 kwietnia

21 maja - 21 czerwca

Na początku tygodnia moĪesz byü podenerwowany i zniecierpliwiony. Kilka
maáych spraw moĪe nie uáoĪyü siĊ do
koĔca po Twojej myĞli. WaĪne, byĞ wtedy
zachowaá spokój i zwyczajnie machnąá na
to rĊką. Nie przejmuj siĊ teĪ zachowaniami ludzi. KtoĞ bardzo CiĊ zirytuje swoją
niefrasobliwoĞcią. Nie zawracaj sobie tym
gáowy, przecieĪ to gáównie jego problem.
JuĪ koáo czwartku wróci Twoja pozytywna
energia, którą bĊdziesz mógá spokojnie
spoĪytkowaü na realizacjĊ dalszych planów i zaáoĪeĔ. MiáoĞü - puĞü to wolno.
Finanse - zorganizuj swoje otoczenie.

TydzieĔ zdecydowanie lepszy od poprzedniego. BĊdziesz miaá wiĊcej czasu
na swoje sprawy. KtoĞ z najbliĪszego
otoczenia bardzo CiĊ zirytuje, byü moĪe
przez jego zachowanie bĊdziesz musiaá
trochĊ pozmieniaü swoje, dobrze uáoĪone,
plany. Nie traü jednak energii na nerwy.
Po prostu porozmawiaj z nieodpowiedzialnym znajomym i szczerze wytáumacz, co
najbardziej CiĊ zdenerwowaáo. Pilnuj, by
nie doprowadziü do káótni, po prostu uĪyj
twardych argumentów (bez „osobistych
wycieczek”). MiáoĞü - czas coĞ odĞwieĪyü.
Finanse - bywaáo lepiej.

BYK

RAK

21 kwietnia - 20 maja

22 czerwca - 22 lipca

W najbliĪszych dniach nadmiar pracy
bĊdzie skutecznie utrudniaá Ci rozwój
kontaktów z ludĨmi. Poczekaj cierpliwie
na lepszy moment, ale nie zostawiaj
wszystkiego w rĊkach drugiej strony. JakiĞ
wieczorny telefon czy sms zawsze bĊdzie
mile widziany. PamiĊtaj, Īe czasem brakuje Ci trochĊ zdecydowania i inicjatywy, a to
nie wpáywa dobrze na rozwój nowych znajomoĞci. Czasem zamiast pisaü w gáowie
scenariusze naprawdĊ lepiej jest zacząü
konkretnie dziaáaü, nawet jeĞli brakuje na
to czasu. MiáoĞü - wykaĪ wiĊcej inicjatywy.
Finanse - opáaci siĊ.

Pod koniec tygodnia przeĪyjesz chwile
grozy. Poczujesz nagáy przypáyw adrenaliny i bĊdziesz musiaá dziaáaü szybko, bo na
planowanie nie bĊdzie czasu. Bez obaw,
poradzisz sobie szybko, a ostatecznie
wszystko skoĔczy siĊ dobrze i sytuacja
okaĪe siĊ wcale nie tak groĨna, jak bĊdzie siĊ wydawaü na początku. W pracy
nieco wiĊcej luzu, bĊdziesz miaá czas, by
wybraü siĊ na dáugo przekáadane zakupy.
MiáoĞü - nie panikuj. Finanse - nadal okej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
BĊdziesz miaá duĪo energii na realizacjĊ
nowych pomysáów. PamiĊtaj jednak, by
dobrze rozáoĪyü siáy i nie wyrywaü siĊ zbyt
mocno przed szereg. Twoje zaangaĪowanie i zapaá mogą zostaü Ĩle odczytane
przez wspóápracowników z zespoáu. Postaraj siĊ przejąü paáeczkĊ, ale nie ustawiaj
ludzi wedáug siebie. Wysáuchaj racji innych
z cierpliwoĞcią i skupieniem. Samotne Lwy
powinny sobie odpuĞciü spotkania randkowo - towarzyskie, zwáaszcza w czwartek
i piątek. MiáoĞü - nie popadaj w euforiĊ.
Finanse - sam nic nie zrobisz.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
Kolejny raczej ciĊĪki i mozolny tydzieĔ.
BĊdziesz musiaáa zaáatwiü kilka waĪnych
i trudnych spraw, które mogą kosztowaü
CiĊ sporo energii. Postaraj siĊ do wszystkiego podchodziü cháodno i z dystansem.
Podczas rozmów z pracodawcą nie bĊdziesz wzorem cierpliwoĞci i spokoju,
a to, droga Panno, do Ciebie niepodobne,
dlatego po pracy postaraj siĊ wprowadziü
w harmonijny nastrój. Byü moĪe joga albo
medytacja pomogáaby Ci wróciü do równowagi. MiáoĞü - po co te nerwy? Finanse
- wiĊcej spokoju.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
TydzieĔ spokojny. Mimo wielu obowiązków
w pracy znajdziesz czas, by odwiedziü
rodzinĊ i bliskich. Nie zapomnij o urodzinowych Īyczeniach dla swojego znajomego.
PamiĊtaj teĪ, by ciepáo siĊ ubieraü, temperatury początku jesieni nie są Twoim sprzy-

PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE NA PASZTET Z GĉSI

mierzeĔcem, wiĊc áatwo bĊdzie o szybkie
przeziĊbienie. W weekend odpuĞü sobie
szalone imprezy, moĪe warto wybraü siĊ
do kina lub teatru? MiáoĞü - z uĞmiechem
Wam do twarzy. Finanse - wydatek!

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
To nie jest najlepszy moment, by podejmowaü bardzo ryzykowne dziaáania. JeĞli nie
bĊdziesz mierzyá siáy na zamiary, bardzo
áatwo moĪesz przesadziü i nie osiągnąü
celu, a jedynie nabawiü siĊ frustracji
i rozczarowaĔ. Poczekaj na nieco lepszą formĊ. Nie rób teĪ niczego na pokaz,
a niestety to jest do Ciebie podobne...
Imponowanie innym za wszelką cenĊ nie
niesie za sobą niczego dobrego. KaĪdy
czáowiek ma sáaboĞci i nie powinien siĊ
tego wstydziü. MiáoĞü - mierz jakoĞü, nie
iloĞü. Finanse - portfel siĊ podziurawiá?

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia
W pracy pojawi siĊ niemaáe zamieszanie,
mies
i zan
za
an
a
nie
którego powodem moĪesz byü wáaĞnie
Ty. NiezgodnoĞü w poglądach ze wspóápracownikami przyczyni siĊ do napiĊtej
sytuacji. W koĔcu jednak uda Ci siĊ,
swoim nieodpartym urokiem osobistym,
zaáagodziü wszelkie konÀikty i juĪ pod
koniec tygodnia atmosfera w pracy bardzo
siĊ poprawi i rozluĨni. Strzelce w staáych
związkach powinny uwaĪaü na kontakty
ze swoimi ex partnerami, nie wszyscy
mają dobre zamiary. MiáoĞü - czujnoĞci
nigdy za wiele. Finanse - tĊdy droga.

KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
Twoja upartoĞü i uszczypliwoĞü dają siĊ
we znaki otoczeniu. Nie dorabiaj sobie
wáasnych teorii spiskowych, bo moĪe
to siaü zamĊt i utrudniaü kontakty z otoczeniem. Postaraj siĊ popracowaü nad
tym, by nie nadinterpretowaü zachowaĔ
innych. Nikt nie lubi, gdy przypisuje mu
siĊ rzeczy, których nie zrobiá lub nie powiedziaá, a Ty, KozioroĪcu, czasem bywasz
mistrzem nadinterpretacji. Postaraj siĊ teĪ
bardziej panowaü nad swoim ego, które
czĊsto podpowiada Ci záe rozwiązania.
MiáoĞü - moĪe jednak nie wszyscy są
Tobą zainteresowani? Finanse - stabilnie.

