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150 MIEJSC PRACY I PONAD
3 MILIONY ZA DZIAàKĉ?
Warszawska spóáka „POL-ĩYWNOĝû”, dziaáająca w branĪy
drobiarskiej, zainteresowana jest
wybudowaniem duĪego zakáadu
produkcyjnego w Ostrzeszowie,
a konkretnie na terenie àódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Byáby
to dla miasta znaczący zastrzyk ¿nansowy, a dla mieszkaĔców nowe
miejsca pracy.
- To kolejny inwestor, który interesuje siĊ naszą strefą ekonomiczną
- mówi burmistrz Mariusz Witek. - Poprzedni z róĪnych przyczyn na pewnym
etapie rezygnowali. W tym przypadku
to zainteresowanie przeáoĪyáo siĊ na
záoĪenie listu intencyjnego do àSSE.

W najbliĪszym czasie zostaną przeprowadzone badania gruntu - byü moĪe
one zdecydują, czy ¿rma rozpocznie
inwestycje u nas, czy teĪ zrezygnuje.
PoniewaĪ ma tu odbywaü siĊ produkcja w branĪy ĪywnoĞciowej, rodzi
siĊ pytanie, czy aby nie stanie siĊ ona
uciąĪliwa dla okolicznych mieszkaĔców.
- Nie powinno byü Īadnych obaw
dotyczących zanieczyszczenia Ğrodowiska czy nieprzyjemnych zapachów
- odpowiada burmistrz. - Firma bowiem
zajmuje siĊ konfekcjonowaniem kurczaków, pakowaniem i magazynowaniem
drobiu, a nie jego hodowlą.
DokoĔczenie na str. 2.

PREZYDENT JEDNAK
NIE PRZYJEDZIE
Zapowiadana na listopad tego roku (przez niektóre media nawet z „wielką
pompą”) wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Ostrzeszowie najprawdopodobniej
nie dojdzie do skutku. Nieo¿cjalnie dowiedzieliĞmy siĊ, Īe, byü moĪe, prezydent
przyjedzie do nas w przyszáym roku, ale to teĪ doĞü niepewna informacja.

Zwiaá, mając
dwa promile

JUBILEUSZ MIODEM
OPàYWAJĄCY
Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Poáudniowej zorganizowaá 5 listopada w Grabowie
i Ostrzeszowie uroczystoĞci związane z setną rocznicą
Ğmierci prof. Teo¿la Ciesielskiego - polskiego botanika,
pszczelarza, wydawcy i redaktora „Bartnika PostĊpowego”. To wáaĞnie w Grabowie nad Prosną 169 lat temu
przyszedá na Ğwiat przyszáy znawca pszczóá i bartnictwa.
Pszczelarskie ĞwiĊtowanie rozpoczĊáo siĊ od mszy Ğw.
w koĞciele para¿alnym, którą odprawiá i okolicznoĞciowe
kazanie wygáosiá ks. dziekan Ryszard Ryniec. Po naboĪeĔstwie dwustuosobowa kolumna pszczelarzy, prowadzona
przez ponad dwadzieĞcia pocztów sztandarowych, przemaszerowaáa przy dĨwiĊkach orkiestry na ul. Klasztorną.

Tu, pod tablicą pamiątkową poĞwiĊconą T. Ciesielskiemu,
w miejscu jego urodzenia, delegacja pszczelarzy záoĪyáa
wiązankĊ kwiatów. Zwiedzanie Izby PamiĊci jego imienia
byáo kolejnym punktem obchodów jubileuszu.
Potem uroczystoĞci przeniosáy siĊ do Ostrzeszowa.
Znowu zagraáa orkiestra dĊta, zaáopotaáy sztandary. Barwnym
pochodem braü pszczelarska zjawiáa siĊ przed ratuszem.
W salach muzealnych odbyáa siĊ prezentacja obrazów Jerzego Gnerowicza, oczywiĞcie o tematyce pszczelarskiej.
84 obrazy - rysunki, akwarele, obrazy olejne, gra¿ki… to
zaledwie maáa czĊĞü zbiorów, jakie znajdują siĊ w jego
kaliskim, ciasnym mieszkaniu (w blokach).
DokoĔczenie na str. 12.-13.

Czujni kierowcy

„zatrzymali” nietrzeĨwego
Do nietypowej kolizji doszáo wieczorem, 6 listopada, po godz. 22.00, w Salomonach, gmina Czajków. MĊĪczyzna kierujący vw golfem, na ostrzeszowskich
numerach, wjechaá w opáotowanie prywatnej posesji. Zaraz potem wyszedá
z auta i... ucieká.
Policjanci, którzy na miejscu zastali porzuconego golfa, szybko odnaleĨli
sprawcĊ - okazaá siĊ nim 35-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. MĊĪczyzna
byá pijany - ponad dwa promile. Zatrzymano go w policyjnym areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Ostrzeszowie. Gdy wytrzeĨwiaá, funkcjonariusze
przedstawili mu zarzut kierowania po pijanemu.

WeĨ poĪyczkĊ

Szczegóáy str. 4.

Teraz moīesz mieý
tyle pilarek STIHL,
ile zechcesz!

PAKIETY
PROMOCYJNE

Przedborów 31, tel. 62 730 60 54, 731 94 58
Ostrzeszów, ul. Brzozowa 2, tel. 62 586 09 68

RATY

10 x 0%

Postawą godną naĞladowania wykazali siĊ kierowcy, którzy informowali KPP w Ostrzeszowie o „chwiejnym” torze jazdy suzuki, poruszającego siĊ w kierunku
KĊpna na krajowej „11”. Jak siĊ okazaáo, mĊĪczyzna
byá nietrzeĨwy. GroĪą mu 2 lata wiĊzienia.
W czwartek, 3 listopada, po popoáudniu dyĪurny ostrzeszowskiej komendy otrzymaá co najmniej trzy zgáoszenia
od kierowców poruszających siĊ „11”, których zaniepokoiá
niewáaĞciwy tor jazdy jednego z uĪytkowników drogi.
Skierowani na miejsce funkcjonariusze zatrzymali
w Rogaszycach samochód terenowy marki Suzuki, którym

kierowaá 58-letni mieszkaniec Opola - mĊĪczyzna miaá 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
Gdyby nie wáaĞciwa reakcja ludzi, która bez wątpienia
zasáuguje na uznanie, mĊĪczyzna jechaáby dalej, naraĪając na niebezpieczeĔstwo nie tylko siebie, ale i innych.
Byü moĪe dziĊki czujnoĞci kierowców udaáo siĊ uniknąü
przykrych konsekwencji.
58-latkowi zatrzymano prawo jazdy i uniemoĪliwiono
dalszą podróĪ. Za kierowanie w stanie nietrzeĨwoĞci
mĊĪczyĨnie grozi kara pozbawienia wolnoĞci do 2 lat.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356

Szanowna
Redakcjo, szanowni
Czytelnicy
Minąá okres
Wszystkich ĝwiĊtych.
Niestety, nie byáo dane spĊdziü mi go
w caákowitym spokoju, w atmosferze
zadumy i wyciszenia. GáowĊ zaprzątaáa
mi pewna kwestia, która od kilku juĪ lat
budzi mój niepokój i irytacjĊ. Chodzi
mi o amerykaĔskie ĞwiĊto Halloween,
które z kulturą polską, a przede wszystkim z religią chrzeĞcijaĔską, nie ma
nic wspólnego. Jednak nie chodzi mi
o kwestie wiary czy wyznawanych wartoĞci. Chodzi o to, jaką postaü przybiera
obchodzenie tego ĞwiĊta przez nasze
dzieci. Rozumiem, Īe prasa, Internet,
telewizja czy wszechobecny marketing
zewsząd bombarduje nas i zachĊca do
obchodzenia tego „ĞwiĊta”, promując wymyĞlne stroje, ozdoby domów
i tym podobne, a nasze dzieci biorą
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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.

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

udziaá w róĪnego rodzaju konkursach
i zabawach halloweenowych zarówno
w szkole paĔstwowej, jak i w prywatnych szkoáach jĊzyków obcych. Sama
braáam w tym udziaá i pewnie bĊdą braáy
udziaá w tym moje dzieci. WaĪne jest
jednak, aby pod pretekstem Ğwietnej
zabawy i poznawania innych kultur nie
dochodziáo do chuligaĔskich wybryków.
W tym roku bowiem staáam siĊ o¿arą
przykrego incydentu z tym związanego.
Przebrane dzieci, chodzące po ulicach
mojego osiedla, proszące o cukierka
lub „oferujące” psikus, po tym jak nie
zastaáy nikogo w moim domu, ukradáy
(bo tak trzeba to nazwaü) jeden z trzech
ozdobnych (doĞü kosztownych) lampionów wystawionych przed drzwiami.
Doprowadziáo mnie to do nie lada furii,
ale czara goryczy przelaáa siĊ, gdy po
rozmowie z rodzicami mieszkającymi
na osiedlu nieopodal, dowiedziaáam
siĊ, Īe przyodziana w czarne stroje
rozbawiona gromadka dzieci obrzuciáa
nową elewacjĊ ich domu jajkami. Mam
nieodparte wraĪenie, Īe z roku na roku
owe „psikusy” przybierają coraz bardziej niesmaczną i bezczelną postaü,
a oryginalne zawoáanie „trick or treat”
(cukierek albo psikus) wedáug naszych
dzieci, a moĪe nawet ich rodziców, najchĊtniej przyjĊáoby postaü „cukierek
albo banknot”.
Zwracam siĊ wiĊc do nauczycieli jĊzyków obcych, wychowawców
a przede wszystkim rodziców z proĞbą,
by nieustannie táumaczyli dzieciom sens
obchodzenia tego ĞwiĊta, pouczali,

wychowywali i kontrolowali, co ich dzieci
robią, wychodząc wieczorową porą 31
paĨdziernika, jakie produkty zabierają
z kuchni, a przede wszystkim, aby zwracali uwagĊ na to, jakie „fanty” po tym
wieczorze ich pociechy przynoszą do
domów. Aby, gdy, byü moĪe, ich dzieci
kiedyĞ zostaną przyáapane na gorącym
uczynku, nie musieli siĊ za nie wstydziü.
mw

WAĩNA
INFORMACJA
DOTYCZĄCA
OGàOSZEē
DROBNYCH
W tym tygodniu ogáoszenia
drobne do nastĊpnego numeru
przyjmujemy tylko do czwartku - do
godz. 10.00. Za utrudnienie przepraszamy.
Redakcja

STUDNIE

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

Pielgrzymka
do Ziemi ĝwiĊtej
4-11 lutego 2017r.
Koszt: 3.200 zá
W cenie transport na lotnisko
Wylot z OkĊcia w Warszawie
Zapisy: ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

Serdeczne podziċkowania
Panu Ordynatorowi, Doktorowi Jarosâawowi Dutkiewiczowi,
Panu Doktorowi Wojciechowi Berezce, a takīe wszystkim Pielċgniarkom
oddziaâu wewnċtrznego szpitala w Ostrzeszowie za sâowa wsparcia,
īyczliwoğý i troskliwĆ opiekċ nad moim Kochanym Mċīem

ğp. Ignacym Anastazym Jeziorkiem
skâada
īona z rodzinĆ

Serdeczne podziċkowania
Ksiċdzu proboszczowi Piotrowi Pasiowi, Ksiċdzu proboszczowi
Piotrowi Kuğwikowi, Rodzinie, Przyjacioâom, SĆsiadom, Znajomym,
Delegacjom oraz wszystkim, którzy zamówili msze ğw., zâoīyli wieĕce
i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu

ğp. Ignacego Anastazego Jeziorka
skâada
īona z rodzinĆ

150 MIEJSC PRACY
I PONAD 3 MILIONY ZA DZIAàKĉ?
DokoĔczenie ze str. 1.
Jej wyroby przeznaczone są na
eksport, wiĊc spóáka posiada wszelkie
wymagane przy eksporcie certy¿katy.
Co za tym idzie, stosuje reĪim technologiczny, który zabezpiecza ulatnianie siĊ
zapachów. Wszystkie procesy produkcyjne bĊdą odbywaáy siĊ pod dachem,
przy hermetycznym zamkniĊciu.
Zakáad planuje zakup dziaáki o powierzchni 6ha, a same budynki mają
mieü powierzchniĊ ok. 20 tys. m2. Cena,
jaką za tĊ dziaákĊ miasto zaproponowaáo, to 3.400.000 zá. ChociaĪ transakcja
odbywa siĊ w ramach àSSE i z jej udziaáem, to wspomniana kwota zasiliáaby
budĪet miasta. A gdyby wszystko zostaáo s¿nalizowane, doszáyby teĪ niemaáe
dochody z podatków od powierzchni

produkcyjnych. WaĪne, a moĪe najwaĪniejsze jest i to, Īe powstaáyby nowe
miejsca pracy. W liĞcie intencyjnym
jest mowa o zatrudnieniu 50 osób, ale
liczba ta moĪe wzrosnąü do 150. Na
powstaniu zakáadu skorzystaliby teĪ
dostawcy drobiu, a przecieĪ nasz powiat to prawdziwe zagáĊbie drobiarskie.
- Nie chciaábym wprowadzaü
hurraoptymizmu, bo juĪ paru inwestorów
niemal w ostatniej chwili siĊ wycofywaáo
- przestrzega M. Witek.
Prawda, Īe na zapas nie warto siĊ
cieszyü, a tym bardziej liczyü zyski.
Poczekajmy jeszcze trochĊ, wierząc, Īe
tym razem inwestor zechce skorzystaü
z oferty Ostrzeszowa i tutejszej àSSE.
K. Juszczak

,

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

APTEKA KWIATOWA

Grabów
nad Prosną
ul. Wodna 2A
(Przychodnia
)

Ostrzeszów, ul. àąkowa 10

poniedziaáek - sobota od 8.00 do 22.00

Kraszewice
ul. WieluĔska 42

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
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Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

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

poczta@czasostrzeszowski.pl

APTEKI
Plan dyİurów
„Drofarm” ul. Zamkowa 36 od 14.11 do 20.11
„W Rynku” od 21.11 do 27.11, tel. 730-04-72
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.

9.11.2016
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POLICJA

KOLIZYJNY TYDZIEē NA DROGACH POWIATU
Wypadek na „11”

Teraz nie pojeĨdzi
6 listopada, tuĪ przed poáudniem w Kocháowach doszáo do wypadku. Kierująca volkswagenem
polo, 22-letnia mieszkanka gminy Ostrzeszów, nie dostosowaáa prĊdkoĞci jazdy do panujących
warunków, w wyniku czego zjechaáa na przeciwny pas jezdni i doprowadziáa do czoáowego zderzenia
z samochodem marki Toyota Yaris. Pokrzywdzony to 35-letni mieszkaniec powiatu kĊpiĔskiego.
Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi. 22-latka doznaáa obraĪeĔ, hospitalizowano ją w ostrzeszowskim szpitalu. Policjanci prowadzą dalsze postĊpowanie w tej sprawie.

Policjanci skierują do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie wniosek o ukaranie sprawcy kolizji, do której doszáo w Ostrzeszowie przy al. Wojska Polskiego. 24-letni mĊĪczyzna, kierujący
fordem, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i doprowadziá do zderzenia.
W poniedziaákowe poáudnie (31.10.) dyĪurny Policji otrzymaá zgáoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów.
Sprawcą byá 24-letni mieszkaniec gminy Grabów, kierujący osobowym fordem focusem. Máody
mĊĪczyzna nie ustąpiá pierwszeĔstwa przejazdu i doprowadziá do zderzenia z renault clio, którym
kierowaá 63-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów. Uczestnicy zdarzenia byli trzeĨwi.
Za spowodowanie kolizji funkcjonariusze zatrzymali 24-latkowi prawo jazdy.

Kolizja
na Piastowskiej

Ranny
22-latek

Torzeniec

SkoĔczyáo
siĊ w rowie

fot. PSP Ostrzeszów

Tej samej nocy (00.36) dyĪurny Policji otrzymaá zgáoszenie o wypadku drogowym, do którego doszáo w Ostrzeszowie - Pustkowiu.
18-letnia mieszkanka gminy Ostrzeszów, kierująca audi a3,
nie dostosowaáa prĊdkoĞci do panujących warunków, zjechaáa na
prawe pobocze i uderzyáa w drzewo. Dziewczyna byáa trzeĨwa.
W samochodzie znajdowaáo siĊ równieĪ dwóch pasaĪerów, jeden
z nich - 22-letni mieszkaniec Ostrzeszowa - odniósá powaĪne obraĪenia - przewieziono go do ostrzeszowskiego szpitala. 18-latka
straciáa prawo jazdy.
Prowadzone jest dalsze postĊpowanie w tej sprawie.

4 listopada, po
godzinie 17.30 patrol Policji powiadomiá dyĪurnego, Īe
„najechaá” na kolizjĊ
drogową, do której
doszáo w Ostrzeszowie, na ul. Piastowskiej. Sprawcą
okazaáa siĊ 25-letnia mieszkanka
gminy Grabów,
kierująca seatem cordobą. Kobieta nie ustąpiáa pierwszeĔstwa
i doprowadziáa do zderzenia z jadącym z przeciwka citroenem
berlingo, którym kierowaá 46-letni mieszkaniec gminy Ostrzeszów.
Uczestnicy kolizji byli trzeĨwi. Za spowodowanie kolizji kobieta
zostaáa ukarana grzywną oraz punktami karnymi.

Iveco w hyundaia
Po godzinie 23.00, w piątek (4.11.) w Ostrzeszowie na ul. T. KoĞciuszki
doszáo do kolizji. 21-letni mieszkaniec miejscowoĞci Pamiątków, kierujący iveco
daily, nie ustąpiá pierwszeĔstwa i doprowadziá do zderzenia z samochodem
marki Hyundai, którym kierowaáa 64-letnia mieszkanka Szczecina. Sprawca
przyjąá mandat karny.

Lokomotywa
w ogniu
4 listopada o godz. 7.24 do PSP
wpáynĊáa informacja od dyĪurnego ruchu w Ostrzeszowie dotycząca poĪaru

Kierująca oplem corsą 20-latka (mieszkanka Mirkowa) nie
dostosowaáa prĊdkoĞci do panujących na drodze warunków, co
skoĔczyáo siĊ dachowaniem i „lądowaniem” w przydroĪnym rowie.
Na szczĊĞcie ani kobiecie, ani jej pasaĪerowi nic siĊ nie staáo. Do
zdarzenia doszáo 2 listopada, po godzinie 7.30 w TorzeĔcu. Za
naruszenie przepisów 20-latka zostaáa ukarana mandatem.