28.09.2016

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Zdecydowanie wzroĞnie Twoja aktywnoĞü
umysáowa i ¿zyczna. BĊdziesz w stanie
podjąü siĊ wielu zadaĔ, których do tej pory
siĊ obawiaáeĞ. KtoĞ szybko doceni Twoje
zaangaĪowanie i otworzą siĊ przed Tobą
drzwi do nowych moĪliwoĞci. PamiĊtaj
jednak, by we wszystkim zachowaü pokorĊ i umiar. Nikt nie lubi zarozumialców,
którzy zbyt siĊ a¿szują swoimi sukcesami.
Samotne Wodniki niech raczej skupią siĊ
na rozwoju zawodowym, na randkowanie
przyjdzie czas (juĪ niedáugo). MiáoĞü - praca, praca, praca. Finanse - idĨ za ciosem.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Kolejny dobry tydzieĔ. BĊdziesz
esz
z miaáa
miaáa
mi
duĪo energii i pomysáów, które koniecznie
gdzieĞ sobie notuj, bo bĊdą Ci przychodziü do gáowy w najmniej oczekiwanych
momentach. JeĞli chodzi o organizacjĊ
pracy, skup siĊ na niedokoĔczonych zadaniach i dopiero jak je zamkniesz, bierz siĊ
za nowe, by nie powstaá chaos, z którego
póĨniej moĪe byü trudno siĊ wydostaü.
Nie zapominaj teĪ o obietnicy záoĪonej
partnerowi. Od tego bĊdzie wiele zaleĪeü.
MiáoĞü - pamiĊtasz? Finanse - tak jest!
ByĞmy, oprócz urody i atrakcyjnoĞci,
umieli dostrzegaü w ludziach ich
piĊkno wewnĊtrzne - to ono decyduje
o wartoĞci czáowieka
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:

- terapia falð uderzeniowð
- krioterapia ciekãym azotem (-190oC)

Koáo GospodyĔ Wiejskich ze Szklarki MyĞlniewskiej
powstaáo w 1960 roku - za cztery lata panie bĊdą wiĊc
obchodziü 60-lecie istnienia swojej organizacji. Pierwszą
przewodniczącą byáa Wanda àebska. PóĨniej stery na trzy
kadencje przejĊáa Cecylia ĝwiaczna. Przez kolejne lata
jeszcze kilkakrotnie zmieniaáy siĊ przewodniczące koáa, a od
2003 roku funkcjĊ tĊ sprawuje Mariola Kozáowska. Obecnie
koáo liczy 25 osób.
Od początku KGW w Szklarce MyĞlniewskiej dziaáa bardzo prĊĪnie. Czáonkinie koáa na co dzieĔ wspóápracują z radą
soáecką i OSP - wspólnie organizują zabawy andrzejkowe
i sylwestrowe. Panie spotykają siĊ np. przy okazji Dnia Kobiet
czy innych Ğwiąt, jeszcze do niedawna wspólnie zajmowaáy
siĊ haftowaniem, wyszywaniem i podobnymi pracami.
Dzisiejsze czasy stawiają przed paniami nieco inne cele.
Gospodynie z powodzeniem uczestniczą w konkursach
kulinarnych. W tym roku, podczas Festiwalu Pasztetników,
zajĊáy pierwsze miejsce w konkursie na pasztet z gĊsi
i trzecie miejsce za Īoáądki gĊsie w galarecie.
A. à.

Pasztet z gĊsi z suszonymi morelami
i Ğliwkami
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skáadniki:
1 gĊĞ
200g wątróbek drobiowych
4 jajka
3 buáki
3 cebule
100g suszonych Ğliwek
100g suszonych moreli
30dag boczku
przyprawy: sól, pieprz, majeranek, tymianek, gaáka
muszkatoáowa

Wykonanie:
GĊĞ pokroiü na kawaáki. ObsmaĪyü na patelni, przeáoĪyü do rondla, dodaü pokrojoną cebulĊ, przyprawy, zalaü
1 szklanką wody i dusiü na maáym ogniu do miĊkkoĞci.
Boczek i wątróbki pokroiü w kostkĊ i osobno podsmaĪyü na
patelni. ĝliwki i morele zalaü gorącą wodą, po napĊcznieniu
wyjąü z wody i namoczyü w niej buáki. MiĊso gĊsie, wątróbkĊ, boczek oraz namoczone i odciĞniĊte buáki przepuĞciü
trzykrotnie przez maszynkĊ lub zmiksowaü. Do masy dodaü
jajka oraz odsączone Ğliwki i morele, wyrobiü na jednolitą
masĊ, doprawiü do smaku. Wysmarowaü
formĊ táuszczem i wypeániü przygotowaną
masą do 2/3 wysokoĞci. Piec ok. 1,5 godz.
w temp. 180°C.
Smacznego!