Bierzów

Fordem w sarnĊ
W piątek (4.11) po 17.00, 33-letnia mieszkanka gminy Kobyla
Góra, kierując osobowym fordem ¿estą, uderzyáa w przebiegającą
przez jezdniĊ sarnĊ. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali
czynnoĞci sáuĪbowe w związku z kolizją drogową z udziaáem
zwierzyny leĞnej.

lokomotywy na torach w okolicy ul. Ğw.
Mikoáaja.
Gdy straĪacy (trzy zastĊpy PSP oĞmiu ratowników) przyjechali na miejsce,

z kraty wentylacyjnej na dachu lokomotywy wydobywaá siĊ dym.
Zdrowym rozsądkiem wykazaá siĊ
maszynista, który jeszcze przed przy-

Nieuwaga
kosztowaáa ją...
prawo jazdy

Do tej kolizji doszáo po godzinie 13.00 (30.10.) w Parzynowie. Sprawczynią
zajĞcia okazaáa siĊ 30-letnia mieszkanka powiatu krotoszyĔskiego, kierująca
samochodem marki Volkswagen Sharan. Kobieta wyjeĪdĪając z posesji, nie
ustąpiáa pierwszeĔstwa i doprowadziáa do zderzenia z samochodem marki Lancia,
którym kierowaá 30-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra. Siáa uderzenia byáa doĞü
duĪa - pojazd pokrzywdzonego przemieĞciá siĊ i uderzyá w páot prywatnej posesji.
Funkcjonariusze zatrzymali 30-latce prawo jazdy, skierują takĪe wniosek
o ukaranie jej do Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.

CZYNNE: pn. - pt. od 9.00 do 17.00; sob. od 9.00 do 13.00

Zapraszamy
do nowo otwartego

SKLEPU
ODZIEĒOWEGO

TARASY KOMPOZYTOWE
SPRZEDAĒ I MONTAĒ

WENUS
przy ul. Sikorskiego 1
w Ostrzeszowie

693 635 565

byciem pomocy, wyszedá z lokomotywy,
opuĞciá pantografy áączące ją z siecią
trakcyjną, a takĪe przekazaá dyĪurnemu
informacjĊ o koniecznoĞci wstrzymania
ruchu kolejowego na obu sąsiadujących
torach i wyáączeniu napiĊcia w trakcji.
StraĪacy podali prąd gaĞniczy proszku przez kratĊ wentylacyjną do komory
kondensatorowej elektrowozu - przyczyniáo siĊ to do opanowania sytuacji.
NastĊpnie zdemontowali kratĊ wentylacyjną lokomotywy, co umoĪliwiáo podanie
kolejnego prądu proszku do komory i tym
samym doprowadziáo do ostatecznego
ugaszenia poĪaru.
Lokomotywa byáa czĊĞcią skáadu
pociągu towarowego przewoĪącego
odpady budowlane. Straty oszacowano
na 2000 zá.
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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509

25. sesja Rady Powiatu

„PAN BYLE CO WIESZ I BYLE
CO GADASZ”

popadaü w skrajnoĞci. JeĪeli ktoĞ jest
kosmopolitą, to Īadne ksiąĪki mu nie
pomogą - ripostowaá K. Obsadny.
- Pana wypowiedĨ zaáamuje mnie
duchowo, bo mówi to czáowiek, który
mieni siĊ opozycjonistą - odpowiadaá S.
Hemmerling. - Jak moĪna mówiü o radykalizmie, kiedy mówi siĊ o naszych
praojcach, którzy przelewali krew. To
jakieĞ kuriozum. ToĪsamoĞü narodowa
to nasza ĞwiĊtoĞü, a nie radykalizm.
- To ja i moi koledzy organizowaliĞmy pierwszy przemarsz 11 listopada
1981 roku, w dzieĔ ĞwiĊta, które nie
byáo przez komunistów uznawane przypominaá Obsadny. - Pan mnie nie
pouczaj patriotyzmu, bo pan byle co
wiesz, byle co gadasz.

WYNIKI MATUR
RODZĄ PYTANIA

W powiecie bez zmian - i káócą
siĊ, i nagradzają, a tematami wiodącymi jak zwykle oĞwiata i szpital.
CzymĞ nowym na ostatniej sesji byáy
niewątpliwie ¿lmy - i to aĪ dwa. Dotyczyáy one: afrykaĔskiego pomoru
ĞwiĔ oraz jubileuszu biblioteki.

SàOWNY POJEDYNEK
PATRIOTÓW
WáaĞnie od sprawozdania dyrektorki Biblioteki Publicznej - Doroty
Owczarczak, rozpoczĊáa siĊ ostatnia
sesja. Dyrektor przedstawiáa dziaáania
podejmowane przez bibliotekĊ. Dodatkowe informacje, a takĪe szczególne wydarzenia pokazane zostaáy
na slajdach.
O ksiąĪki i czasopisma patriotyczno-narodowe pytaá radny S. Hemmerling. Domagaá siĊ wsparcia starosty

i radnych w kompletowaniu ksiĊgozbioru pozwalającego odkáamywaü historiĊ.
- Pani dyrektor jest máodą osobą
i trzeba jej pomóc - mówiá.
OdpowiedĨ D. Owczarczak aĪ nadto szczegóáowo wyjaĞniaáa wszelkie
wątpliwoĞci. Niestety, temat nie zostaá zamkniĊty, a dyskusja zaczĊáa siĊ
przeradzaü w káótniĊ miĊdzy radnymi.
- Patriotyzm to przede wszystkim
wychowanie w rodzinie, tam siĊ on zaczyna od dziadków i ojców. Nie moĪna

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

Ten spór radykalnie zamknĊáa przewodnicząca, przechodząc do kolejnego
punktu obrad, którym byáo sprawozdanie z realizacji zadaĔ oĞwiatowych
w roku 2015 i w pierwszym póároczu br.
Inspektor Dominika Sikora zarysowaáa
stan organizacyjny placówek podlegających powiatowi, jak teĪ realizacjĊ zadaĔ
im powierzonych. Ogóáem w szkoáach
ponadgimnazjalnych uczyáo siĊ 1932
uczniów - mniej niĪ przed rokiem. Pracowaáo z nimi 245 nauczycieli (55,5%
to nauczyciele dyplomowani). 571
uczniów przyszáo do klas pierwszych.
Byáa teĪ mowa o wynikach matur i to
one, jak siĊ potem okazaáo, wzbudziáy
najwiĊcej pytaĔ radnych, a szczególnie
S. Hemmerlinga, który zwróciá uwagĊ
na maáą zdawalnoĞü matur w ZS nr 2.
CoĞ jest „na rzeczy”, skoro w tamtejszym LO byáa ona na poziomie 73,3%
(dla porównania I LO - 98,5%), a w
technikach 77,6% (technika w ZS nr 1
osiągnĊáy 78,9%).

KOMINKI
PIECE, KUCHNIE KAFLOWE,
GRILLE.

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

- Dlaczego tak jest i czy wprowadzono jakieĞ programy zaradcze? - pytaá radny. Ubolewaá, Īe komisja oĞwiaty
przyjĊáa te niepokojące dane bez uwag,
a nawet z zadowoleniem. Radny rzuciá
teĪ do rozwaĪenia propozycjĊ stopniowego wygaszania LO przy ZS nr
2, argumentując to nie tylko sáabymi
wynikami matur, ale teĪ malejącą liczbą
uczniów klas pierwszych.
„Wywoáany do tablicy” dyr. W. Jakubczyk táumaczyá, Īe uczniowie, mając
zaliczone egzaminy zawodowe, czĊsto
nie widzą potrzeby przystĊpowania do
matur. Mówiá teĪ, Īe potencjaá, z jakim
przychodzą do nich absolwenci gimnazjów, bywa na niskim poziomie i nie
wszystko da siĊ nadrobiü.
Inną propozycją Hemmerlinga byáo
obniĪenie kryteriów „stypendium starosty” do Ğredniej 4,0. Rzecz w tym, Īe
na tak wielką liczbĊ stypendiów, które
trzeba by byáo wtedy przyznaü, po prostu powiatu nie staü. Mówiá o tym sam
starosta i inni radni. Starosta odniósá
siĊ teĪ do sugestii zlikwidowania LO
przy ZS nr 2.
- Musimy daü szeroką ofertĊ, jeĪeli
nie chcemy, by máodzieĪ odchodziáa do
innych szkóá - przekonywaá.
Pozytywnie stan oĞwiaty w szkoáach
ponadgimnazjalnych oceniá K. Obsadny.
Apelowaá jedynie o „rozgĊszczenie”
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Pytaá teĪ o planowany na przyszáy rok
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budĪet dla szkóá - czy nie bĊdzie trzeba
doáoĪyü pieniĊdzy?
- Na pewno trzeba bĊdzie doáoĪyü
(bĊdzie to przynajmniej 500 tys. zá), bo
w szkoáach mamy o sto dzieci mniej,
a im mniej uczniów, tym mniejsze
subwencje, zaĞ wiĊkszoĞü kosztów to
koszty staáe - odpowiadaá wicestarosta
A. Mickiewicz.
Z kolei o rozbudowĊ bazy sportowej w I LO i ZS nr 2 apelowaá radny
S. Hebisz.
Miáym akcentem debaty nad oĞwiatą byáo wrĊczenie przez starostĊ listu
gratulacyjnego Michaáowi Báochowi dyrektorowi I Liceum Ogólnoksztaácące
w Ostrzeszowie. Gratulacje dotyczyáy
wyróĪnienia szkoáy w konkursie Wielkopolska Szkoáa Roku (pisaliĞmy o tym
przed tygodniem).

JAK USTRZEC TRZODĉ
PRZED AFRYKAēSKIM
POMOREM ĝWIē?
Kolejny temat, poruszony na sesji,
to afrykaĔski pomór ĞwiĔ. Choroba,
która staje siĊ coraz groĨniejsza, dotaráa
takĪe do Polski (23 ogniska). Mówiá na
jej temat, takĪe korzystając z krótkiego
¿lmu szkoleniowego, powiatowy lekarz
weterynarii - Krzysztof Lamek. Wydaje
siĊ, Īe jedynym sposobem ustrzeĪenia
trzody przed tą chorobą jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny
w chlewniach.
DokoĔczenie na str. 6.

Tynki tradycyjne

cementowo - wapienne maszynowo

GâADZIE GIPSOWE
SZLIFOWANE PLANEXEM

OCIEPLANIE BUDYNKÓW
i inne usáugi budowlane
MoĪliwoĞü obejrzenia wykonanych zleceĔ

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE!
tel. 663 056 464

PAN ZBIGNIEW RADZI

Przedstawiamy kolejną grupę
pilarek spalinowych, a mianowicie
pilarki dla leśnictwa, czyli nowoczesną technikę ułatwiającą ciężką
pracę.
Mocne pilarki profesjonalne
STIHL pozwolą wykonać wszystkie
prace w leśnictwie i przy pielęgnacji
krajobrazu. Zaawansowane, profesjonalne rozwiązania techniczne
i wyposażenie bezpieczeństwa STIHL
ułatwiają i usprawniają pracę, a także
czynią ją bezpieczniejszą.
Do tej grupy pilarek STIHL zaliczamy: MS 241C-M ,MS 261, MS
261 C-M, MS 261 C-M VW, MS 362,
MS 362 C-M, MS 362 C-M VW, MS
441 , MS 441 C-M, MS 461, MS 661
C-M, MS 880.
MS 241 C-M - pilarka łańcuchowa wyposażona seryjnie w innowacyjny system elektronicznego
sterowania silnikiem M-Tronic. Mieszanka paliwowa dozowana jest
elektronicznie i automatycznie
dopasowana do warunków pogodowych. Pozwala to na uzyskanie
optymalnej wydajności pracy. O wydajności i komforcie pracy decydują
także: łatwy w konserwacji filtr HD2,
profesjonalny system antywibracyjny STIHL, pompa olejowa z funkcją
regulacji wydajności czy praktyczne
nakrętki koła napędowego, zintegrowane z pokrywą.
MS 261 - wzorcowa pilarka
łańcuchowa. Znakomita pilarka
średniej klasy mocy. Oszczędna,
ergonomiczna o minimalnej skłonności do drgań. Nowy model STIHL
MS 261 to następca legendarnej
pilarki łańcuchowej MS 260 (jedna
z najchętniej kupowanych pilarek
na świecie), doskonała do wszystkich prac, tj. trzebieży, pielęgnacji
drzewostanu, pozyskiwania i cięcia
drewna oraz do docinania drewna
na budowie.

MS 261 C-M VW -. poręczna, mocna, profesjonalna pilarka
spalinowa STIHL z systemem M-Tronic, elektrycznie ogrzewanym
uchwytem i układem ogrzewania
gaźnika. System precyzyjnie reguluje
czas zapłonu i dozuje odpowiednią
ilość paliwa, uwzględniając warunki
zewnętrzne. Zapewnia zawsze optymalną moc silnika. Filtr HD2, pompa olejowa z regulacją wydajności
i praktyczne wyposażenie takie jak:
tłumik ze stali nierdzewnej, praktyczne nakrętki i łatwo demontowalna
pokrywa za pomocą trzech złączy.
Do 20% mniejsze zużycie paliwa
i do 50% mniejsza emisja spalin
w porównaniu z dwusuwowymi
silnikami STIHL o podobnej mocy
bez technologii 2-MIX. Pilarka z systemem M-Tronic pracuje optymalnie
w i zapewnia najlepsze wyniki pracy
podczas okrzesywania, trzebieży
oraz ścinki drzew w średniej wielkości zasobach leśnych
MS 362 - dynamiczna spalinowa pilarka łańcuchowa o doskonałym stosunku ciężaru do mocy
i wysokim momencie obrotowym.
Do 20% mniejsze zużycie paliwa oraz
redukcja emisji spalin do 50% w porównaniu do dwusuwowych modeli
o tej samej mocy bez technologii
2-MIX. Doskonała do pozyskiwania surowca drzewnego, wycinki
drzew o miękkiej strukturze i trzebieży w średnich zasobach leśnych.
Mocna, trwała i niezawodna pilarka
spalinowa, która spełni najwyższe
wymagania.
MS 362 C-M VW - innowacyjna pilarka profesjonalna o mocy
3,5kW z systemem M-Tronic (M)
i wyposażeniem zimowym (VW).
To pilarka z układem elektrycznego ogrzewania uchwytu i gaźnika
(VW). Dozowanie paliwa regulowane

elektronicznie i automatycznie dopasowane do warunków otoczenia.
Z filtrem HD2, zapewniającym długi czas pracy pomiędzy kolejnymi
czyszczeniami filtra. Zmniejszone
zużycie paliwa do 20% oraz redukcja
emisji spalin o 50% w porównaniu
z silnikami dwusuwowymi bez
technologii 2-MIX. Doskonała do
prac w zasobach drewna średniowymiarowego. Niezwykle wytrzymała
pilarka spalinowa z komfortowym
wyposażeniem zimowym.
MS 441 - nowoczesna, wysoko
wydajna pilarka łańcuchowa o mocy
5,7KM, o niskim poziomie wibracji,
dla leśnictwa i rolnictwa. Zoptymalizowany stosunek ciężaru do mocy,
lepsze prowadzenie, bardzo niski
poziom wibracji. Bogate wyposażenie. Do 20% niższe zużycie paliwa
i do 50% niższa emisja spalin w porównaniu do dwusuwowych modeli
o tej samej mocy bez technologii
2-MIX. Doskonała do ścinki drzew
w średnich zasobach leśnych.
MS 661 C-M - wyjątkowo
mocna pilarka z systemem STIHL
M-Tronic (5,4kW). Nowa pilarka
wykorzystywana w zawodach
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Pilarka do pozyskiwania
twardego drewna, przeznaczona do najciĊĪszych zastosowaĔ
w leĞnictwie. System M-Tronic
gwarantuje stale optymalną
moc silnika i áatwe uruchamianie pilarki dziĊki jednej pozycji
roboczej Start i funkcji przycisku
Stop, wysoko wydajna pompa
olejowa z regulacją wydajnoĞci,
¿ltr HD2 zapewnia doskonaáą
¿ltracjĊ, oszczĊdny silnik 2-MIX.
Podczas pracy pilarką spalinową pamiĊtajmy o zachowaniu
bezpieczeĔstwa. RĊkawice, okulary, heámy, nauszniki ochronne
- te akcesoria znajdziecie PaĔstwo u autoryzowanego dealera
STIHL.
PO PIERWSZE,
BEZPIECZEēSTWO!

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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defilowaáa caáa „litania ĞwiĊtych”,
by wspomnieü Ğw. Franciszka, Antoniego, Mikoáaja, Jana Pawáa II
czy o. Maksymiliana Kolbego. Byá
takĪe w rycerskiej zbroi Ğw. Jerzy
i caáy zastĊp anioáów i anioáków
z Michaáem Archanioáem na czele.
Z wielkim kluczem kroczyá maáy Piotr.
Dziewczynki z kolei najczĊĞciej upodabniaáy siĊ do Maryi, byáa teĪ Ğw.
Rita, Ğw. Jadwiga i Matka Teresa
z Kalkuty. W orszaku ĞwiĊtych nie
mogáo zabraknąü sióstr nazaretanek,
niosących wizerunki swej matki zaáoĪycielki Franciszki Siedliskiej
i sióstr mĊczenniczek z Nowogródka.
Trzeba teĪ pamiĊtaü o niesionych na
czele orszaku relikwiach.