ZAPRASZAMY
NA MASAĩ
G bi t czynny od
Gabinet
d pon. d
do pt.
t w godz.
d 8
8.00 – 18.00 (Równieē wizyty domowe)

tel. 781 396 175, tel./fax (62) 720-35-45
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ROZWIĄZANIE
KRZYĩÓWKI
WAKACYJNEJ
DziĊkujemy czytelnikom, którzy
wziĊli udziaá w naszej zabawie,
i nadesáali rozwiązanie wakacyjnej krzyĪówki. Jej hasáo brzmi:
POCZTÓWKA Z WAKACJI

Nagrody wylosowali:

•
•
•

Barbara KociĔska
z Ostrzeszowa
Ewa Cierlak
z TorzeĔca
Wiktoria Mrugaáa
z KuĨnik
Gratulujemy i zapraszamy
do redakcji po nagrody!

MODLITWA
RÓĩAēCOWA
W IGNACOWIE
Stowarzyszenie KatolickoSportowe „SzczĊĞcie”
ZAPRASZA
w niedzielč, 2 paĮdziernika,
o godz. 15.30
na modlitwĊ róĪaĔcową przy kapliczce Matki Boskiej RóĪaĔcowej
w Ignacowie.
Wyjazd rowerami sprzed
koĞcioáa Chrystusa Króla
w Ostrzeszowie o godz. 14.30.

17.11.2010

ZAPROSZENIE
na XVI amatorskie zawody jazdy konnej
i HUBERTUSA „SIEKIERZYN 2016”
2.10.2016r. (niedziela), godz. 13.30 w Marszaákach
1.
2.
3.
4.

Wakacyjne
pozdrowienia
z Zakopanego
przesyâa
rodzina
Mierniczaków

W programie:
Konkurs sprawnoĞci powoĪenia,
Kombinacja sprawnoĞciowa na
czas dla jeĨdĨców,
PogoĔ za lisem,
Husaria w natarciu – pokaz w wykonaniu Apolinarski Group.
PrzejaĪdĪki konne, piknikowy bufet

Organizatorzy: Stowarzyszenie
Kulturalno - Edukacyjne „Stacja Bukownica", Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Marszaákach, Rada
Soáecka wsi Marszaáki
Telefon kontaktowy: 695 926 060
Projekt do¿nansowany przez Miasto i GminĊ Grabów nad Prosną

Juİ w najbliİszy
piĈtek - ostatni
koncert
w kawiarni
Baszta!!!
Po 8 latach koęczymy
swojĈ
dziaãalnoĤþ.

SENIORZY DLA GRABOWA
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Centrum Kultury w Grabowie
nad Prosną zapraszają na biesiadĊ integracyjną

8.10.2016 - hala sportowa w Grabowie
W programie:
17.00 - CzĊĞü o¿cjalna
18.00 - Koncert Krzysztofa Respondka
19.30 - Wspólna kolacja
20.00 - Koncert zespoáu „WĊdrowne Gitary”
Zabawa taneczna
Zaproszenia do nabycia do dnia 1.10.2016:
- Biblioteka Publiczna (ul. Kaliska 22) - t. 627305346
- Koáo PZ Emerytów, Rencistów i Inwalidów (ul. Kaliska 22) - Ğrody 9.00-12.00
- Prezes Klubu Seniora Pelikan - M. Gorzelanna - t. 603264842

1 paĨdziernika
(sobota), godz. 8.00
„Pod DĊbem”
w Przedborowie,
Program imprezy:

•
•

Polska, kryminaá, 101 minut.
Wtorek - 27 IX, g.19:30
ĝroda - 28 IX, g.17:45
Czwartek - 29 IX, g.19.30

Sekretne Īycie zwierzaków
domowych 3D
USA, animacja, komedia, 90 minut.
Wtorek - 27 IX, g.16.00 (2D) i 17.45 (3D)
ĝroda - 28 IX, g.16.00 (3D)
Czwartek - 29 IX, g.16.00 (2D) i 17.45 (3D)
Piątek - 30 IX, g.16.00 (2D) i 17.45 (3D)
Sobota - 1 X, g.16.00 (2D) i 17.45 (3D)
Niedziela - 2 X, g.15.00 (2D) i 17.00 (3D)
Wtorek - 4 X, g.16.00 (2D) i 17.45 (3D)

Ostatnia rodzina
Polska, biogra¿czny, 124 minuty.
Piątek - 30 IX, g.19.30
Sobota - 1 X, g.19.30
Niedziela - 2 X, g.19.00
Wtorek - 4 X, g.19.30
ĝroda - 5 X, g. 19.30

Nienasyceni
Francja,Wáochy, dramat, kryminaá,
120 minut.
Film z cyklu „Kino konesera”
ĝroda - 28 IX, g.19:30
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá) , norm.
16 zá (3D - 20 zá) ; wtorek - 12 zá (3D
-16 zá); 3D rodzinny - 40 zá
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

W programie:
• „StrzyĪewskie Nutki” z goĞcinnym udziaáem Natalii ĝwitaáy
• wystĊpy dzieci z miejscowej
szkoáy
• pokaz taĔca breakdance
• pokaz St8workout
• loteria fantowa
• koncerty zespoáów:
– „Gangsters Rock”
– „The Second Face”
– „PIČKNI I MâODZI”
- ok. godz. 17.00
– „Max Live”
• zabawa taneczna z zespoáami
„Relax” i „Rythm”
• motolotnia - cukierkowy deszcz
• pokaz straĪacki
• bryczki i kucyki

NA GRZYBY…
DO
PRZEDBOROWA

Wszystkich sáuchaczy
zaprasza
Zarząd UTW

Sáugi BoĪe

plac przy sali OSP w StrzyĪewie
wstĊp: 10 zá - cegieáka dla Marysi
(dzieci do lat 15 - wstĊp wolny)

ZAGRAJĄ: LET THE BOY
DECIDE, BLUE RAINCOAT,
LUTOWNICA
Koncert na Facebooku:
https://www.facebook.com/
events/1226443484035110/

w sali kina „Piast”.
Temat wykáadu - 1050
ROCZNICA CHRZTU POLSKI.

Polska, dramat, 120 minut.
Wtorek - 27 IX, g. 13.45
Czwartek - 29 IX, g.13.45

2 paĮdziernika
start - godz. 13.30

XII FEEL ON FESTIVAL
Ostrzeszów - Baszta
(ul. Zamkowa 6)
piątek, 30 wrzeĞnia
2016, godz. 20.00.

UroczystoĞü inauguracji
roku akademickiego
2016 /2017
odbĊdzie siĊ
w poniedziaáek,
10 paĨdziernika 2016 r.,
o godz. 17.00

SmoleĔsk

Festyn charytatywny
"Nasze Serca
dla Marysi"

•

8.00-8.30 - zbiórka i rejestracja
uczestników
9.00-13.00 - grzybobranie
od 13.30
piknik na „placu Pod DĊbem”
konkursy na „Grzybowego i kulinarnego króla”
konkurs na „ciekawy” strój
grzybiarza

•
•
•
•

konkurs na nalewkĊ regionalną
gry i zabawy zrĊcznoĞciowe dla
dorosáych i dzieci
quizy tematyczne o grzybach
i lesie
wspólna biesiada

Regulamin grzybobrania dostĊpny jest na stronie www.przedborow.
lasy.gov.pl;www.mikstat.pl
Nagroda gáówna: wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli
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ZAWODY HIPPICZNE W MARCINKACH
potraktowaá swój udziaá nieo¿cjalnie,
nie przyjmując pucharów za miejsca
na podium. Bohaterką dwóch ostatnich
konkursów okazaáa siĊ Anna Tomalik.
Najpierw na koniu Carmen zwyciĊsko
wyszáa z pojedynku w klasie „L1 105”,
a na zakoĔczenie zawodów pokazaáa
prawdziwą „potĊgĊ skoku” , osiągając
wynik 155cm. W konkursie tym startowaá równieĪ Dawid àakomy - na klaczy
Zorra pokonaá przeszkodĊ 145cm.
Organizatorami tej udanej, mimo
deszczu, imprezy byli: soáectwo wsi

Nie mieli szczĊĞcia do pogody organizatorzy „Zawodów towarzyskich
w skokach przez przeszkody”, które
17 wrzeĞnia rozegrane zostaáy w Marcinkach. Deszcz, chwilami intensywny, rozpadaá siĊ juĪ, gdy rozgrywano
trzecią konkurencjĊ. Mimo to zawody
przeprowadzono do koĔca, a wynik 155cm - uzyskany przez AnnĊ Tomalik
na koniu Carmen w konkursie „PotĊgi
skoku”, robi wraĪenie.
Pierwszy z konkursów „zrĊcznoĞciowy” wygraá ostrzeszowianin Paweá
Wróbel na klaczy Lema. W kolejnych,
na ogóá szybciej przeszkody pokonywaáy dzielne amazonki. W konkursie „Mini