Blisko 80 ĞwiĊtych i kilkaset
towarzyszących im osób wziĊáo
udziaá w Marszu Wszystkich ĝwiĊtych, który 30 paĨdziernika przeszedá ulicami Ostrzeszowa. Barwny
orszak wyruszyá sprzed koĞcioáa
Chrystusa Króla, póĨniej ulicami:

Zamkową i Gorgolewskiego, przez
pl. Borek, nastĊpnie DaszyĔskiego i ks. Sobierajskiego, dotará na
cmentarz parafialny. Tu, w kaplicy
odprawiona zostaáa msza Ğw., po
której najmáodsi uczestnicy obdarowani zostali sáodyczami, zaĞ caáe

Tak to, dowodzony przez panią
AgatĊ, rozĞpiewany marsz dotará
do bram cmentarza. Tam czĊĞü
wiernych poszáa na groby swoich
bliskich, inni zaĞ udali siĊ do kaplicy,
aby dalej ĞwiĊtowaü nadchodzący
dzieĔ Wszystkich ĝwiĊtych.
Nie byáoby tak barwnego i radosnego orszaku, gdyby nie zaangaĪowanie rodziców i opiekunów, którzy
pomogli przygotowaü dzieciom ciekawe stroje ĞwiĊtych, póĨniej zaĞ
wspólnie z pociechami obchodzili
wigiliĊ Wszystkich ĝwiĊtych - ĞwiĊta,
które wáaĞnie dziĊki nim staje siĊ nie
tylko dniem refleksji i zadumy, ale
równieĪ dniem radoĞci.
K. Juszczak

przedsiĊwziĊcie zwieĔczyá wspólny
taniec, oczywiĞcie przy dĨwiĊkach
piosenki „Bal wszystkich ĞwiĊtych”.
To juĪ drugi raz parafia Chrystusa Króla, przy wspóáudziale parafii
ĝwiĊtej Jadwigi Królowej, organizuje
taką wesoáą uroczystoĞü, bĊdącą
przeciwwagą dla zachodnich „straszydeá”. ĝwiĊci górą, no bo teĪ jest
ich o wiele wiĊcej niĪ wampirów,
wiedĨm i koĞciotrupów. W marszu

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

WIATY • GARAĭE • PANEL OGRODZENIOWY • SIATKA OGRODZENIOWA

O naszych patronach

SONDA

Justyna Markiewicz
uczennica

JednĆ z najbardziej znanych mi
patronek jest ğw. Faustyna. Ğw. Faustyna byâa zakonnicĆ, która zmarâa bardzo mâodo. Przygotowujċ siċ wâağnie
do bierzmowania, za swojĆ patronkċ
prawdopodobnie wybiorċ wâağnie ğw.
Faustynċ. Oprócz niej wymieniâabym
ğw. Jana, Piotra, Pawâa - czyli naszych
ewangelistów. Znani sĆ mi takīe ğw.
Florian - patron straīaków, oraz ğw.
Krzysztof - patron kierowców. Przed
dâugimi podróīami zdarzaâo mi siċ
pomodliý do ğw. Krzysztofa o dobrĆ
drogċ - moīe dziċki temu nigdy nic
siċ nie staâo.
Dobrze, īe poszczególni ğwiċci
majĆ swoje „sprawy”, którym patronujĆ.
áatwiej dziċki temu poprosiý o wstawiennictwo w danej sprawie. O co moīna poprosiý ğwiċtych? O róīne rzeczy,
o zdrowie, o szczċğcie, o powodzenie
w jakiejğ kwestii, oni tak jakby poğredniczĆ w naszych modlitwach do Boga.

Krzysztof Hirse
magazynier

Najpopularniejszym patronem jest
chyba mój patron, czyli ğw. Krzysztof,
patron kierowców. 25 lipca obchodzimy jego ğwiċto - odbywa siċ wtedy
ğwiċcenie pojazdów, w którym zresztĆ chċtnie biorċ udziaâ. Duīo jeīdīċ
autem, myğlċ, īe wâağnie wtedy ğw.
Krzysztof wspiera mnie najbardziej.
Inni znani mi ğwiċci to np. ğw.
Piotr, ğw. Paweâ - apostoâowie. Nie
moīna nie wspomnieý wspóâczesnego
nam ğwiċtego Jana Pawâa II, matki
Teresy z Kalkuty czy Maksymiliana
Kolbego, który ma zwiĆzki z Ostrzeszowem.
Kaīdy powinien pamiċtaý o swoim
patronie, w koĕcu jego imiċ nosimy od
chwili chrztu bĆdĩ wybieramy podczas
bierzmowania. Patroni, ğwiċci wstawiajĆ siċ za nami u Boga, moīna siċ
do nich zwracaý o pomoc, zwâaszcza
w przynaleīnych im patronatach.

Sylwestra Harendarz
z córkĆ LaurĆ
zajmuje siċ dzieckiem

Ja mam na imiċ Sylwestra, ğwiċtej
o tym imieniu akurat nie ma. Jest jednak ğw. Sylwester oraz ğw. Weronika,
której imiċ przybraâam podczas bierzmowania. Ğwiċta Weronika Jezusowi
niosĆcemu krzyī podaâa chustċ do
otarcia twarzy, z tego jĆ kaīdy pamiċta. Jest takīe ğw. Laura, której imiċ
nosi moja córeczka - jest ona patronkĆ
rodzin. Inni popularni ğwiċci to ğw.
Franciszek, ğw. Antoni, ğw. Krzysztof
oraz oczywiğcie ğw. Jan Paweâ II. Mikstat, w którym mieszkam, takīe ma
swojego patrona - ğw. Rocha. Dziċki
niemu nasze miasteczko jest znane
w caâej Polsce.
Patron moīe siċ wstawiý za nami
u Boga. Waīniejsza jednak niī modlitwa do ğwiċtego jest modlitwa do samego Boga. Kult ğwiċtych jest juī mniej
popularny niī kiedyğ, raczej niewielu
czyta teraz „Īywoty ğwiċtych” - warto
jednak pamiċtaý o swoim patronie.

Honorata Skorupa
pracuje w szpitalu

Jednym z najbardziej znanych mi
patronów jest ğw. Józef. Przychodzi
mi takīe na myğl niedawno wyğwiċcona Matka Teresa, ğw. Maksymilian,
ğw. Paweâ oraz ğw. Honorata - moja
patronka.
Bardzo popularny jest takīe ğw.
Antoni od rzeczy zagubionych i ğw.
Krzysztof - patron podróīnych i kierowców - w czasie podroīy dobrze
mieý przy sobie jego wizerunek.
Kult ğwiċtych jest w Polsce nadal
doğý popularny, nie brakuje w koĕcu
wszelkich odpustów. Wiele szkóâ czy
instytucji ma takīe swoich patronów
wğród ğwiċtych.
Kaīdy ma swojĆ ulubionĆ modlitwċ - ja modlċ siċ na swój sposób oraz
tak jak nauczyâa mnie babcia. Gdy
kiedyğ coğ zgubiâam, modliâam siċ do
ğw. Antoniego, ale, chyba za sâabo,
siċ modliâam, bo, niestety, zgubionej
wtedy rzeczy nie odnalazâam.

rozm. A. Pisula
fot. K. Juszczak

Zbigniew Surdyk
ğlusarz remontowy

Najpopularniejszym ğwiċtym naszych czasów jest chyba nasz papieī
Jan Paweâ II. Ja mam na imiċ Zbigniew,
z tego, co wiem, wğród ğwiċtych nie ma
chyba patrona o tym imieniu. Za to na
bierzmowaniu przyjĆâem imiċ Józef - a to
juī jeden z bardziej znanych ğwiċtych.
Patron to przede wszystkim opiekun
osoby, która nosi jego imiċ, ale moīe
to teī byý ğwiċty opiekujĆcy siċ jakĆğ
grupĆ zawodowĆ lub danym koğcioâem.
W naszym regionie sporo jest znanych
patronów, w dzieĕ ich ğwiċta w tych
paraÀach sĆ zawsze odpusty: ğw. Idzi
w Mikorzynie, ğw. Roch w Mikstacie
i Parzynowie, w Bledzianowie jest Matka
Ğwiċta Bolesna. W Niedĩwiedziu, skĆd
jestem, mamy koğcióâ pod wezwaniem
ğw. Anny. Jeğli mam czas, to razem
z rodzinĆ biorċ udziaâ w tych odpustach,
zwâaszcza w naszej paraÀi.
Warto pamiċtaý o ğwiċtych. Zawsze
moīna prosiý ich o wstawiennictwo
w jakiejğ waīnej dla nas sprawie.
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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.

POLICJA
Kierowaá po pijanemu
30 paĨdziernika, po póánocy,
w Kobylej Górze policjanci zatrzymali do kontroli ¿ata skudo. Kierujący nim 24-letni obywatel Ukrainy byá
pijany - przeprowadzone badanie
wykazaáo ponad 2,5 promila alkoholu. MĊĪczyĨnie grozi do dwóch
lat wiĊzienia.
Sprawca zostaá zatrzymany
w policyjnym areszcie do dyspozycji Prokuratora Rejonowego
w Ostrzeszowie. Gdy wytrzeĨwiaá,
usáyszaá zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeĨwoĞci. To
przestĊpstwo zagroĪone jest karą
do dwóch lat wiĊzienia.

Z promilami, bez
uprawnieĔ na motorze
30 paĨdziernika, ok. godz.
14.00 W Ostrzeszowie, na ul.
Maákowskich, 21-latek kierujący
motocyklem marki BMW uderzyá
w zaparkowanego mercedesa,
naleĪącego do innego 21-letniego mieszkaĔca Ostrzeszowa. Jak
siĊ okazaáo, beztroski motocyklista
kierowaá jednoĞladem, mając prawie dwa promile alkoholu we krwi,
ponadto bez uprawnieĔ.

Zabrali mu „prawko”
W poniedziaáek, 31 paĨdziernika, po godzinie 7.00, patrolując
ul. Kolejową w Ostrzeszowie, policjanci zatrzymali do kontroli mercedesa, którym kierowaá 55-letni
mieszkaniec gminy Ostrzeszów.
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Okazaáo siĊ, Īe mĊĪczyzna miaá
blisko promil alkoholu.
Funkcjonariusze zatrzymali mu
prawo jazdy oraz uniemoĪliwili dalszą jazdĊ.

W Pisarzowicach
w samo poáudnie
Kierowca toyoty nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci od poprzedzającego go audi - byáo to
przyczyną kolizji, do której doszáo
w Pisarzowicach w poniedziaáek
(31.10). Nie obyáo siĊ bez grzywny
i punktów karnych.
Funkcjonariusze ustalili, Īe
39-letni mieszkaniec Ostrzeszowa
kierujący toyotą rav, nie zachowaá
bezpiecznej odlegáoĞci i uderzyá
w tyá poprzedzającego go samochodu marki Audi Q7, którym
kierowaáa 39-letnia mieszkanka
gminy Grabów.
Sprawca „dostaá” karĊ grzywny
i punkty karne.

Stáuczka na rondzie
W piątek (4.11), po godzinie
15.30 w Ostrzeszowie, przy ul. J.
Piásudskiego, 57-letnia mieszkanka
gminy Ostrzeszów, kierująca samochodem marki Audi A6, wjeĪdĪając
na rondo, nie ustąpiáa pierwszeĔstwa i zderzyáa siĊ z nieustalonym
pojazdem (kierowca odjechaá
z miejsca zdarzenia). Kobieta byáa
trzeĨwa; za spowodowanie kolizji
policjanci ukarali ją mandatem.

25. sesja Rady Powiatu

„PAN BYLE CO WIESZ I BYLE
CO GADASZ”
DokoĔczenie ze str. 4.
Podczas sesji przyjĊto kilka
uchwaá. Pierwsza dotyczyáa zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostĊpu do usáug spoáecznych
w powiecie ostrzeszowskim”. Jest
to projekt WRPO, który realizowaü
bĊdzie PCPR razem z gm. Czajków.
Najkrócej mówiąc - ponad 400 tys.
ma wspomóc najbardziej potrzebujące rodziny.
Radni przyznali takĪe pomoc
¿nansową dla województwa wielkopolskiego na zapewnienie wkáadu
wáasnego do projektu dotyczącego
wyposaĪenia szpitala w narzĊdzia
informatyczne, umoĪliwiające wdroĪenie elektronicznej dokumentacji
medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miĊdzy podmiotami
leczniczymi samorządu województwa. Takie wyposaĪenie ma kosztowaü 2,2 mln zá, powiat pokryje 15%
tej sumy.
Rada upowaĪniáa teĪ zarząd
powiatu do przyjĊcia darowizny 10
tys. od jednej z ostrowskich ¿rm na
naukĊ jĊzyków wychowanków Domu
Dziecka w Ostrzeszowie.

jest kruszywo. Mają to byü odcinki
w Gáuszynie, Wysotach, Czajkowie.

NIKOGO NIE BĉDĉ
PRZEPRASZAû
Radnego Hemmerlinga interesowaáy m.in. koszty wyjazdu naszej
delegacji do Meissen.
- To byáo 2900 zá, z czego 2200
transport - odpowiadaá starosta.
Radny apelowaá równieĪ do dyrektorów szkóá o zorganizowanie
wyjĞcia máodzieĪy na ¿lm „WoáyĔ”.
Starosta zapewniá, Īe sam na niego pójdzie, bo interesuje siĊ historią
i zachĊcaá do obejrzenia tego ¿lmu.
Na koniec S. Hemmerling powróciá do swej interpelacji sprzed miesiąca, kiedy to stanąá w obronie jednego
z mieszkaĔców powiatu, któremu
sąsiad Ğciekami poprodukcyjnymi zanieczyszcza rów. Wyraziá ubolewanie,

CO Z ROZBUDOWĄ
SZPITALA?
Nie mogáo zabraknąü na sesji tematyki szpitalnej. RównieĪ pierwsza
z interpelacji, zgáoszona przez radną
M. Gorzelanną, dotyczyáa rozbudowy
szpitala.
- Do koĔca roku miaáy staü mury
nowego skrzydáa szpitala, tymczasem
przetarg zostaá uniewaĪniony i co
dalej? Kto zapáaci za kolejne dokumentacje?
- Wynik przetargu nie byá po naszej myĞli i musieliĞmy siĊ z tego
wycofaü - odpowiadaá L. Janicki.
- Mamy juĪ dokumentacjĊ, nie ma
potrzeby opracowania odrĊbnej.
W zaleĪnoĞci od Ğrodków (kredytów),
bĊdziemy budowaü caáoĞü lub czĊĞü
niezbĊdną dla speánienia wymogów
standaryzacyjnych, czyli blok operacyjny i komunikacja.
Z kolei J. Mucha pytaá, na których odcinkach zostaną naprawione
drogi powiatowe, którymi woĪone

Īe sáuĪby powiatowe nie chcą lub nie
mogą zająü siĊ zbadaniem tej sprawy.
Poinformowaá teĪ, Īe otrzymaá pisma
z kancelarii „opáacanych przez tych
panów, którym siĊ dobrze powodzi”
z Īądaniem przeprosin pod groĨbą
sprawy sądowej.
- Mam siĊ sprzeniewierzyü rocie Ğlubowania i nie reagowaü na
krzywdĊ czáowieka, który prosi nas
o pomoc? A jeĞli nie, to jestem zastraszany. MogĊ oĞwiadczyü - nikogo przepraszaü nie bĊdĊ za obronĊ
czáowieka pokrzywdzonego.
To tylko czĊĞü wypowiedzi
i spraw, o których na ostatniej, trwającej ponad piĊü godzin, sesji mówiono.
K. Juszczak

Prosto pod koáa
RównieĪ 4 listopada, po godzinie 22.30, dyĪurny Policji otrzymaá
zgáoszenie o potrąceniu pieszego.
Do zdarzenia doszáo w Palatach
przy ul. Klonowej.
Na miejscu policjanci ustalili, Īe
29-letni mĊĪczyzna (mieszkaniec
gminy Grabów) nagle wtargnąá na
jezdniĊ wprost pod nadjeĪdĪającego peugeota partnera, którym
kierowaá 28-letni mieszkaniec
gminy Kraszewice. Okazaáo siĊ,
Īe pieszy byá nietrzeĨwy. Przeprowadzone badanie wskazaáo ponad
dwa promile alkoholu. 29-latek doznaá obraĪeĔ, zostaá przewieziony do ostrzeszowskiego szpitala.
Przeciwko nietrzeĨwemu pieszemu skierowany zostanie do sądu
wniosek o ukaranie go. Kierowca
peugeota byá trzeĨwy.

135km/h
w zabudowanym
5 listopada, 15 minut po póánocy w Ligocie, policjanci z ostrzeszowskiej drogówki zatrzymali
samochód marki Subaru. Kierowaá
nim 23-letni mieszkaniec gm. Kobyla Góra. MĊĪczyzna w obszarze
zabudowanym jechaá z prĊdkoĞcią
135 km/h. Policjanci zatrzymali mu prawo jazy oraz ukarali go
karą grzywny.

Narkotyki
Ostrzeszowscy kryminalni od
kwietnia tego roku prowadzą dochodzenie na terenie gminy Kobyla
Góra, dotyczące narkotyków. Dotąd
zatrzymano juĪ blisko 30 osób,
którym przedstawiono zarzuty posiadania i zaĪywania Ğrodków odurzających.
Kolejne aresztowanie miaáo
miejsce w minioną niedzielĊ (6
listopada). Zatrzymano wówczas
25-letniego mieszkaĔca powiatu
kĊpiĔskiego, który miaá przy sobie marihuanĊ. MĊĪczyzna zostaá

zatrzymany w policyjnym areszcie
do dyspozycji prokuratora.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Uderzyá w tyá mercedesa
TuĪ przed godz. 14.00, 29
paĨdziernika, doszáo do kolizji
w Palatach - sprawcą byá 18-letni
mieszkaniec pow. wieruszowskiego, kierujący renault laguną. Nastolatek nie zachowaá bezpiecznej
odlegáoĞci od poprzedzającego go
mercedesa i uderzyá w jego tyá. Mercedesem kierowaá 68-letni mieszkaniec Grabowa.
Nastoletni sprawca zostaá ukarany mandatem.

Renault - mazda - renault
31 paĨdziernika, po 11.00
w Ostrzeszowie, przy ul. KoĞciuszki, 31-latka kierująca samochodem
marki Renault Laguna nie zachowaáa bezpiecznej odlegáoĞci i najechaáa na tyá poprzedzającej ją mazdy,
którą kierowaáa 66-letnia mieszkanka Legnicy. W wyniku uderzenia
mazda przemieĞciáa siĊ i uderzyáa
w tyá renault megane (kierowaáa
nim 59-letnia mieszkanka Sycowa).
Sprawczyni zostaáa ukarana
grzywną oraz punktami karnymi.

Wieczorem (tuĪ po 19.00) 1 listopada na cmentarzu w Czajkowie
zapaliá siĊ metalowy kontener ze Ğmieciami. Straty oszacowano na 500zá.
2 listopada zapaliáa siĊ sadza
w kominie w Kraszewicach, dzieĔ
póĨniej do podobnego zdarzenia doszáo w Kaliszkowicach Oáobockich
oraz 7 listopada w Kocháowach.

22. sesja Gminy Kraszewice

PODATKI OD NIERUCHOMOĝCI
I STAWKI ZA WODĉ
Podczas ostatniej, odbywającej
siĊ 28 paĨdziernika, sesji Rady Gminy
Kraszewice radni uchwalili m.in. stawki
za wodĊ i opáatĊ za odprowadzanie
Ğcieków. Ich wysokoĞü przedstawia
siĊ nastĊpująco:
Cena za pobór 1m3 wody z urządzeĔ zbiorowego zaopatrzenia
w wodĊ przez:
- gospodarstwa domowe, jednostki
budĪetowe, stowarzyszenia, fundacje
oraz do produkcji rolnej - 2,30 zá + 8%
VAT
- pozostaáych odbiorców - 2,80 zá
+ 8% VAT
Cena za odprowadzenie 1m3
Ğcieków do zbiorczych urządzeĔ
kanalizacyjnych przez:
- gospodarstwa domowe, „produkcjĊ rolną”, jednostki budĪetowe, stowarzyszenia, fundacje - 3,50 zá + 8% VAT
- pozostaáych odbiorców - 3,80 zá
+ 8% VAT
Radni uchwalili teĪ wysokoĞü stawek podatku od nieruchomoĞci na 2017
rok. W wiĊkszoĞci przypadków są one
minimalnie niĪsze od obowiązujących
w 2016r.
Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej, bez wzglĊdu
na sposób zakwali¿kowania w ewidencji

SPRZEDAį
SOKÓW

NATURALNYCH:

_WIEE JABBKA
JU

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

Kolejny radiowóz
dla Grabowa
Komisariat Policji w Grabowie
otrzymaá nowy radiowóz. Fundusze
pozyskane zostaáy ze Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie, samorządów lokalnych oraz z wáasnych Ğrodków Policji.
W czwartkowe poáudnie (3.11.)
na terenie Komisariatu Policji
w Grabowie nad Prosną odbyáo
siĊ uroczyste przekazanie oznakowanego radiowozu marki Kia Ceed.
W uroczystoĞci wziĊli udziaá
przedstawiciele wáadz - starosta
i wicestarosta, burmistrz Grabowa
oraz przedstawiciele rady powiatu
oraz lokalnych samorządów. Zaproszeni goĞcie, tj. Lech Janicki, Zo¿a
Witkowska oraz insp. Dariusz Bieniek przekazali na rĊce kierownika
Rewiru Dzielnicowych - starszego
aspiranta Damiana Gilickiego, kluczyki oraz dokumentacjĊ pojazdu.
Podobnie jak w roku ubiegáym
nowo zakupiony pojazd zasili ÀotĊ
grabowskiego komisariatu i bĊdzie
sáuĪyá mieszkaĔcom piĊciu gmin,
jakie swoim zasiĊgiem obejmuje
Komisariat Policji w Grabowie.
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STRAĒ
„Wysyp” kolizji, poĪary
sadzy w kominie...

gruntów i budynków - 0,81zá od 1m2
powierzchni (obecnie - 0,80zá od 1m2)
b) pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi páynącymi jezior i zbiorników
sztucznych - 4,54zá od 1ha powierzchni
(obecnie - 4,58zá od 1ha)
c) pozostaáych - 0,22zá od 1m2
powierzchni (obecnie - 0,21zá od 1m2)
d) niezabudowanych, objĊtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 paĨdziernika
2015 r. o rewitalizacji, i poáoĪonych
na terenach, dla których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
zabudowĊ mieszkaniową, usáugową
albo zabudowĊ o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyáącznie te
rodzaje zabudowy, jeĪeli od dnia wejĞcia w Īycie tego planu w odniesieniu
do tych gruntów upáynąá okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakoĔczono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98zá od 1m2 powierzchni
(obecnie - 3,00zá od 1m2)
Od budynków lub ich czĊĞci:
a) mieszkalnych - 0,63zá od 1m2
powierzchni uĪytkowej (obecnie 0,62zá od 1m2)
b) związanych z prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czĊĞci

SPRZEDAM
KARPIA

Cena i iloĞü do uzgodnienia.

tel. 661 713 981

Wykaĕczanie wnċtrz, elewacje
malowanie, szpachlowanie, regipsy, podwieszane
suÀty, ğcianki dziaâowe, panele, pâytki, systemy
dociepleĕ, tynki strukturalne, adaptacja poddaszy
tel. 667 520 262

9.11.2016
17.11.2010

Kilka straĪackich interwencji dotyczyáo usuniĊcia zwisających bądĨ
leĪących na drodze konarów oraz
powalonych drzew: 29 X - Jesiona;
2 XI - Gáuszyna; 4 XI - Kraszewice.
Jak zawsze, straĪacy obecni byli
teĪ przy zdarzeniach drogowych: 29
X - Palaty; 31 X - Ostrzeszów, ul.
KoĞciuszki oraz al. Wojska Polskiego; 2 XI - Torzeniec, 4 XI - Bierzów,
Ostrzeszów, ul. Piastowska oraz
KoĞciuszki, 6 XI - Ostrzeszów, ul.
Mikorska, oraz Turze.
zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej - 16,70zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej (obecnie - 16,70zá
od 1m2)
c) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie obrotu
kwali¿kowanym materiaáem siewnym 10,59zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej
(obecnie - 10,68zá od 1m2)
d) zajĊtych na prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej w zakresie udzielania ĞwiadczeĔ zdrowotnych - 4,61zá od
1m2 powierzchni uĪytkowej (obecnie
- 4,68zá od1m2)
e) pozostaáych - 4,30zá od 1m2 powierzchni uĪytkowej (obecnie - 4,29zá
od 1m2)
Od budowli - 2% ich wartoĞci.
K.J.

USâUGI

OGÓLNOBUDOWLANE
Ocieplanie, tynki, malowanie,
szpachlowanie, regipsy
tel. 669 341 701

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
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W dniu Wszystkich ĝwiĊtych blaskiem tysiĊcy Ğwiateáek zajaĞniaáy
cmentarze, a nagrobne páyty ukwieciáy
wiązanki chryzantem i róĪ. W tym dniu
táumnie udaliĞmy siĊ na cmentarze,
aby uczciü pamiĊü bliskich, przyjacióá, znajomych, którzy wyprzedzili nas w wĊdrówce ku wiecznoĞci.
Na wszystkich cmentarzach wierni
uczestniczyli w procesjach, odprawione zostaáy msze Ğw. w intencji
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zmaráych. W Ostrzeszowie uroczysta
msza z udziaáem wszystkich ksiĊĪy
z tutejszych trzech para¿i odbyáa siĊ,
zgodnie z wieloletnią tradycją, przed
pomnikiem PowstaĔców Wielkopolskich. Koncelebrze przewodniczyá
ostrzeszowianin - ks. Sáawomir Knopik
ze Zgromadzenia KsiĊĪy NajĞwiĊtszego Serca Jezusowego. W kazaniu
podkreĞliá znaczenie ĞwiĊtych w na-

szym Īyciu, choü na ogóá sobie tego
nie uĞwiadamiamy.
PamiĊtam „ĩywoty ĞwiĊtych”, które czytaáo siĊ wieczorami i száo spaü
z wypiekami na twarzy - mówiá kaznodzieja. - DziĞ rodzinnymi wieczorami
coraz czĊĞciej rządzi telewizor, a my
dalej chodzimy spaü z wypiekami na
twarzy, tyle Īe juĪ z zupeánie innego powodu… ĝwiĊci odeszli w cieĔ,
maáo kto ich juĪ zna, maáo kto siĊ
do nich naprawdĊ szczerze modli.
No cóĪ, inne czasy, inne mody, inne
zapotrzebowania. Pomimo to dobrze,
Īe pozostaá nam w roku jeden taki
dzieĔ, w którym zbiorowo i nie bojąc siĊ, Īe
zostaniemy posądzeni
o dewocjĊ, pozdrawiamy wszystkich naszych
ĞwiĊtych. Byáoby Ĩle,
gdyby to pozdrowienie przeradzaáo siĊ
tylko w poĪegnalne
pomachanie chusteczką. Peána prostoty
poboĪnoĞü naszych
przodków szukaáa
w ĞwiĊtych obroĔców,
doradców, uzdrowicieli,
przyjacióá, którzy pocieszą i wspomogą,
a dodatkowo jeszcze
zaprowadzą do nieba.
Nam, przemądrzaáym
nieco dzieciom wspóá-

BLIįEJ ģWIČTYCH
Są obecni w naszym codziennym Īyciu
od zawsze, od narodzin aĪ do Ğmierci. I czy
jesteĞmy wierzący, czy nie, mamy z nimi
„do czynienia”.
Są patronami ulic, szkóá, instytucji, są patronami naszymi „indywidualnymi”, bo kaĪde
imiĊ, nadane na chrzcie, odnosi siĊ do jakiegoĞ
ĞwiĊtego. Wielu z nas ma teĪ swoich ĞwiĊtych
„ulubieĔców”, do których zwraca siĊ w modlitwie o pomoc czy poĞrednictwo u Boga, są
nimi na pewno: Ğw. Krzysztof, Ğw. Antoni, Ğw.
Andrzej i Ğw. Katarzyna, Ğw. Józef, Ğw. Florian
oraz Piotr i Paweá, a dzieci kochają ĝwiĊtego
Mikoáaja. Są ĞwiĊci popularni, owiani legendą,
powiedzielibyĞmy „medialni” i tacy, o których
praktycznie nie wiemy nic.
Z pewnoĞcią najpopularniejszym i znanym
najlepiej ĞwiĊtym naszych czasów, „naszym
ĞwiĊtym” jest Jan Paweá II. Bliscy naszemu
regionowi, poprzez patronowanie niektórym
instytucjom, są równieĪ ĞwiĊci: Roch, Maksymilian Kolbe, Jadwiga - królowa, Mikoáaj,
Dominik Savio, Idzi, Anna.
ChcielibyĞmy poprzez zapoczątkowany
dziĞ cykl przybliĪyü sylwetki niektórych. OczywiĞcie bĊdą to tylko maleĔkie fragmenty ich
„ĩywotów”, ale moĪe skáonią do przyjrzenia
siĊ tym niezwykáym ludziom bliĪej.
Rozpoczynamy od ĞwiĊtego, który - 11
listopada bĊdzie obchodziá swoje imieniny.

ĝWIĉTY MARCIN Z TOURS
Jest patronem dzieci, Īoánierzy, jeĨdĨców
i kawalerzystów, rusznikarzy, kowali, tkaczy,
grabarzy, krawców, rĊkawiczników i kapeluszników, heroldów, hotelarzy, máynarzy, szczotkarzy, bednarzy, wáaĞcicieli winnic, pasterzy
i oberĪystów; podróĪnych, biedaków i Īebraków; wiĊĨniów; abstynentów; jest opiekun
koni, gĊsi i zwierząt domowych; wzywany
w przypadku wysypki, ukąszenia przez wĊĪa
i róĪycy ĞwiĔ, w modlitwach o urodzaj na polu;
przywoáywany przeciwko pijaĔstwu i burzy.
Marcin urodziá siĊ w 316 r. w Sabarii w Panonii (dziĞ Szombathely na WĊgrzech). Tutaj

osiedliá siĊ jego ojciec, rodem z Italii. Wychowanie chrzeĞcijaĔskie odebraá w Pawii, ojczystym
mieĞcie ojca. Jako 10-letni cháopiec znalazá
siĊ w gronie kandydatów do chrztu (katechumenów). JuĪ wówczas jego pragnieniem byáo
zostaü kiedyĞ pustelnikiem.
Gdy miaá 15 lat, ojciec umieĞciá go w szeregach armii galijskiej, wkrótce mianowano
go o¿cerem.
To wáaĞnie wtedy miaáo miejsce znane
zdarzenie z jego Īycia. Zimą, gdy napotkaá
póánagiego Īebraka, oddaá mu poáowĊ swojej

czesnej cywilizacji, ĞwiĊci wydają siĊ
juĪ niepotrzebni, pewnie niewielu, za
pomocą przemyĞlnych zabiegów modlitewnych, „wyáudza” od nich cudowną interwencjĊ w trudnych sytuacjach.
(…) Spójrz od czasu do czasu na nich
i porównaj swoje Īycie z ich Īyciem zobaczysz, kim naprawdĊ jesteĞ, ile
ci jeszcze zostaáo z wiernoĞci wobec
Boga, z posáuszeĔstwa wáasnemu
sumieniu, z godnoĞci Īycia. (…) W to
listopadowe popoáudnie, kiedy niebo áączy siĊ z ziemią, pochyleni nad
grobami bliskich nie uĞpijmy naszej
chrzeĞcijaĔskiej czujnoĞci. MoĪe od

Īoánierskiej opoĔczy. W nocy po tym zdarzeniu
w swoim Ğnie zobaczyá Chrystusa odzianego
w jego páaszcz, który mówiá do anioáów: „Patrzcie, jak mnie Marcin przyodziaá”.
Po jakimĞ czasie uzyskaá zwolnienie z wojska. Pojechaá wówczas na WĊgry do swoich
rodziców. Zdoáaá ich przed Ğmiercią nawróciü
na wiarĊ chrzeĞcijaĔską. W drodze powrotnej
do Galii zatrzymaá siĊ w mieĞcie Poitiers, gdzie
zostaá serdecznie przyjĊty przez tamtejszego
biskupa. Gdy wyznaá mu, Īe jego pragnieniem
jest poĞwiĊciü siĊ Bogu i prowadziü ascetyczne
Īycie, ten wydzieliá mu w pobliskim Ligugé
pustelniĊ. Marcin zamieszkaá tam z kilkoma
towarzyszami.
4 lipca 371 roku otrzymaá ĞwiĊcenia kapáaĔskie i sakrĊ biskupią. GodnoĞü biskupią
sprawowaá 26 lat. Wprowadziá nowy styl pracy,
do tej pory biskup mieszkaá przy katedrze i tam
przyjmowaá. Tymczasem Ğw. Marcin prawie
stale byá wĞród wiernych.
ĩyá bardzo skromnie, a swoje ciaáo umartwiaá, nosząc wáosiennicĊ, poszcząc i pokutując
za grzechy swoich wiernych.
Zmará 8 listopada 397 r., pochowano go
11 listopada.
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wiecznoĞci dzielą nas jeszcze caáe
lata, ale są to tylko lata, które przeminą jak w mgnieniu oka - reÀeksyjnie
zakoĔczyá swoje rozwaĪania ks. S.
Knopik.
K.J.
Idąc za jednym z przesáaĔ tego
kazania, postanowiliĞmy przypominaü sylwetki ĞwiĊtych, którzy są
nam, „przemądrzaáym” ludziom XXI
wieku, jeszcze bliscy. DziĞ sylwetka
Ğw. Marcina.

W Ğredniowieczu i w obyczajowoĞci cháopskiej Ğw. Marcin koĔczyá rok gospodarski;
sáuĪbie páacono wtedy wynagrodzenie, przyjmowano do pracy nowych sáuĪących, zawierano nowe ukáady o dzierĪawĊ, regulowano
podatki, de¿nitywnie koĔczono parce polne
i ogrodowe.
Szczególnie uroczyĞcie czczony jest w Poznaniu, które to miasto obraáo sobie go za patrona, a ulica ĝwiĊty Marcin (nazwa wyjątkowo
nie podlega odmianie) jest najpopularniejszą
poznaĔską ulicą - 11 listopada przechodzi
tĊdy barwny orszak ze ĞwiĊtym Marcinem na
biaáym koniu. Z Poznania teĪ wywodzą siĊ
marciĔskie rogale, które weszáy do tradycji
kulinarnej w caáej Polsce.
ImiĊ Marcin cieszy siĊ wciąĪ duĪą popularnoĞcią.
Przysáowia
Jaki Marcin taka zima.
JeĞli na Marcina sucho, to Gody (BoĪe
Narodzenie) z pluchą.
Gdy Marcinowa gĊĞ po wodzie, BoĪe
Narodzenie po lodzie.
Marcin na biaáym koniu jedzie.
Máoda jak jagoda po ĞwiĊtym Marcinie
(czyli stara).
Na ĝwiĊtego Marcina najlepsza gĊsina.
Od ĝwiĊtego Marcina zima siĊ zaczyna.

DzieĔ poĞwiĊcony Ğw. Marcinowi jest
dla wielu ludzi szczególnym dniem w roku.
Oprócz wielowiekowej tradycji odbywania
Oprac. na podst. http://www.swmarcin.d2.pl
procesji ku czci
tego ĞwiĊtego áączą siĊ z nim jeszcze inne zwyczaje.
W wigiliĊ tego dnia
spójrz w przyszáoĞü
lub w samo ĞwiĊto ludzie spotykają
siĊ z przyjacióámi
albo caáą rodziną
przy táustej „gĊsi
Marcina”. Dawniej gĊĞ ta byáa
ostatnią piecze- www.oknoplast.com.pl
nią jedzoną przed
szeĞciotygodnio- Promocją objĊte są wybrane produkty.
wym postem ad- Regulamin promocji dostĊpny jest na stronie www.
wentowym.
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CO ZE STADIONEM PRZY „DWÓJCE”?
Od wielu juĪ lat stadion przy
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie po
prostu straszy. Wprawdzie raz po raz
odbywają siĊ tu zajĊcia wf., ale jest
to doĞü ryzykowne, bo o skrĊcenie
nogi na nierównej bieĪni czy boisku
nietrudno. Z tyáu zaĞ, za tzw. trybuną,
aby zagraü w kosza lub piákĊ rĊczną, trzeba najpierw pozbieraü szkáo
i puszki po balangach wyrostków, dla
których to miejsce staáo siĊ ulubioną
metą wieczornych spotkaĔ.
Przed kilkoma miesiącami pojawiáa
siĊ nadzieja na zmianĊ tego wizerunku,
oto bowiem Ministerstwo Sportu przyjĊáo do realizacji projekt zakáadający
budowĊ w tym miejscu boiska wielofunkcyjnego z zachowaniem boiska
piákarskiego i bieĪni. Ministerstwo
wprawdzie przekazuje milion záotych
na ten cel, lecz resztĊ pieniĊdzy musi
wysupáaü miasto, a byáaby to znacząca
kwota, przekraczająca cztery miliony. Stąd teĪ pojawiáy siĊ gáosy (takĪe
wĞród radnych), Īe naleĪaáoby z tej
inwestycji zrezygnowaü, tym bardziej Īe
duĪe pieniądze miasto bĊdzie musiaáo
zaangaĪowaü w budowĊ szkoáy w Rojowie. MoĪe jednak warto podjąü ten
¿nansowy trud i wreszcie zrobiü w centrum miasta áadny, a przede wszystkim
niezbĊdny dla máodzieĪy obiekt sportowy? Przekonani są o tym dyrektorzy
Gimnazjum i Szkoáy Podstawowej nr 2,
których poprosiáem o wypowiedĨ.