LL” z parkurem do wysokoĞci 60cm
rewelacyjna okazaáa siĊ najmáodsza
w stawce 12-letnia grabowianka - Ola
DuszyĔska, dosiadająca niewielkiego, lecz niezwykle szybkiego Irysa.
W konkursie „LL 90” zwyciĊĪyá Kamil
Maziarz na klaczy Donna, zaĞ w konkursie „L 100” najszybsza byáa Daria
Bochniak na Feli, wyprzedzając o zaledwie o 0,1 sekundy reprezentanta
gospodarzy - Dawida àakomego. Dawid, to jeden z najlepszych jeĨdĨców
w powiecie, zwyciĊzca ubiegáorocznego HUBERTUSA. W Marcinkach
startowaá w podwójnej roli - faworyta
i gospodarza. Mając to na wzglĊdzie,

Mistrzostwa
Wielkopolski LZS
w Lekkoatletyce
20 wrzeĞnia we WrzeĞni
rozegrano Mistrzostwa Wielkopolski LZS
Juniorów Máodszych w Lekkiej
Atletyce. W zawodach udziaá
wziĊáa reprezentacja naszego powiatu, skáadająca
siĊ z uczniów
klas sportowych
Zespoáu Szkóá
nr 1 w Ostrzeszowie, zasilona
uczniami z Kraszewic, Kobylej
Góry i Doruchowa. Nasi lekkoatleci jak zwykle
rywalizowali na
wysokim poziomie i wywalczyli
aĪ 9 medali.

Przedstawiciel gospodarzy
- Dawid àakomy.

12-letnia Ola DuszyĔska - zwyciĊĪczyni
jednego z konkursów.
Marcinki i tamtejsza OSP oraz Zenon
àakomy. Zawody hippiczne rozegrano
tu po raz drugi, ale nikt nie wątpi, Īe
w nastĊpnych latach odbĊdą siĊ kolejne, jeszcze ciekawsze.
K. Juszczak

WYNIKI ZAWODÓW
Konkurs „ZrĊcznoĞciowy”:
1. Paweá WRÓBEL (Lema), 2. Dawid
àakomy (Lori), 3. Anna Tomalik (Carlos),
4. Ola DuszyĔska (Irys).
Konkurs „Mini LL”:
1. Ola DUSZYēSKA (Irys), 2. Sara Nizioá (Agusia), 3. RóĪa Pilarek (Barbie).

Konkurs „LL 90”:
1. Kamil MAZIARZ (Donna), 2. Daria
Bochniak (Fela), 3. Ola DuszyĔska
(Irys).
Konkurs „L 100”:
1. Daria BOCHNIAK (Fela), 2. Dawid àakomy (Zorra), 3. Dawid àakomy (Lori), 4. Kamil Maziarz (Donna),
5. Agnieszka ĝrodecka (Nemezis).
Konkurs „L1 105”:
1. Anna TOMALIK (Carmen), 2. Kamil Maziarz (Donna), 3. Sara Wróbel
(Charlota).
Konkurs „PotĊga skoku”:
1. Anna TOMALIK (Carmen), 2. Dawid
àakomy (Zorra).
Organizatorzy zawodów serdecznie dziĊkują wszystkim darczyĔcom
i sponsorom za ufundowanie nagród
i pomoc w organizacji.

Gwiazdka ze Szklarki Ğwieci
coraz jaĞniej
Kacper Gwiazda - mieszkaniec
Szklarki Przygodzickiej, reprezentant
LKS Orkan Ostrzeszów, startując po
raz pierwszy w Īyciu w dziesiĊcioboju
lekkoatletycznym na zawodach w àodzi,
uzyskaá bardzo dobry wynik 5227 punktów. Rezultat ten klasy¿kuje go na piątym miejscu w kraju wĞród zawodników
urodzonych w 2000 r.
A oto najlepsze wyniki Kacpra
w poszczególnych konkurencjach:
• 100m - 11,88s
• skok w dal - 6,16m
• p. kulą 5 kg- 11,97m

•
•
•
•
•

400m - 55,59s
110 p. pá- 16,31s
dysk 1,5 kg - 32,29m
skok o tyczce - 2,50m
oszczep 70 g. - 38,99m

Trenerem Kacpra jest Antoni
Winny, który za poĞrednictwem mediów dziĊkuje rodzicom cháopca PaĔstwu Joannie i Krzysztofowi Gwiazdom za pomoc w organizacji wyjazdu
„sponsoring”.
Ze sportowym pozdrowieniem
Antoni Winny