Maria KapelaĔczyk
- dyrektor Gimnazjum nr 2
- O modernizacjĊ boiska walczymy juĪ osiem lat. W 2008 r. przewaĪyá
argument, Īe bardziej potrzebny jest
stadion wielofunkcyjny przy ZS nr 1.
CzekaliĞmy na nastĊpną szansĊ. Kilka
lat temu mogliĞmy przystąpiü do budowy orlika. Wiązaáoby siĊ to z likwidacją
wymiarowego boiska do piáki noĪnej,
bieĪni i urządzeĔ lekkoatletycznych,
a tego nie ma Īadna szkoáa. Zatem,
w porozumieniu z panem burmistrzem,

Remont chodnika w Doruchowie

nie doczekamy siĊ niczego. Obecne
boisko straszy, wáasnymi siáami nie jesteĞmy w stanie go utrzymaü. To, co
moĪna, robimy. PostĊpuje systematyczna dewastacja obiektu przez grupy,
które spotykają siĊ tu wieczorami. Byáy
rozmowy z policją, z komisją oĞwiaty,
ale praktycznie nie przynosiáy skutku.
Pije siĊ tu alkohol, rozbijane jest szkáo…
Szkoáa zasáuguje na stadion, choüby
ze wzglĊdu na wyniki sportowe - zarówno gimnazjum, jak i podstawówka są w pierwszej trójce w powiecie.
JednakĪe gáównym naszym celem jest
wychowanie ¿zyczne dzieci i máodzieĪy. Podobne wątpliwoĞci istniaáy przy
budowie hali sportowej. Na szczĊĞcie,
znalazáa siĊ grupa zdeterminowanych
ludzi, którzy doprowadzili do tego, Īe
ten obiekt powstaá. DziĞ nikt nie podwaĪa przydatnoĞci hali. Tak samo bĊdzie
ze stadionem.
Moi rozmówcy nie kryją entuzjazmu
i nadziei na to, Īe dzieáo, w które siĊ
zaangaĪowali, zostanie zrealizowane.
Wierzą teĪ, Īe argumenty, jakie przedáoĪyli, uĞwiadomią mieszkaĔcom miasta,
jak i osobom podejmującym decyzje,
Īe bĊdzie to obiekt niezamykający siĊ
w murach szkolnych, lecz otwarty dla
caáego spoáeczeĔstwa.

lata - po ok. 500 tys. JeĞli podpiszemy
umowĊ, to bĊdziemy wnioskowaü, Īeby
realizacjĊ rozáoĪyü na lata 2017 i 2018.
Byáoby to dla nas wygodniejsze. Ten
sam wniosek chcemy zgáosiü do WRPO,
wiĊc jest szansa, Īe do miliona, drugi
milion doáoĪy marszaáek. Wtedy obiekt
na pewno zostaáby zrealizowany.
UwaĪam, Īe pomimo trudnoĞci
¿nansowych trzeba podjąü ryzyko.
Wiele miast ryzykuje jeszcze bardziej.
Rozumiem obawy radnych, bo takie inwestycje ograniczają inne, np. drogowe.
Gdyby to zostaáo zrealizowane, to
mamy Ğwietnie rozlokowane miejsca do
rekreacji - orlik przy SP nr 1, w centrum
kompleks sportowy, o którym mówimy,
i w zachodnio-poáudniowej czĊĞci miasta boisko przy nowej szkole. ZaproponujĊ radnym, Īeby poparli tĊ inwestycjĊ.
Jak widaü, burmistrz chce odwaĪnie
podejĞü do budowy stadionu, jest wiĊc
szansa, Īe za dwa lata boisko przy
„Dwójce” przestanie straszyü i zacznie
siĊ zapeániaü máodzieĪą. Ale ostatnie
sáowo w tej sprawie naleĪeü bĊdzie
do radnych.
K. Juszczak

Odrapana Ğciana
rozprasza

odstąpiliĞmy od budowy orlika na rzecz
modernizacji caáej páyty sportowej. Orlik zaĞ powstaá przy Gimnazjum nr 1.
Teraz jest budowana szkoáa, ma teĪ
powstaü boisko na OSiR, a realizacja
boiska na potrzeby naszej máodzieĪy,
a takĪe máodzieĪy ze SP nr 2, SP nr 3
i I LO, znowu ma zostaü odsuniĊte na
dalsze lata. ChcĊ podkreĞliü, Īe nie
bĊdzie to boisko tylko dla gimnazjum,
bo gdyby nawet gimnazja przestaáy
istnieü, to máodzieĪ bĊdzie siĊ tu uczyü
w 8-letniej szkole podstawowej. Ponadto z boiska bĊdą korzystaü uczniowie
liceum. Rzecz w tym, Īe projekt, który
záoĪyá wydziaá promocji, jest do realizacji
w 2017 r. Liczymy na to, Īe wykonanie
caáej inwestycji bĊdzie mogáo zostaü
rozáoĪone na kolejne lata.
- MyĞleliĞmy o kompleksowym
wykorzystaniu tego boiska, z 330-metrową bieĪnią - dodaje wue¿sta àukasz
Haladyn. - Boisko piákarskie podczas
lekcji wf. moĪna by podzieliü i przynajmniej dwie grupy mogáyby prowadziü
zajĊcia. RównieĪ po poáudniu mogáyby tu trenowaü róĪne druĪyny i to nie
tylko piákarskie, a takĪe lekkoatleci
(bieĪnia, skocznia, rzutnia), bĊdzie
boisko do koszykówki, siatkówki, co
zwiĊkszyáoby ofertĊ miasta. Sztuczna
murawa, kolorowa, tartanowa bieĪnia
i zaplecze sportowe zapewne zachĊciáyby do uprawiania sportu. Nasza
bieĪnia odciąĪyáaby teĪ bieĪniĊ na OSiR
i przedáuĪyáa jej ĪywotnoĞü. Wszystko
bĊdzie oĞwietlone, monitorowane, co
dodatkowo wpáynie na bezpieczeĔstwo.
Na pewno bĊdzie to obiekt w peáni wykorzystany i to do godz. 22.00 - tak jak
hala sportowa.

Jerzy Kurzawa - dyrektor
Szkoáy Podstawowej nr 2
- JeĞli ten, przyjĊty przez ministerstwo, projekt zostanie odáoĪony,
to podejrzewam, Īe áadnych parĊ lat

W sprawie renowacji boiska przy
Gimnazjum nr 2 zwróciáem siĊ takĪe
do burmistrza Ostrzeszowa - Mariusza Witka, aby dowiedzieü siĊ, na
jakim etapie jest obecnie projekt tej
inwestycji i czy istnieje szansa na
jego realizacjĊ w przyszáym roku.
- Ministerstwo Sportu ogáosiáo dwa
konkursy - na bazĊ sportową przy szkoáach i drugi dotyczący innych obiektów.
Z początkiem roku miasto záoĪyáo projekt kompleksowej modernizacji stadionu przy SP i Gimnazjum nr 2. A drugi,
za moją zgodą, zostaá záoĪony przez
ZEC - na budowĊ boiska ze sztuczną
nawierzchnią przy ul. TĊczowej. Oba
projekty zostaáy przyjĊte i z tego trzeba siĊ cieszyü. Kosztorys boiska przy
ul. TĊczowej wynosi okoáo 2,7 mln zá.
Umowa na budowĊ juĪ zostaáa podpisana. Ministerstwo daje okoáo miliona
záotych, a o resztĊ ZEC zawnioskowaá
do budĪetu miasta, ale pewnie bĊdą
musieli sami sobie poradziü z uzupeánieniem tej kwoty (1,7 mln zá). Niedáugo potem okazaáo siĊ, Īe i projekt na
przebudowĊ stadionu oraz budowĊ
boiska wielofunkcyjnego, z kosztorysem 5,2 mln zá, zostaá równieĪ przyjĊty.
Zostaá teĪ bardzo pozytywnie oceniony,
zwáaszcza za kompleksowoĞü bazy
sportowo-szkolnej. PoniewaĪ w tym
przypadku takĪe maksymalna kwota
do¿nansowania wynosi milion záotych,
trzeba by w budĪecie znaleĨü ponad
cztery miliony. Jest to problem. Umowy
podpisaü nie moĪemy z tej racji, Īe ani
w budĪecie, ani w wieloletniej prognozie
¿nansowej nie mamy zarezerwowanych
takich pieniĊdzy. Do koĔca listopada
musimy zdecydowaü, co dalej. O ile
na sesji listopadowej Rada wyrazi zgodĊ i wprowadzi zmiany w wieloletniej
prognozie ¿nansowej, to podpiszemy
umowĊ i jakieĞ Ğrodki bĊdziemy musieli
zarezerwowaü. Ministerstwo bĊdzie tĊ
inwestycjĊ do¿nansowywaü przez dwa

Pobyt na cmentarzu budzi w nas
róĪne reÀeksje, bywa, Īe wynikają one
równieĪ z pobudek estetycznych.
Zaraz po dniu Wszystkich ĝwiĊtych
zadzwoniá do nas doruchowianin. Choü
obecnie mieszka we Wrocáawiu, czĊsto
przybywa do rodzinnej miejscowoĞci
i odwiedza cmentarz. Uczestniczyá równieĪ w uroczystoĞciach, które odbywaáy
siĊ tam 1 listopada.
- Cmentarz jest áadny, zadbany,
tymczasem oátarz w czasie odprawiania
mszy Ğw. usytuowany zostaá tak niefortunnie, Īe uwagĊ (przynajmniej moją)
przykuwaáa odrapana Ğciana grobowca
znajdującego siĊ tuĪ za plecami ksiĊdza. Taki widok po prostu psuá wraĪenie

W Doruchowie przy parku trwa remont chodnika wojewódzkiego - byáo
tam juĪ bardzo koĞlawo. Robotnicy zrywają kostkĊ i káadą ją od nowa.
Przy okazji robienia zdjĊü, zwróciliĞmy uwagĊ na kawaáek chodnika
(powiatowego), prowadzącego donikąd i koĔczącego siĊ w trawie. Dlaczego
tak zrobiono? To pewnie tylko projektant jeden wie.

Cukierek albo psikus

Coraz czĊĞciej w Halloween (31.10) spotykamy przebrane dzieci, które
chodzą po domostwach i proszą o sáodycze. Zwyczaj, rodem ze Stanów
Zjednoczonych, ma tylu zwolenników co przeciwników.
Na zdjĊciu dzieciaki ze Szklarki MyĞlniewskiej - Natasza, Oliwier, Filip,
Antek i dwie Julki.

Znicz przy
pasach
Páonący w tym
miejscu znicz przypomina o tragicznej Ğmierci sprzed
kilku laty. Ostrzega teĪ, Īe nawet
przechodząc ulicĊ
„na pasach” trzeba
zachowaü ostroĪnoĞü.

z caáych uroczystoĞci. Skoro juĪ chce
siĊ odprawiaü msze w tym miejscu, to
moĪe warto pomyĞleü o odnowieniu
tego grobowca.
CóĪ, sytuacja tak prosta nie jest, bo
zapewne grobowiec stanowi czyjąĞ wáasnoĞü i ks. proboszcz ma ograniczone
moĪliwoĞci ingerowania w jego wygląd.
Ale skoro to miejsce jest najodpowiedniejsze do sprawowania mszy Ğw. na
cmentarzu, co potwierdza wielu mieszkaĔców Doruchowa, moĪe warto byáoby
i o tym pomyĞleü lub ustawiü za oátarzem duĪą dekoracjĊ, która skutecznie
przysáoniáaby mankamenty grobowca.
K.J.
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JUBILEUSZ MIODEM OPàYWAJĄCY

Projektant

W spotkaniu uczestniczyá teĪ byáy prezes Powiatowego Związku Pszczelarzy
w Ostrzeszowie - Marian Wichnowski,
który przed 50. laty byá gospodarzem
podobnego okolicznoĞciowego zjazdu.
Po raz drugi „gwiazdą” uroczystoĞci staá siĊ Jerzy Gnerowicz, on
bowiem wystąpiá z okolicznoĞciowym
referatem o Īyciu i dziaáalnoĞci Teo¿la
Ciesielskiego.
13 listopada 1847 r. przyszedá
na Ğwiat póĨniejszy profesor botaniki
Uniwersytetu Lwowskiego i dyrektor
ogrodu botanicznego we Lwowie.
Doskonaáy konstruktor tzw. ula sáowiaĔskiego i autor wielu publikacji poĞwiĊconych pszczoáom oraz bartnictwu.
Profesor dr Teo¿l Ciesielski zmará 8
maja 1916 r. we Lwowie i pochowany
zostaá na tamtejszym Cmentarzu àyczakowskim.
Jak przystaáo na jubileuszowe
obchody, wielu zasáuĪonym pszczelarzom oraz goĞciom wrĊczone zostaáy
odznaki, statuetki i medale.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową
„ZasáuĪony dla Rolnictwa” odznaczeni zostali: RAFAà MIELCAREK i WITOLD RYCHLAK.
StatuetkĊ Pomnika ks. dr. Jana DzierĪona - najwyĪsze
wyróĪnienie Polskiego Związku Pszczelarskiego, otrzymali: JAN
GÓRA i MYKOàE HRYBOK.
Medalem im. ks. dr. Jana DzierĪona uhonorowani zostali:
Czesáaw Báaszczyk, Andrzej Grzyb, Mikoáaj Hurmak, Marian
Jarząbek i Váodymyr Stretowycz.
„Záotą OdznakĊ Polskiego Związku Pszczelarskiego” otrzymali: Zbigniew BĊdkowski, Lech Janicki, Henryk Królak, Piotr
Kucharski, Ryszard OleĞków, Marek Pawlak, Ryszard Póátoraczyk, Witold Rychlak i Mariusz Witek.
Odznaką „ZasáuĪony dla Województwa Wielkopolskiego” wyróĪniony zostaá Jerzy Gnerowicz.
Przyznanym po raz pierwszy „Medalem im. prof.
dr. Teo¿la Ciesielskiego” odznaczeni zostali: Marian
Wichnowski, Tadeusz Sabata, Mykoáe Hrybok, Józef
Pietraszak, Maágorzata Brodowicz, Mirosáawa Rzepecka, Jerzy Gnerowicz, Zenon Dolny, Jan Góra,



Edward MoĞ, Wáadysáaw KrĊgielski, Ryszard Nowaczyk, Stanisáaw Rybka, Kazimierz WoszczyĔski i Maciej Brdys.
„Srebrną OdznakĊ PZP” otrzymali: Sylwester Báaszczyk,
Edmund DĊbicki, Krystyna Káobuch, Grzegorz Przybyáa, Adam
Szczypkowski, Henryk ĝmigala, Jaromir Talar, Edward Walczak
i Janusz WiĞniewski.
„Brązowe Odznaki PZP” otrzymali: Ewa Jakubowska, Adam
GoáĊbiowski, Marek Hucza, Stanisáaw Józe¿ak, Bernard Marczak,
Waldemar Pruszewski, Jan Szukalski i Andrzej Urbaniak.
Do zebranych zwróciá siĊ prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego - Tadeusz Sabata. Wspomniaá m.in. o proponowanych
zmianach w prawie podatkowym, niekorzystnych dla pszczelarzy.
Na koniec Īyczyá wszystkim miodowych dni i lat.
O pracach nad nagrobkiem T. Ciesielskiego, wykonanych
w tym roku, i uroczystoĞci poĞwiĊcenia miejsca jego spoczynku
przez biskupa Mokrzyckiego, opowiadaá Mikoáe Hrybok ze Lwowa.
MinĊáa setna rocznica Ğmierci prof. Teo¿la Ciesielskiego. Wydawaáoby siĊ, Īe odszedá juĪ tak dawno temu, a przecieĪ Īyje - Īyje
w pamiĊci kolejnych pokoleĔ pszczelarzy, czego odbywające siĊ
w minioną sobotĊ uroczystoĞci są najlepszym dowodem.
K. Juszczak

Miejsce pracy: Ostrzeszów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakres obowiązków:
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoĞci
konstrukcyjno – budowlanej
UmiejĊtnoĞü obsáugi programu Robot Structural Analysis
ZnajomoĞü metodologii obliczeĔ konstrukcji stalowych

Operetka Kijowska w Ostrzeszowie

BALET - ORKIESTRA - SOLIĝCI
18 listopada 2016 o godz. 19.00
Hala sportowo-widowiskowa Gimnazjum nr 2, ul. Piastowska 3.
Bilety w cenie 60 zá (grupowe - od 10 osób - 50 zá)
do nabycia w OCK, ul. Gorgolewskiego 2, tel. 730-25-76
Podczas trasy koncertowej „Gali operetkowo-musicalowej", którą bĊdziemy
mieli okazjĊ goĞciü w Polsce zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów,
muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów, áącznie ponad 50-osobowy
skáad artystyczny z Ukrainy. W programie koncertu nie zabraknie znanych
i lubianych arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieĞni narodowych
Ukrainy. PublicznoĞü bawiü bĊdzie równieĪ repertuar musicalowy wzbogacony
cudownymi strojami oraz taĔcem baletu. Czy moĪe byü coĞ piĊkniejszego niĪ
uczucia wyraĪane taĔcem, muzyką i Ğpiewem? Na to pytanie odpowie PaĔstwu
wáaĞnie ten koncert. Niezapomniana podróĪ muzyczna przez wszystkie historie
miáosne operetki i musicalu, na której nie moĪe PaĔstwa zabraknąü!
Artur Derewiecki

UWAGA - KONKURS!!!
Uwaga Czytelnicy, miáoĞnicy muzyki operetkowej.
Organizator koncertu - Ostrzeszowskie Centrum Kultury - ufundowaáo cztery zaproszenia na koncert Operetki Kijowskiej, które
pragnie przekazaü PaĔstwu za naszym poĞrednictwem. Zapraszamy
wiĊc do konkursu, polegającego na przesáaniu do nas prawidáowej
odpowiedzi na pytanie:

Proponujemy:
Rozwój osobisty, uczestnictwo w szkoleniach
podnoszących kwali¿kacje zawodowe
MoĪliwoĞü zdobycia doĞwiadczenia w miĊdzynarodowej
¿rmie
Wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska oparte o siatkĊ
páac pracowników administracji w Spóáce Multiserwis
Bogaty pakiet socjalny

UWAGA! Na dokumentach CV oraz listach motywacyjnych prosimy
o umieszczenie klauzuli:
"WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych,
Dz. Ust. 2016 nr 101 poz. 926 z póĨniejszymi zmianami."
Dokumenty bez klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych
nie bĊdą przyjmowane.
Wszystkie zgáoszenia bĊdą traktowane poufnie. Zastrzegamy sobie prawo
do kontaktu tylko z wybranymi

WIELKIE WYDARZENIE MUZYCZNE!

DO WYGRANIA
ZAPROSZENIA NA KONCERT

Oczekiwania:
Mile widziana znajomoĞü jĊzyka niemieckiego
lub angielskiego
DyspozycyjnoĞü, gotowoĞü do podróĪy sáuĪbowych
DokáadnoĞü, terminowoĞü, rzetelnoĞü
Prawo jazdy kat B

JeĞli jesteĞ zainteresowana/y ofertą pracy wejdĨ na naszą
stronĊ www.multiserwis.com.pl w zakáadkĊ Kariera i Aplikuj
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Medal im. T. Ciesielskiego otrzymuje p. Marian Wichnowski.

DokoĔczenie ze str. 1.
- WiĊkszoĞü wisi na Ğcianach,
ale czĊĞü znajduje siĊ w szafach
- opowiadaá autor. - Gdy rano siĊ
obudzĊ, patrzĊ - jestem w pasiece.
Nie ma tam dzieá Matejki ani Kossaka, ale caáy zbiór robi wraĪenie.
Pierwsze pamiątki kolekcjonerskie autor przywiózá w 1984r.,
ale, jak twierdzi, prawdziwym
kolekcjonerem zostaá dwa lata
póĨniej, kiedy, bĊdąc w Holandii,
otrzymaá zestaw znaczków o tematyce pszczelarskiej. Prócz obrazów i znaczków pan Jerzy jest
posiadaczem najwiĊkszego zbioru
„pszczelarskich” kart pocztowych
(ok. 2 tysiące) i jedynej w Polsce
kolekcji exlibrisów. PoĞród zbiorów są teĪ ksiąĪki, kartki, zdjĊcia,
znaczki poĞwiĊcone bohaterowi
uroczystoĞci - T. Ciesielskiemu.
Najnowsze kartki, podobnie jak
ksiąĪkĊ autora o prof. Ciesielskim,
Mykoáe Hrybok i Jan Góra uhonorowani „Statuetką im. ks. Jana DzierĪona”.
moĪna byáo kupiü podczas imprezy.
KaĪdy teĪ mógá skosztowaü miodu,
- Jan Góra, który powitaá licznie przybyáych uczestników spotkania.
w koĔcu wystawa poĞwiĊcona byáa pasiekom. Sam J. WĞród goĞci m.in.: Tadeusz Sabata - prezydent Polskiego Związku
Gnerowicz obdarowany zostaá poematem pt. „TruteĔ, Pszczelarskiego, Józef Pietraszak - prezes Regionalnego Związku
czyli Pszczóáka”, który napisaá, powiedziaá i wrĊczyá
Pszczelarzy Wielkopolski Poáudniowej., Marcin Nurkowski - dyr.
kolekcjonerowi - B. Grobelny.
departamentu rolnictwa UM, europoseá A. Grzyb, przedstawiciele
Gáównym punktem jubileuszu byáa akademia w kiwáadz miasta i powiatu. Przyjechali teĪ goĞcie ze Lwowa: prezydent
noteatrze. Na scenĊ wprowadzono sztandary, odĞpieBractwa Pszczelarzy Obwodu WoáyĔskiego - Mykoáe Hrybok, a takĪe
wano hymn paĔstwowy. W roli gospodarza wystąpiá projektant pomnika – nagrobka prof. Ciesielskiego - Mikoáaj Hurmak.
przewodniczący komitetu organizacyjnego uroczystoĞci

9.11.2016
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ILE LAT ISTNIEJE TEATR NARODOWY
OPERETKI KIJOWSKIEJ?

Odznaki otrzymują Rafaá Mielcarek i Witold Rychlak.

KONCERT NA DWIE GITARY
I WSPOMNIENIA
Koncerty zaduszkowe mają swój niepowtarzalny klimat i styl.
W koĔcu odbywają siĊ w jesienny wieczór, peáen zadumy nad
przemijaniem, wspomnieĔ o przyjacioáach bĊdących juĪ na tamtym
brzegu…
Podobny charakter miaá, zorganizowany przez OCK, Ğrodowy
koncert, który zgodnie z kilkuletnią juĪ tradycją
odbyá siĊ w kaplicy pogrzebowej, na cmentarzu para¿i Chrystusa Króla w Ostrzeszowie. Bohaterami
wieczoru byli: PAULA PàYWACZYK i MARIUSZ
àĉCKI - máodzi artyĞci, wywodzący siĊ z Ostrowa
Wlkp. Paula to utalentowana wokalistka o mocnym
gáosie, a poza tym kompozytorka, aranĪerka, autorka tekstów i gitarzystka. Na gitarze gra równieĪ

Na temat wystawy mówi Jerzy Gnerowicz.

Odpowiedzi prosimy wpisywaü na kartki pocztowe (mogą byü widokówki).
Na kartkĊ prosimy takĪe nakleiü wyciĊty z gazety plakat informujący o wystĊpie Operetki Kijowskiej w Ostrzeszowie oraz podaü swoje imiĊ, nazwisko
i adres. Tak wypeánione kartki prosimy dostarczyü lub przysáaü do redakcji
„Czasu” (63-500 Ostrzeszów, ul. Ğw. Mikoáaja 16) - do niedzieli, 13 listopada,
do godziny 18.00.
SpoĞród kartek z prawidáowymi odpowiedziami, wylosujemy cztery
- ich nadawcy otrzymają zaproszenia na koncert. JuĪ w nastĊpnym
numerze podamy nazwiska szczĊĞliwców.
Zapraszamy do zabawy!
red.

jej sceniczny partner - akompaniator
Mariusz àĊcki. MoĪna powiedzieü, Īe
„Koncert zaduszkowy” byá wystĊpem
na „dwie gitary”, toteĪ instrument
ten decydowaá o charakterze muzyki. Na plan dalszy schodziáy tytuáy
utworów, bo nie byáy to powszechnie
znane przeboje. Tu liczyáy siĊ dĨwiĊki
- zrazu Īywe, peáne energii, to znów
wpadające w nastrój powagi, nostalgii, pozwalające oddaü siĊ zadumie,
wspomnieniom… A dodatkowym ku
temu powodem byáy prezentowane

na zainstalowanym w kaplicy ekranie, zdjĊcia - dziesiątki, a moĪe
i setki fotogra¿i ukazujących ostrzeszowski cmentarz i znajdujące
siĊ na nim groby. Wpatrując siĊ w pojawiające siĊ na ekranie
wciąĪ nowe nagrobne páyty z nazwiskami, zdjĊciami, datami, aĪ
trudno byáo uwierzyü, Īe juĪ tylu dobrze nam znanych ludzi nie ma
poĞród nas. Jedni odeszli dawno, inni
kilka lat temu, ale byáy teĪ nagrobki
z ostatnich miesiĊcy z nazwiskami
osób, do których nieobecnoĞci jeszcze
nie zdąĪyliĞmy przywyknąü.
DzieĔ Zaduszny skáania do reÀeksji, wtedy przecieĪ stajemy przed grobami nie tylko naszych najbliĪszych,
ale równieĪ przyjacióá, znajomych.
Wieczorny koncert dobrze wpisaá siĊ
w ten nastrój.
K. Juszczak
www.polmar.net.pl

tel. 608 674 553
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INTEGRACJA
Z KSIĄĩKĄ
24 paĨdziernika w Bibliotece Publicznej w Ostrzeszowie kolejny raz,
w ramach projektu ph. „Integracja
z ksiąĪką”, zapoczątkowanego przez
panią KatarzynĊ Kokoszko-Hodyjas
- pedagoga ze Specjalnego OĞrodka
Szkolno-Wychowawczego, máodzieĪ
z tej placówki czytaáa dzieciom z Przedszkola im. Misia Uszatka. Dwie grupy
(5- i 6-latkowie) z zainteresowaniem
sáuchaáy edukacyjnych opowieĞci o Ekoludkach.
W bieĪącym roku szkolnym kontynuujemy spotkania integracyjne
w oddziale dla dzieci. Co miesiąc zapraszamy grupy z ostrzeszowskich
przedszkoli na czytanie, przygotowane
i przeprowadzone przez máodzieĪ ze
Specjalnego OĞrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

WIZYTA W KALISKIM GRODZIE PIASTÓW

Z

N

ZnajdĨ 20 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 18 listopada
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

A

J

D

ĭ

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie róĪnic na dwóch, pozornie identycznych
obrazkach, zamieszczonych w nr. 42., nagrodĊ otrzymuje
Zuzia Braun z Rogaszyc. Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody.

20 wrzeĞnia uczniowie klas trzecich Szkoáy
Podstawowej w Kraszewicach razem ze swoimi
wychowawczyniami - Mirosáawą Szmaj i ElĪbietą
Wyrembelską - oraz p.
Agnieszką Biaáas i p. Patrycją Jeziorną - wybrali
siĊ na wycieczkĊ do Kaliskiego Grodu Piastów na
Zawodziu.
Dzieci uczestniczyáy
w zajĊciach edukacyjnych „ĝredniowieczne
skryptorium Galla Anonima’’. Miaáy moĪliwoĞü
spróbowania siá w nauce
kaligra¿i i pisania gĊsim
piórem. Na koniec najáadniejsza praca zostaáa
opieczĊtowana najstarszą pieczĊcią
lakową miasta Kalisza. Spotkanie byáo
opatrzone szerokim komentarzem historycznym na temat technik i sposobów
tworzenia Ğredniowiecznych dokumentów pisanych.

NastĊpnie odbyá siĊ rejs áodzią sáowiaĔską Calisia.
Kolejną atrakcją wycieczki byáo
zwiedzanie z przewodnikiem Grodu
Piastów i koĞcióáka Ğw. Wojciecha, gdzie

Pod koniec wycieczki przyszedá czas
na rekreacjĊ i zabawĊ - strzelano z áuku,
miotano procą drzewcową, áowiono ryby,
walczono na maczugi, przymierzano
historyczne stroje.

zainteresowaniem cieszyáa siĊ prezentacja kopii Drzwi GnieĨnieĔskich. Dzieci
usáyszaáy barwną opowieĞü o chrzcie
Polski i o tym, jak mĊczeĔska Ğmierü biskupa Wojciecha staáa siĊ fundamentem
chrzeĞcijaĔstwa i paĔstwowoĞci polskiej.

Dzieci wróciáy z wycieczki zadowolone. Poznaáy wiele ciekawostek z historii
początków paĔstwa polskiego i naszego regionu.
ElĪbieta Wyrembelska

Przypominamy, Īe co miesiąc, spoĞród kartek
z rozwiązaniami, losujemy zestaw klocków LEGO.
Czeka teĪ na Was nagroda roku. Zapraszamy do
udziaáu w naszych zabawach.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

UĤmiech dyni

Pierwszą waĪną uroczystoĞü przedszkolną
przeĪyáy maluchy z grupy „ĩabki” z Publicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie, które
MaleĔka Hania nie przejmuje siĊ tym, Īe wielka dynia w sklepie
w czwartek, 6 paĨdziernika, zostaáy pasowane na
salezjaĔskiego przedszkolaka. Do ceremonii przy- taty Arka szczerzy zĊby. Co mi tam, to przecieĪ Halloween.
stąpiáo 8 dziewczynek i 12 cháopców.
Na początku, w programie artystycznym, dzieci
zaprezentowaáy umiejĊtnoĞci zdobyte przez pierwszy
miesiąc pobytu w przedszkolu: Ğpiewaáy i inscenizowaáy piosenki, recytowaáy wierszyki. Odpowiedzialne
za przygotowanie wystĊpu byáy nauczycielki prowadzące grupĊ: Magdalena Filipiak i Marzena Rycerska-Dera. Rodzice, którzy przybyli na uroczystoĞü,
z dumą obserwowali swoje pociechy.
PóĨniej dzieci záoĪyáy uroczyste Ğlubowanie,
a siostra dyrektor Monika Kanafa dokonaáa uroczystego pasowania. Przyszedá teĪ czas na wrĊczenie
kolorowych dyplomów, medali i sáodkich upominków.
Mali artyĞci spisali siĊ doskonale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Byá to niezapomwniany i peáen wraĪeĔ dzieĔ nie
tylko dla przedszkolaków, ale takĪe dla ich rodziców
i przedszkolanek.
Magdalena Filipiak

9.11.2016
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CO SàYCHAû W SZKOàACH?

DZIEē PATRONA W BIBLIOTECE
15 paĨdziernika 1972 roku,
z inicjatywy ówczesnej pracownicy
(póĨniej takĪe dyrektor) Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów - pani Krystyny Pilarczyk, oraz
peániącego funkcjĊ dyrektora - pana
Franciszka Páóciennika, nasza Biblioteka otrzymaáa imiĊ Stanisáawa Czernika.
PamiĊü o zmaráym w 1969 roku
poecie jest podtrzymywana przez BibliotekĊ poprzez organizacjĊ, od 1986 roku,
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Stanisáawa Czernika (jego najbliĪsza
edycja juĪ w przyszáym roku).
W tym roku zrodziáa siĊ myĞl, aby
organizowaü teĪ DZIEē PATRONA.
18 paĨdziernika zaprosiliĞmy
uczniów klasy VI a SP nr 1 z wychowawczynią p. Beatą CaliĔską do czytel-

ni, gdzie w zaaranĪowanym gabinecie
poety moĪna byáo obejrzeü wystawĊ
dotyczącą jego twórczoĞci.
Po wysáuchaniu wiersza i fragmentu
wspomnieĔ o Ostrzeszowie, przy gorącej herbacie i ciasteczkach, máodzieĪ
obejrzaáa ¿lm poĞwiĊcony Stanisáawowi
Czernikowi. Dopeánieniem spotkania
byáo odwiedzenie dwóch wystaw fotogra¿i: „70-lecie BPMiG Ostrzeszów”
i „1050 lat chrzeĞcijaĔstwa na ziemi
ostrzeszowskiej”, a takĪe wprowadzenie
do obsáugi katalogu Biblioteki on-line.
KaĪdy z uczestników DNIA PATRONA otrzymaá pamiątkowy egzemplarz
ksiąĪki „Stanisáaw Czernik. Pisarz i czáowiek” autorstwa Wiesáawa Przybyáy.
Dorota Owczarczak
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Ostrzeszów

Uczniowie z ZS nr 1 na tematycznej wycieczce w Krobi

WSPÓàCZESNA PODRÓĩ W ZAMIERZCHàE CZASY
- EWOLUCJA MOJEGO ZAWODU
26 paĨdziernika odbyáa siĊ niezmiernie ciekawa wycieczka techników technologii drewna i stolarzy z Zespoáu
Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie do Krobi koáo Gostynia, gdzie
znajduje siĊ unikatowe w skali europejskiej Muzeum Stolarstwa i Biskupizny.
Miejsce to godne jest reklamowania, gdyĪ jest to jedyna w Polsce stolarnia niezmieniona od lat dwudziestych
XX wieku. Podziwiaü tu moĪna halĊ 100-letnich maszyn

stolarskich, napĊdzanych silnikiem gazowym i sprzĊĪonych
waáem transmisyjnym oraz stanowiska stolarskie, które nie
poddaáy siĊ upáywowi czasu. Muzeum otwarto w 2009 roku
i mieĞci siĊ w budynku byáej fabryki mebli powstaáej w 1922 r.
Przewodnikiem i opiekunem tego miejsca jest p. Marek Haáas,
wnuk wáaĞciciela wspomnianej fabryki. Wspomnieü moĪna,
Īe prócz muzeum stolarstwa istnieje tu BiskupiaĔska Izba,
ilustrująca historiĊ Krobi i okolic, dziaáają warsztaty dla dzieci
i dorosáych kultywujące stare
sztuki rĊkodzielnicze - ceramiczne, stolarskie, intarsji,
pozáotnicze i plastyczne.
MáodzieĪ z zainteresowaniem zwiedziáa obiekt,
miaáa okazjĊ porównaü
wspóáczesną pracĊ zawodową z pracą wykonywaną
przez ich pradziadków. Dostrzegáa sporo ciekawych
rozwiązaĔ i miaáa mnóstwo
spostrzeĪeĔ. WycieczkĊ
zorganizowaá p. Przemysáaw
Morek i p. Mirosáaw ZakrĊt.
ZachĊcamy wszystkich
do odwiedzin tego ciekawego miejsca.
Przemysáaw Morek
nauczyciel zawodu

OBYCIE UàATWIA START W DOROSàE ĩYCIE
Niedawno grupa máodzieĪy z kraszewickiego gimnazjum wziĊáa udziaá
w zajĊciach warsztatowych w Szkole
Podstawowej w KuĨnicy Grabowskiej,
Oddziaáy Specjalne w Jeleniach.
Warsztaty odbyáy siĊ w ramach
projektu do¿nansowanego przez FundacjĊ Banku Zachodniego BZ WBK
S.A. „Bank DzieciĊcych UĞmiechów”.
Projekt zatytuáowany: „Obycie uáatwia
start w dorosáe Īycie”, realizowany
jest w Gimnazjum w Kraszewicach od

czerwca do koĔca listopada br. W ramach dziaáaĔ
uczniowie uczestniczyli
juĪ w zajĊciach wspierających rozwój emocjonalny
i ksztaátujących wiarĊ we
wáasne moĪliwoĞci.
Tym razem wraz
z grupą uczniów ze szkoáy w Jeleniach opracowali,
w jĊzyku angielskim, plakaty prezentujące zasady
kulturalnego zachowania
siĊ w miejscach publicznych.

Gáównym celem spotkania byáa integracja z dzieümi niepeánosprawnymi
ruchowo lub intelektualnie. UczyliĞmy
siĊ wspóápracy w grupie oraz trudnej
sztuki nawiązywania kontaktu. DowiedzieliĞmy siĊ, jak trudna jest praca
wychowawców w szkole z oddziaáami
specjalnymi. Czas tworzenia plakatów
umilaliĞmy sobie zajĊciami ruchowymi
na ĞwieĪym powietrzu.
DziĊkujemy za miáe przyjĊcie,
uczniowie pozdrawiają nowych kolegów z Jeleni.
Sabina Cichosz

Rolnicy z ZS nr 2 na Agro Show 2016
23 wrzeĞnia uczniowie Technikum
Rolniczego zwiedzili wystawĊ Agro
Show w Bednarach. 30 osób, pod opieką nauczycielek: Krystyny Trzeciak,
Urszuli àaciny i Justyny ĝmiatacz-Skorupskiej, podziwiaáo najnowoczeĞniejsze maszyny i urządzenia rolnicze.