FESTIWAL BIEGÓW W KRYNICY
Mistrzyni Wielkopolski LZS Martyna LubojaĔska (1500m).
Martyna Wróbel - 100m p.pá.
Jakub Bartczak - pchniĊcie kulą
Jakub OkoĔ - 400m

Záoci medaliĞci:
Martyna LubojaĔska - 1500m
Kacper JastrzĊbski - 100m
Kacper ĝwitoĔ - skok wzwyĪ
Srebrni medaliĞci:
Karolina Gaáka - rzut dyskiem
Sztafeta mĊska 4x100m (Kacper
ĝwitoĔ, Jaku Bartczak, Igor Fiáka, Kacper JastrzĊbski)
Brązowi medaliĞci:
Julia Dobosz - rzut dyskiem

Wszyscy medaliĞci na co dzieĔ
trenują pod okiem Anny JĊdrzejewskiej,
GraĪyny Dery i Dawida Sobieraja, nauczycieli i trenerów Zespoáu Szkóá nr 1.
Wyjazd zorganizowany zostaá przez
prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Ostrzeszowie p. Edmunda Tetlaka.
(s)

Igor Fiáka - gim. Kraszewice (1. z prawej)
podczas biegu sztafetowego 4x100m

Trudno znaleĨü w Polsce drugą
taką imprezĊ biegową jak FESTIWAL
BIEGÓW, odbywający siĊ w Krynicy-Zdroju. Blisko 30 biegów w trzy dni,
a do pokonania prawie 300 km tras. Tu
moĪe startowaü kaĪdy, i to nie w jednym biegu, rywalizując lub po prostu
- dla zabawy. Przy okazji sportowych
zmagaĔ odbywają siĊ takĪe liczne spotkania ze znanymi ludĨmi, wykáady,
koncerty na scenie usytuowanej obok
linii mety. Tak przez trzy dni w roku
caáa Krynica, barwnie przystrojona,
tĊtni Īyciem, a gdy jeszcze dopisze
pogoda, jest cudownie.
WáaĞnie na taką imprezĊ, rozgrywaną w tym roku po raz siódmy, wybrali

siĊ ostrzeszowianie: Anna Hazubska,
Agnieszka Poáomska, Dariusz Poáomski
i niĪej podpisany.
Startując tam pierwszy raz, postanowiliĞmy skorzystaü z okazji i uczestniczyü w wielu biegach. PrzybyliĞmy
do Krynicy juĪ w piątek, 9 wrzeĞnia, by
jeszcze póĨnym wieczorem wystartowaü w nocnym biegu na 7km. PotraktowaliĞmy to jako rozgrzewkĊ przed
sobotnimi, waĪnymi dla nas, startami.
NastĊpnego dnia, w sobotnie przedpoáudnie Ania, Darek i ja stanĊliĞmy
na deptaku w Krynicy (558 m n.p.m.),
mając do pokonania 10km tzw. „ĩyciową DziesiątkĊ”. Bieg ten zgromadziá na
starcie blisko 1500 osób. Upaá dawaá

siĊ we znaki niemiáosiernie, ale nie tylko dlatego Kenijczykom nikt nie mógá
dotrzymaü kroku - zwyciĊĪyli dubletem
w czasie nieco powyĪej 28 minut.
Z satysfakcją muszĊ poinformowaü, Īe zaáoĪony przez siebie plan
i „záamanie” 40 minut udaáo mi siĊ zrealizowaü. Bieg ukoĔczyáem na 101.
miejscu w czasie 39,55 min. Darek,
ustanawiając swój Īyciowy rekord, minąá liniĊ mety na 215. pozycji (43,50
min), Ania na 641. (52,09 min).
Gdy koĔczyliĞmy bieg na 10km,
Agnieszka po raz pierwszy w Īyciu
zmagaáa siĊ z 34-kilometrową trasą
górską. Do pokonania byáy nie tylko
wáasne sáaboĞci, ale teĪ wzniesienie
Runek - 1080 m n.p.m. Po ponad piĊciu
godzinach (5.29,25) oklaskiwaliĞmy
na krynickim deptaku AgnieszkĊ, gdy
mijaáa liniĊ mety na 393. pozycji. Jak
siĊ póĨniej okazaáo, nieco wczeĞniej,
bo na 346. miejscu, bieg ukoĔczyáa inna
przedstawicielka Ostrzeszowa, Natalia
GabryĞ (5.21,25) godz. Obu paniom
naleĪą siĊ wielkie brawa.
W niedzielĊ na szalĊ rzuciliĞmy
resztĊ siá, walcząc w sztafecie maratoĔskiej. Na pierwszej zmianie Agnieszka,
dalej Darek, Ania i ja. Miaáem szczĊĞcie wbiegaü na metĊ jednego z najtrudniejszych maratonów w Polsce.
Z podziwem patrzyáem na zmĊczonych
maratoĔczyków, którzy indywidualnie
pokonywali trasĊ caáego maratonu. My
swój wysiáek podzieliliĞmy na czworo.
Nasza sztafeta zajĊáa 14. miejsce na 23
startujące, z rezultatem 3:30,53 godz.
W. Juszczak
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40-lecie ślubu Marii i Edmunda Pietrusiaków!
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Powiatowa Wystawa Koni