Ta miĊdzynarodowa wystawa organizowana jest od 1999 roku. Swoje produkty prezentują producenci nawozów,
nasion i Ğrodków ochrony roĞlin oraz
przedstawiciele sektora ¿nansowego.
Szkolny Zespóá Redakcyjny

Noc w Instytucie Lotnictwa
14 paĨdziernika, w godzinach 17.00
- 23.00, odbywaáa siĊ 7. Noc w Instytucie
Lotnictwa w Warszawie. Wydarzenie
związane byáo z obchodami jubileuszu
90-lecia Instytutu Lotnictwa, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Celem tej najwiĊkszej w Polsce
nocnej imprezy edukacyjnej jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów

inĪynierskich. W poprzedniej edycji Instytut odwiedziáo prawie 30 000 osób!
Zostaáo zaprezentowanych ponad 140
¿rm, instytucji i urzĊdów zajmujących
siĊ lotnictwem, prezentowano m.in.
samoloty, Ğmigáowce, bezzaáogowce
i inne konstrukcje latające, osiągniĊcia
studentów i uczelni, instytutów badawczych, linii lotniczych, organizacji, szkóá
oraz przedsiĊbiorstw przemysáowych.
Impreza jest skierowana do miáoĞników lotnictwa, samolotów,
kosmosu, nauki, techniki oraz do
tych, którzy są ciekawi Ğwiata.
W Instytucie spotkaliĞmy pilotów cywilnych i wojskowych,
spadochroniarzy, przedstawicieli
warszawskich lotnisk, inĪynierów, astronomów, kosmonautów,
naukowców i wielu innych wspaniaáych ludzi. MogliĞmy zobaczyü, niedostĊpne na co dzieĔ,
laboratoria, przetestowaü m.in.
urządzenie „Octopus 7D”, symulator lotu samolotem bezzaáogowym, obejrzeü myĞliwiec MiG-29
i Ğmigáowiec SD-150 Hero (o¿cjalna premiera w Polsce) oraz
uczestniczyü w pokazie procedury uruchamiania i pracy silnika
odrzutowego SO-3, w który wyposaĪony jest samolot, a takĪe
posáuchaü Orkiestry Wojskowej
z DĊblina. ZobaczyliĞmy równieĪ miasteczko ¿lmu „Dywizjon
303” - specjalnie przygotowana
strefa, odsáaniająca kulisy wyczekiwanej od lat superprodukcji
o polskich lotnikach walczących
w sáynnej Bitwie o AngliĊ. Ekspozycja (replika, modele, kabiny)
byáa dostĊpna dla zwiedzających
przez caáą imprezĊ.
Na tĊ nietypową edukacyjną
wycieczkĊ wyjechali uczniowie
z Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie z opiekunami: p. Marią
KapelaĔczyk i p. Hanną Komorowską.
PóĨno, ale za to w Ğwietnych humorach i peáni nowej
wiedzy wróciliĞmy do domów.
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Horoskop
Motto na nadchodzĆcy tydzieĕ
M

Odlegâoğci z Warszawy
Odlegâoğci
O
Warsz
do Moskwy i z Warszawy do Brukseli sĆ identyczne.
Znak mówi, īe Polska
nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska
Pol
jest centrum cywilizacji europejskiej. Wniosâa rzeczywiğcie wiele
w ksztaâtowanie siċ tej cywilizacji. Czyni to równieī dzisiaj w sposób
znaczĆcy, nie godzĆc siċ na uciemiċīenie. Ronald Reagan

BARAN
21 marca - 20 kwietnia
W tym tygodniu bardzo moĪliwe, Īe
bĊdziesz siĊ skarĪyü na samopoczucie ¿zyczne. MoĪe odezwaü siĊ jakiĞ
dawny problem, dlatego nie forsuj organizmu zbyt ciĊĪkimi pracami, ale teĪ
nie przejmuj siĊ zbyt lekkimi bólami.
Psychicznie bĊdziesz czuá siĊ raczej
stabilnie i pewnie to pomoĪe Ci w realizacji zadaĔ, które wymagają wiĊcej
determinacji. PamiĊtaj jednak, by nie
spĊdzaü czasu z osobami, które CiĊ
osáabiają i mimowolnie „przekierowują”
Twoje myĞlenie na záe tory. Pesymizm
i skupianie siĊ nad drobiazgami nie
bĊdą Ci potrzebne. MiáoĞü - skup siĊ
na sobie. Finanse - koniec wiĊkszych
wydatków.

BYK
21 kwietnia - 20 maja
W najbliĪszych dniach spokojnie
i wrĊcz nieco nudno. W dáugi weekend
bĊdziesz miaá czas na odpoczynek,
ale i chyba warto 11 listopada poddaü
siĊ reÀeksjom i uczciü ten dzieĔ nieco
inaczej. MoĪe dobrze byáoby wybraü

siĊ na jakąĞ patriotyczną uroczystoĞü
razem z partnerem lub rodziną? ResztĊ
weekendu wykorzystaj na odpoczynek
i zregenerowanie siáy, takĪe tej psychicznej. 12 i 13 raczej unikaj hucznych
i „zakrapianych” imprez. MiáoĞü - ma
róĪne oblicza. Finanse - nie ma powodów do narzekaĔ.

BLIħNIĉTA
21 maja - 21 czerwca
Lepsze samopoczucie sprawi, Īe podreperujesz trochĊ stan konta. BĊdziesz
twardo trzymaü siĊ swoich postanowieĔ
i nie ulegniesz chwilowym zachciankom.
To sprawi, Īe juĪ niedáugo uzbierasz
(wspólnie z partnerem) pieniądze na
coĞ, o czym od dawna marzyliĞcie. Samotne BliĨniĊta usáyszą na swój temat
wiele dobrego, co pomoĪe im nieco
wzmocniü samoocenĊ i otworzyü siĊ
na nowe znajomoĞci. MiáoĞü - we dwoje
raĨniej. Finanse - Ğwietnie!

RAK
22 czerwca - 22 lipca
Sprawy rodzinne bĊdą siĊ ukáadaü coraz lepiej. Dáugi weekend bĊdzie okazją,

by jeszcze bardziej zacieĞniü wiĊzy rodzinne. MoĪe warto byáoby siĊ wybraü
z bliskimi na pochód 11 listopada? Wolne dni spĊdĨ zdecydowanie aktywnie.
Siedzenie w domu i „patrzenie w su¿t”
nie przyniesie niczego dobrego. Nawet
jeĞli bĊdziesz miaá chwile zwątpienia,
zmuĞ siĊ do dziaáania, a na pewno nie
bĊdziesz tego Īaáowaá. MiáoĞü - przyjmij to ze spokojem. Finanse - nie jest
najgorzej, ale bywaáo lepiej.

LEW
23 lipca - 23 sierpnia
Pod koniec tygodnia moĪesz byü lekko
zniechĊcony i rozdraĪniony. Nuda bĊdzie zachĊcaü CiĊ do zupeánie niepotrzebnych i nic niewnoszących Àirtów,
które zakoĔczyü powinieneĞ, zanim je
zacząáeĞ. W dáugi weekend bĊdziesz
miaá wenĊ, by przemeblowaü nieco
i zreorganizowaü mieszkanie, ale nie
zapomnij o idei 11 listopada, to jednak
dzieĔ wyjątkowy, wiĊc w piątek odpuĞü
sobie porządki i spĊdĨ czas bardziej
uroczyĞcie, nie zapomnij o wywieszeniu
biaáo-czerwonej Àagi. MiáoĞü - nie tĊdy
droga. Finanse - moĪe byü.

PANNA
24 sierpnia - 22 wrzeĞnia
W pracy trochĊ siĊ rozleniwisz, bo
zamiast myĞleü o wyznaczonych zadaniach, bĊdziesz myĞleü o miáoĞci.
Droga Panno, wróü na ziemiĊ. JeĞli
ktoĞ „chodzi Ci po gáowie”, po prostu
postaraj siĊ nawiązaü z nim kontakt.
Pod koniec tygodnia odpoczniesz i nabierzesz siá na nowe zadania. Jednak

bĊdziesz musiaáa wykazaü trochĊ
wiĊcej skupienia i zaangaĪowania
w sprawy zawodowe, szef ma CiĊ na
oku. MiáoĞü - napisz pierwsza. Finanse - gorzej.

WAGA
23 wrzeĞnia - 23 paĨdziernika
Ukáad gwiazd zachĊci CiĊ do podjĊcia powaĪnej rozmowy z pracodawcą.
BĊdziesz miaáa teĪ áatwoĞü w nadrabianiu zalegáoĞci i podejmowaniu
nowych wyzwaĔ. W czwartek moĪesz
poczuü spadek formy, który na szczĊĞcie szybko minie i wrócisz do dziaáania
peáną parą. Nie zapomnij o Àadze na
11 listopada. To maáy gest, który wiele
znaczy. Nie przesadzaj z obĪeraniem
siĊ marciĔskimi rogalami, áakomstwo
to grzech! MiáoĞü - idĨ na kompromis.
Finanse - moĪesz byü z siebie dumna.

SKORPION
24 paĨdziernika - 21 listopada
a
JeĞli myĞlisz nadal o swoim ekspartnerze, to natychmiast przestaĔ. Porównywanie i mocowanie siĊ z przeszáoĞcią
niczego nie wnosi. KaĪdy jest inny
i kaĪdy ma co innego do zaoferowania.
Tym razem jednak, drogi Skorpionie,
zastanów siĊ, co Ty masz do zaoferowania, bo chyba trochĊ pogubiáeĞ siĊ
w swoich wygórowanych oczekiwaniach. Do spraw związanych z pracą
podejdĨ z wiĊkszym optymizmem i nie
przekáadaj wszystkiego „na jutro”. MiáoĞü - zaáóĪ konto na portalu randkowym. Finanse - uĞmiechnij siĊ.

STRZELEC
22 listopada - 21 grudnia

Marchewkowy
rekord

W najbliĪszych dniach bĊdziesz bardziej niĪ zwykle nerwowy i nieprzejednany. Zastanów siĊ, czy warto siĊ
tak „miotaü” o zwykáe drobnostki. To
chyba trochĊ niedojrzaáe. 11 listopada
spĊdĨ spokojnie. Zamiast szaleĔstw
na imprezie, uczcij pamiĊü o tym dniu.
Poddaj siĊ zadumie, wybierz siĊ na
patriotyczną uroczystoĞü. Zastanów
siĊ nad sensem takich dni, przyda Ci
siĊ odrobina reÀeksji w tym codziennym pĊdzie... MiáoĞü - wiĊcej spokoju.
Finanse - odpocznij od przeliczania.

Ogródek to jedna z pasji pani Marzeny OkoĔ. Dzielnie pomagają jej córki:
12-letnia Martyna i 10-letnia Amelia.
Jednak nigdy dotąd nie udaáo siĊ wyhodowaü tak dorodnych marchwi, jak
w tym roku. NajwiĊksza z nich osiągnĊáa
35cm dáugoĞci i wagĊ 1,10kg. Paniom
ogrodniczkom gratulujemy warzywnych
rekordów.
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KOZIOROĩEC
22 grudnia - 20 stycznia
JeĞli ktoĞ krytykuje sposób Twojej pracy
czy prowadzenia domu i wypeánianie
obowiązków, niech sam robi wszystko za Ciebie. Nie daj siĊ wyprowadziü
z równowagi i nie wdawaj siĊ w dyskusje
z przemądrzaáym czáonkiem rodziny.
Po prostu z uĞmiechem opuĞü dyskusjĊ. Samotne KozioroĪce powinny siĊ
czĊĞciej uĞmiechaü, to zdecydowanie
dodaje im uroku. Niech jednak nie próbują „pakowaü siĊ” w związki na siáĊ,
bo to przyniesie tylko frustracje i rozczarowanie. MiáoĞü - zmieĔ priorytety.
Finanse - odpocznij.

WODNIK
21 stycznia - 19 lutego
Poczujesz siĊ zmĊczony nadmiarem
obowiązków, ale i wolnego czasu (dáugi weekend) nie bĊdziesz umiaá jakoĞ
sensownie rozplanowaü. Byü moĪe to
dobry moment, by pojechaü do rodziny
i trochĊ „podáadowaü baterie”? JeĞli
coĞ pójdzie nie po Twojej myĞli, nie rób
scen. W domu rodzinnym empatia mile
widziana. Nie myĞl teĪ o pracy, wrócisz
do niej w poniedziaáek. Zamartwianie siĊ
nie pomaga w dziaáaniu. MiáoĞü - wiĊcej
wyrozumiaáoĞci! Finanse - nie rób nic
na pokaz.

RYBY
20 lutego - 20 marca
Zwáaszcza na początku tygodnia bĊdziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony. BĊdziesz teĪ bardzo wyrozumiaáy
dla ludzi ze swojego otoczenia. Byü
moĪe nawet ktoĞ zwróci siĊ do Ciebie
o pomoc, której nie bĊdziesz mógá odmówiü. Piątek spĊdĨ reÀeksyjnie. JeĞli
z jakichĞ wzglĊdów nie moĪesz udaü siĊ
na uroczystoĞci 11-listopadowe, obejrzyj je chociaĪ w telewizji. Nie zapomnij
o biaáo-czerwonej Àadze, choüby maáej
na szybie! MiáoĞü - duĪo ciepáa i spokoju
zwáaszcza jesienią... Finanse - jest ok.
ByĞmy zawsze byli dumni, Īe jesteĞmy Polakami, nawet gdy „inni” bĊdą
tĊ wartoĞü umniejszaü lub nawet
z niej szydziü.
Wasza wróĪka

„Ostrzeszowianin - Wielkopolanin...”

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

spotkanie z posáem i wicemarszaákiem

TYLKO U NAS:

najwiĊkszym zainteresowaniem zgromadzonych cieszyá siĊ temat dostĊpnych funduszy zewnĊtrznych, w tym
- ze wzglĊdu na obecnoĞü wielu przedstawicieli administracji samorządowej
i sfery oĞwiatowej - funduszy dla szkóá
oraz, dedykowanych przedsiĊbiorcom,
zwrotnych Ğrodków pochodzących z instrumentu ¿nansowego JEREMIE.
DebatĊ poprowadziáa pani Krystyna
Sikora, która na spotkaniu wystąpiáa

w podwójnej roli - moderatora i prelegenta. Pani Sikora zaprezentowaáa
ofertĊ atrakcyjnych, niskooprocentowanych poĪyczek, których udziela Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum
PrzedsiĊbiorczoĞci, oraz dotacji, o jakie
staraü siĊ moĪna w Ostrzeszowskiej
Lokalnej Grupie Dziaáania.

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

Marzena Pomorska
www.powiatostrzeszowski.pl

Wicemarszaáek Leszek Wojtasik.

ZAPRASZAMY
NA MASAĩ

24 paĨdziernika w restauracji Zacisze odbyáo siĊ, zorganizowane pod
hasáem „Ostrzeszowianin-Wielkopolanin. Znaczenie dla rozwoju spoáeczno-gospodarczego regionu” spotkanie
z posáem Mariuszem Witczakiem oraz
wicemarszaákiem województwa wielkopolskiego Leszkiem Wojtasiakiem.
Choü w dyskusji nie brakowaáo
szerokich nawiązaĔ do aktualnej sytuacji spoáecznej w kraju, to jednak

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

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
DebatĊ prowadziáa Krystyna Sikora.

tel. 603 857 030
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UROCZYSTOĝCI Ƈ IMPREZY Ƈ ZABAWY - ZAPRASZAMY!
WOLNE MIASTO POWRACA
ĝwiĊto NiepodlegáoĞci dla kaĪdego Polaka jest czymĞ bardzo waĪnym. Dla
osób, które organizują „Wolne miasto” od 2012 roku, ma to podwójne znaczenie,
poniewaĪ chcą pokazaü, jak moĪna obchodziü w nowoczesny sposób rocznicĊ
odzyskania niepodlegáoĞci. W tym roku chcemy was przenieĞü w czasy Mieszka
I, kiedy to Polska przyjĊáa chrzest 1050 lat temu.
A ty? Jak w ubiegáych latach spĊdzaáeĞ 11 listopada? JeĞli uczestnicząc
w „Wolnym mieĞcie”, to najlepiej jak tylko mogáeĞ. JeĞli przed telewizorem… to
wyrwij siĊ z okowów codziennoĞci i spróbuj czegoĞ nowego, nie masz nic do
stracenia, a za to wiele do zyskania! Dajemy nie tylko stuprocentową gwarancjĊ na brak nudy oraz ciekawą lekcjĊ historii naszego piĊknego kraju, ale teĪ
atrakcyjne nagrody.
Nie zwlekaj i zgáoĞ siĊ razem ze swoim patrolem na wielką grĊ miejską!
ZachĊcamy do wejĞcia na nasz pro¿l na Facebooku (Wolne_Miasto) oraz stronĊ
wolnemiasto.zhr.pl, gdzie niebawem pojawią siĊ szczegóáowe informacje.
Organizatorzy

Serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkaĔców na

WIECZORNICČ
POģWIČCONć
ODZYSKANIU
NIEPODLEGâOģCI
PRZEZ POLSKČ

POCIĄG
DO WOLNOĝCI
UroczystoĞü odbĊdzie siĊ
10 listopada 2016 roku,
o godz. 18.00 w sali w Mąkoszycach.
Liczymy na PaĔstwa obecnoĞü!
Uczniowie Szkoáy Podstawowej
im. Józefa Kulli w Mąkoszycach

KONCERT ZESPOàU AKCENT
ODWOàANY
Z powodu choroby lidera Zespoáu AKCENT - ZENKA MARTYNIUKA,
koncert odbĊdzie siĊ w innym terminie.

Nowy termin to 18 lutego 2017 roku, hala sportowa
w Grabowie nad Prosną.
Bilety kupione na 6 listopada 2016 roku zachowują waĪnoĞü, równieĪ
te wygrane w konkursach!!!
Z caáego serca przepraszamy Fanów za zaistniaáą sytuacjĊ i prosimy
o wyrozumiaáoĞü.
Z powaĪaniem
Organizator

EJ
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W NIEDħWIEDZIU serdecznie zaprasza na

ANDRZEJKI
Czekamy na was

19 listopada, godz. 19.00 w sali OSP w NiedĨwiedziu.

Cena biletu 160zá/para.
Zapewniamy: smaczne menu, miáą atmosferĊ, wiele atrakcji i niespodzianek.
Gra zespóá Wenus.
Tel. 609 949 568 lub 601 654 642

ANDRZEJKI
Pitbull. Niebezpieczne kobiety

CZY TO JEDNORAZOWA
BEZMYĝLNOĝû
„WàADZY”?
ZbliĪa siĊ jedno z najwaĪniejszych
Ğwiąt narodowych i cieszĊ siĊ z róĪnych akcentów przypominających takĪe
ĝwiĊto NiepodlegáoĞci. Tym bardziej Īe
zbliĪa siĊ Jubileusz 100-lecia wydarzeĔ
związanych z tą datą i póĨniejszymi smutnymi losami zarówno PowstaĔców
Wielkopolskich, jak i uczestników wojny
polsko-bolszewickiej (niejednokrotnie
obu tych wydarzeĔ).
Organizatorzy podpisani jako „wáadze samorządowe” (MiG) ogáaszają
w „CzO” komunikat w związku z uroczystoĞciami z tej okazji, ale kierują go
tylko do mieszkaĔców i spoáeczeĔstwa

Ostrzeszowa. Czy mieszkaniec spoza
Ostrzeszowa ma sobie wybraü nowe
„wáadze samorządowe”, by takĪe byü
zaproszonym? A moĪe ma w bardzo
prosty sposób spowodowaü páacenie
podatków na rzecz innej gminy - by
o nim nie zapomniano?
UczczĊ to ĞwiĊto tak, jak bĊdĊ
chciaá - nie bĊdąc zaproszonym, i wywieszĊ ÀagĊ bez proszenia, natomiast
WàADZA na pewnym poziomie konkretnoĞci powinna wydaü dla przykáadu
publiczne polecenie, by na Īadnym
„przybytku”, ¿nansowanym z podatków,
Àag nie zabrakáo, i o to samo poprosiü
teĪ pp. soátysów. PrzypomnĊ „wáadzo”,
Īe juĪ tak siĊ zdarzyáo w MiG Ostrzeszów, Īe Àag nie byáo 11 listopada…
na szkole (samorządowej).
Czytelnik (dane do wiad. red.)
PS
Swoich uwag nie kierujĊ do ZHR,
gdyĪ z pewnoĞcią nie jest autorem zaproszenia.

RODZICE, DYREKTOR i NAUCZYCIELE SZKOàY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawáa II w BUKOWNICY

serdecznie zapraszają wszystkich, którzy chcą
miáo i wesoáo spĊdziü styczniowy wieczór

NA WIECZOREK KARNAWAâOWY
który organizujemy w sali OSP W KSIĄĩENICACH

14 stycznia 2017r., o godz. 19.00
DO TAēCA ZAGRA KS DANCE
ZAPEWNIAMY WIELE ATRAKCJI CENA
A 170
7 zã
z
Zapisy do 5 stycznia 2017r :
Pani Bernadeta Batóg, t. 609 967 409
Pani Magdalena Grzelak, t. 669 423 015
Pani Katarzyny Ostrowicz, t. 697 577 061
DSTAWOW
W
DYREKTOR SZKOàY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawáa II w BUKOWNICY
RODZICE

Polska, sensacyjny, 135 minut.
Piątek - 11 XI, godz.18:15 i 20:45
Sobota - 12 XI, godz.17:00 i 19:30
Niedziela - 13 XI, godz.17:00 i 19:30
Wtorek - 15 XI, godz.17:00 i 19:30
ĝroda - 16 XI, godz.17:00 i 19:30
Czwartek - 17 XI, godz.17:00 i 19:30

Inferno
Japonia, Turcja, USA, WĊgry, thriller,
120 minut.
Wtorek - 8 XI, godz.17.30 i 19.45
ĝroda - 9 XI, godz.19.00
Czwartek - 10 XI, godz. 17.30 i 19.45

Bociany 3D
USA, animacja, komedia, 87 minut.
Wtorek - 8 XI, godz.16.00
ĝroda - 9 XI, godz.17.00
Czwartek - 10 XI, godz. 17.00
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18 zá), norm.
16 zá (3D – 20 zá)
Wtorek - 13 zá (3D - 16 zá)
Weekend: ulg. 14 zá, norm. 17 zá;
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Zaproszenie na ANDRZEJKI
Zarząd Koáa nr 2 PZERiI
w Ostrzeszowie zaprasza na

„ANDRZEJKI”
16 listopada,
godz. 18.00
w sali „StraĪak,
ul. Sportowa.
OdpáatnoĞü:
- czáonkowie Koáa - 50 zá
od osoby,
- niezrzeszeni - 60 zá od osoby.
Zapisy przyjmujemy w klubie „Madera” (os. Zamkowe, blok nr 1) we
wtorki, w godz. 10.00-12.00 i w
Ğrody, w godz. 17.00-19.00 oraz
telefonicznie - 691 468 823.

Koáo nr 1 w Ostrzeszowie organizuje
23 listopada, o godz. 17.00 w „StraĪaku”

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE.
Koszt: 35 zá dla czáonków
(do¿nansowanie z odpisu skáadek), 50 zá dla sympatyków
Wpáata: biuro koáa - UMiG, I piĊtro, pok. nr 14
do 21 XI 2016.
Zarząd Koáa
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Piáka noĪna

LKS Goáuchów - KS Opatówek
Olimpia Brzeziny - GKS ĩerków
Korona PogoĔ Stawiszyn - Barycz Janków Prz.
Raszkowianka Raszków - Piast Kobylin
PogoĔ TrĊbaczów - Orzeá MroczeĔ

IV liga wielkopolska, gr. pád.

Wyniki 13. kolejki (29.10)
Ostrovia 1909 Ostrów - Centra Ostrów
LKS ĝlesin - Biaáy Orzeá KoĨmin
Obra 1912 KoĞcian - PogoĔ N. Skalmierzyce
Polonia KĊpno - PKS Racot
Polonia 1912 Leszno - Wicher Dobra
SKP Sáupca - Rawia Rawag Rawicz
Victoria WrzeĞnia - Kania GostyĔ

0-2
4-0
2-0
2-1
8-1
2-1
1-0

Wyniki 14. kolejki (5. i 6. 11.)
Biaây Orzeâ Koĩmin - Victoria Ostrzeszów
3-4
PKS Racot - Ostrovia 1909 Ostrów
0-5
Centra Ostrów - Obra 1912 KoĞcian
1-0
Kania GostyĔ - Polonia KĊpno
0-1
LKS ĝlesin - SKP Sáupca
0-1
Rawia Rawag Rawicz - Victoria WrzeĞnia
4-2
PogoĔ N. Skalmierzyce - Polonia 1912 Leszno
0-1
Bramki dla Victorii: Maciej StawiĔski (7 karny; 65), Michaá
Mazurek (85 wolny), Kornel Skorzybót (90).

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

DruĪyna
Centra Ostrów
PogoĔ N. Skalmierzyce
Ostrovia 1909 Ostrów
Rawia Rawag Rawicz
Obra 1912 KoĞcian
Victoria WrzeĞnia
SKP Sáupca
Victoria Ostrzeszów
Polonia 1912 Leszno
LKS ĝlesin
Biaáy Orzeá KoĨmin
Polonia KĊpno
Kania GostyĔ
Wicher Dobra
PKS Racot
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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.

M.
13
14
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13

Pkt.
29
24
24
23
22
20
20
20
19
15
15
13
9
8
6

Bz.
29
22
34
34
21
26
25
29
26
18
21
8
10
10
10

Bs.
10
10
16
25
18
16
19
25
21
18
25
20
25
35
40

Klasa okrĊgowa

Wyniki 12. kolejki (30.10.)
Victoria Skarszew - Zefka Kobyla Góra
Szczyt Szczytniki - Odolanovia Odolanów
Astra Krotoszyn - Stal Pleszew

1-0
0-4
0-1

LZS Chynowa - StraĪak Sáupia
LZS Trzcinica - GKS GrĊbanin

5-1
4-0
2-1
1-3
1-1

Aktualna tabela

Wyniki 13. kolejki (6. 11.)
Zefka Kobyla Góra - Olimpia Brzeziny
2-0
Orzeá MroczeĔ - Szczyt Szczytniki
6-1
Piast Kobylin - PogoĔ TrĊbaczów
1-2
Barycz Janków Prz.i - Raszkowianka Raszków
4-2
GKS ĩerków - Korona PogoĔ Stawiszyn
1-0
KS Opatówek - Victoria Skarszew
1-3
Stal Pleszew - LKS Goáuchów
1-2
Bramki dla Zefki: Zbigniew Sieraczek (65), Michaá OkoĔ (84).

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

DruĪyna
LKS Goáuchów
Odolanovia Odolanów
Stal Pleszew
Victoria Skarszew
Orzeá MroczeĔ
Piast Kobylin
KS Opatówek
Olimpia Brzeziny
Astra Krotoszyn
PogoĔ TrĊbaczów
GKS ĩerków
Zefka Kobyla Góra
Korona PogoĔ Stawiszyn
Barycz Janków Przyg.
Raszkowianka Raszków
Szczyt Szczytniki

M.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Pkt.
34
33
30
26
25
24
20
19
18
14
12
12
11
11
7
4

Bz.
45
32
31
34
30
33
20
23
17
27
9
16
9
16
14
8

Bs.
11
9
6
10
16
22
19
26
22
25
24
19
26
36
46
47

Wyniki 12. kolejki (6.11.)
Sokóâ Bralin - LZS Czajków
Pelikan Grabów - LZS Doruchów
LKS Jankowy 1968 - LKS Czarnylas
Wielkopolanin Siemianice - Victoria Laski

1-0
1-3
2-0
6-3

M.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

DruĪyna
Wielkopolanin Siemianice
Victoria Laski
LKS Jankowy 1968
LZS Chynowa
LZS Doruchów
LKS Czarnylas
StraĪak Sáupia
Sokóá Bralin
LZS Czajków
Pelikan Grabów
LZS Trzcinica
GKS GrĊbanin
LZS Olszowa

Wyniki 11. kolejki (30.10.)
GKS Grċbanin - Pelikan Grabów
LZS Doruchów - Sokóâ Bralin
LZS Czajków - LZS Chynowa
LZS Trzcinica - LZS Olszowa
StraĪak Sáupia - Wielkop Siemianice
Victoria Laski - LKS Jankowy 1968

0-1
2-0
0-3
9-2
1-3
5-2

M.
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Pkt.
31
27
20
17
17
15
15
15
14
13
10
7
2

Bz.
43
36
30
29
21
16
29
23
23
16
27
16
12

Bs.
11
14
24
21
19
15
24
20
24
16
46
30
57

Mecze nastċpnej
kolejki:
PiĆtek, 11 listopada , godz.
11. 00 - Victoria Ostrzeszów Wicher Dobra.
Niedziela,13 listopada:
godz.13.30 - Victoria Ostrzeszów - PogoĔ Nowe Skalmierzyce;
godz. 11.00 - Korona PogoĔ
Stawiszyn - Zefka Kobyla Góra;
godz. 14.00 - LZS Doruchów LZS Trzcinica;
godz. 14.00 - LZS Czajków Pelikan Grabów.
Zapraszamy kibiców!

A klasa, gr. 2.

W DERBACH POWIATU LZS DORUCHÓW
POKONAá „PELIKANA” GRABÓW - 3:1

5-5
3-2

fot. S. Szmatuáa.

MAKSYMILIAN SZCZYPKOWSKI MISTRZEM POLSKI!
5 listopada w Pleszewie rozegrano Mistrzostwa Polski Karate Shotokan. Klub
UKS „Hitotsu” Ostrzeszów reprezentowaá
Maksymilian Szczypkowski. W turnieju
wywalczyá dwa medale:
- záoty medal i tytuá Mistrza Polski w kata
indywidualnym juniorów,
- srebro i tytuá Wicemistrza Polski
w kata indywidualnym seniorów.
udziaá w 53. Crossie
W klasy¿kacji geOstrzeszowskim.
neralnej Mistrzostw,
Podczas wizyty w Blankenburgu nasz klub znalazá siĊ
zawodnikom to- na 9. miejscu
warzyszyli: Antoni
I druga dobra wiaWinny z Zarządu domoĞü z Pleszewa:
LKS Orkan (tre- Mistrzynią Polski
ner lekkoatletów),
w kata druĪynowym
Wioletta NowiĔska
- trenerka UKS Ko- seniorek zostaáa
liber i nauczycielka Beata ZieliĔska,
WF-u, Jerzy Kurza- wychowanka ostrzewa - prezes i trener szowskiego klubu.
UKS Koliber, dy- Razem z koleĪankarektor SP nr 2 oraz mi - Magdą Mazajczyk
Jacek Pomykaáa ze
i Krystyną Maciejską
Starostwa Powiatowego, poniewaĪ to - reprezentowaáa klub
wáaĞnie Starostwo „Budokan” Wrocáaw.

UKS Koliber i LKS Orkan w Blankenburgu

Lekkoatleci LKS Orkan Ostrzeszów
oraz siatkarki UKS Koliber Ostrzeszów
przebywali z czterodniową wizytą
w Blankenburgu - mieĞcie partnerskim
powiatu ostrzeszowskiego. SzeĞciu
zawodników Orkana, na zaproszenie
Stowarzyszenia Sportowego SV Lokomotive Blankenburg, wziĊáo udziaá
w 50. jubileuszowych lekkoatletycznych zawodach sportowych. Natomiast
siedem siatkarek z, dziaáającego przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrzeszowie, UKS Koliber, z okazji 25-lecia
Stowarzyszenia Przyjacióá Siatkówki
w Blankenburgu, wziĊáo udziaá w meczu
towarzyskim oraz w treningach siatkarek z tamtejszego klubu.
Poza udziaáem w zawodach nasi
sportowcy mieli okazjĊ zwiedziü miasto, zobaczyü panoramĊ Blankenburga
z tamtejszego zamku, obejrzeü ligowy
mecz piáki siatkowej oraz skorzystaü
z aquaparku w Halberstadt. Gospodarzami byli: Norbert Schleef - czáonek Zarządu Stowarzyszenia SV Lokomotive
Blankenburg, oraz Sigmar Schleef - szef
Stowarzyszenia Przyjacióá Siatkówki
w Blankenburgu.
Podczas wizyty nawiązano wspóápracĊ siatkarską. Prezes UKS Koliber Jerzy Kurzawa zaprosiá siatkarki
z Niemiec na ogólnopolski turniej siatkarski, który odbĊdzie siĊ w Ostrze-

szowie w kwietniu. Oprócz siatkarek
do Ostrzeszowa przybĊdą równieĪ
biegacze z Blankeburga, by wziąü

byáo organizatorem
wyjazdu do Blankenburga.
www.ostrzeszow.pl/

TURNIEJ BOKSERSKI
W LESZNIE
29 paĨdziernika w Ogólnopolskim
Turnieju Bokserskim im. Jana Pawlaka w Lesznie wystąpili reprezentanci
Kickboxing Team POPRAWA.
Nasz zawodnik - Marcel Szadkowski - w kategorii 52kg juniorów po bardzo áadnej walce pokonaá zawodnika
Polonii Leszno - Konrada Tomczaka,
który na niedawnych Mistrzostwach
ĝwiata w Dublinie zdobyá tytuá Wicemistrza ĝwiata.
Drugi nasz reprezentant, Marek
Pabich, w kategorii 64kg spotkaá siĊ
z Patrykiem Banakiem z Polonii Leszno. Mimo swojego pierwszego startu
w bokserskich zawodach, Marek stoczyá
pasjonującą walkĊ, której wynik byá
pomyĞlny dla „miejscowego” - Banak
wygraá gáosami sĊdziów 2 do 1.
Zawodnicy zostali wyróĪnieni dyplomami i medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

***
Nasi zawodnicy startowali takĪe
w XIV Zduny Karate Cup o Puchar
Burmistrza Zdun. Máodzi karatecy spisali siĊ Ğwietnie i wywalczyli 4 medale:
• Tamara KĊpska - záoto w kumite,
• Maciej Kozownicki - brąz w kata,
• Oliwia Szczepaniak - brąz w kumite,
• Oliwia Irena Szczepaniak - brąz
w kumite.
Gabrysia Karwik po bardzo dobrym
wystĊpie (26 zawodniczek) zajĊáa miejsce tuĪ za podium.

Dzielnie spisaá siĊ, debiutujący
w kumie, Patryk ĝwitoĔ.
W Zdunach startowali takĪe nasi
mastersi, zdobyli trzy medale:
• Zdzisáaw Mituáa - záoto w kata
+35 lat,
• Robert Szadkowski - brąz w kata
+35 lat,
• Jan ZieliĔski - brąz w kata +45 lat.
Miejsce tuĪ za podium zająá Ryszard Daszczyk w kata +35 lat.
Jan ZieliĔski, 5 dan
Karate Shotokan/WKF

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

Być dzieckiem to wspaniała sprawa, dziecku wypada bardzo wiele,
może się bawić, tańczyć, psocić, w tygodniu same mieć niedziele. Jadwiga Koczanowska

Ach, co to byâ za œlub!

Alicja i Mariusz

Miáo nam poinformowaü, Īe 30 lipca 2016 roku w koĞciele
pw. WniebowziĊcia NMP w Ostrzeszowie na Ğlubnym kobiercu
stanĊli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Aleksandra
leksandra - córeczka paĕstwa
Marii i Pawâa Michalskich ze Sâupi
pod Bralinem, ur. 30.10.2016r., waga
4200g

Alicja Bacik i Mariusz Lubda

Gabrysia - córeczka paĕstwa Arlety
i Krzysztofa Pacynów z Sycowa,
ur. 31.10.2016r., waga 3020g

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia
i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji
wszystkich wspólnych planów.

Michalina - córeczka paĕstwa
Doroty i Michaâa Janusów z Trzcinicy,
ur. 31.10.2016r., waga 2880g

redakcja

Rita - córeczka paĕstwa Alicji i Mirosâawa Sychowskich z Ostrzeszowa,
ur. 1.11.2016r., waga 3370g

JeĞli chciaábyĞ, aby i Twoje zdjĊcie Ğlubne ukazaáo siĊ na
áamach „CzO”, przynieĞ lub przyĞlij swoją Ğlubną fotogra¿Ċ
do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje.
Zapraszamy!

Wiktoria Monika - córeczka paĕstwa
Katarzyny Sâowik i Mateusza Mostowego z Sokolnik, ur. 3.11.2016r.,
waga 2880g
synek paĕstwa Eweliny i Zbigniewa Rafalskich z KĆtów ĞlĆskich,
ur. 3.11.2016r., waga 3990g
Martynka - córeczka paĕstwa Sylwii i Andrzeja Powolnych z Kuĩnicy
Bobrowskiej, ur. 4.11.2016r., waga
3930g
Marcelina - córeczka paĕstwa Hanny i Mariusza Wygraâów z Ostrowa
Wlkp., ur. 4.11.2016r., waga 3400g
Kacper - synek paĕstwa Sandry
Ciechanowskiej i Patryka Idczaka
z Dċbicza, ur. 4.11.2016r., waga
3530g
Oliwia - córeczka paĕstwa Karoliny
Wojtasik i Kamila Póâkownika z Kobylej Góry, ur. 5.11.2016r., waga 3110g
Przemek - synek paĕstwa Anny
i Damiana Piotrowskich z Sycowa,
ur. 5.11.2016r., waga 3440g
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SSzczęśliwym
śli
R
Rodzicom
d i
gratulujemy,
l j
a wszystkim
kki kochanym
k h
dzieciątkom
d i i k
życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

Z okazji

30. rocznicy ğlubu
Kochanym Jubilatom

Dorocie i Leszkowi
Cegieâkom
najserdeczniejsze gratulacje
oraz īyczenia miâoğci, radoğci
i zdrowia na kolejne
lata wspólnego īycia
skâadajĆ
synowie i rodzeĕstwo z rodzinami

Kochanej Jubilatce

Wiktorii Tyc
Z okazji

90. urodzin

duīo zdrowia, siâ
i bâogosâawieĕstwa Boīego
na kaīdy dzieĕ
īyczĆ
dzieci, wnuki i prawnuki