Rocznica ślubu to ważna chwila.
Niech będzie dla Was bardzo miła.
Pragniemy więc złożyć Wam życzenia:
miłości, zdrowia i powodzenia.
A każdy rok wspólnie spędzony
niech będzie piękny i wymarzony.
Życzenia składają:
córka i synowie z rodzinami

STO LAT DLA PAR!

22 pary małżeńskie z miasta i gminy Grabów nad Prosną w sobotę - 17 września - świętowały jubileusze 20,
25, 30, 35, 40 i 45-lecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Grabowie, którą odprawił ksiądz proboszcz
Ryszard Ryniec.
Później małżonkowie przeszli do restauracji STYLOWA,
gdzie powitała ich serdecznie kierownik USC. Władze samorządowe z burmistrzem Zenonem Cegłą złożyły jubilatom z serca płynące życzenia. Małżonkowie odebrali li-

sty gratulacyjne i kwiaty, przy lampce szampana odśpiewano gromkie „Sto lat”, po czym przy pięknie przygotowanej przez właścicieli Stylowej gościnie weselnej i przy
rytmach zespołu Balaton wszyscy cudownie bawili się do
białego rana.
Marzena Nawrocka

Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego” życzy
Państwu, szanowni Jubilaci, wszelkiej
pomyślności, dni szczęśliwych i pełnych słońca oraz
wielu jeszcze pięknych, wspólnie przeżytych lat.

Kilkunastu wystawców, kilkadziesiąt koni i jeźdźców uczestniczyło w Powiatowej Wystawie Koni, która w minioną niedzielę odbyła się w Korpysach. Atrakcję dla publiczności stanowiły zawody w skokach przez przeszkody. Emocji nie
brakowało.
Relację z imprezy, wyniki rozegranych konkursów oraz listę nagrodzonych
wystawców przedstawimy za tydzień.
red.

Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej - mimo wszystkich słońc,
gwiazd i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie. Julian Ejsmond

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

Klara córeczka państwa Martyny i P
Piotra
iotra Haziaków z Ostrzeszowa,
Ostrzeszowa
Wojtuś synek państwa Kamili i Krzysztofa Nowaków z Osowej,
Franek synek państwa Katarzyny i Mariusza Kosmalów z Ostrzeszowa,
Aleksander - synek państwa Anny i Krzysztofa Ambrożych z Bukownicy,
Olivier synek państwa Angeliki i Piotra Pieców z Kaliszkowic Ołobockich,
Nikola córeczka państwa Moniki Wieczorek i Tomasza Szymańskiego z Mąkoszyc,
Aleksander - synek państwa Elżbiety i Krzysztofa Niemców z Mąkoszyc,
synek państwa Magdaleny i Piotra Kramarczyków z Ostrzeszowa,
Alan synek państwa Marleny i Mateusza Saranków z Kaliszkowic Ołobockich,

ur.
ur 17.09.2016r.,
17 09 2016r waga 3650g
ur. 17.09.2016r., waga 3810g
ur. 20.09.2016r., waga 3380g
ur. 20.09.2016r., waga 3300g
ur. 21.09.2016r., waga 3660g
ur. 22.09.2016r., waga 3300g
ur. 22.09.2016r., waga 2700g
ur. 23.09.2016r., waga 2700g
ur. 23.09.2016r., waga 3250g

