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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.

W RATUSZU PRACA WRE

Trwa remont ostrzeszowskiego ratusza. Prace odbywaj¹ siê wewn¹trz
budynku i byæ mo¿e nie wszyscy przechodnie zauwa¿yli, ¿e w tym reprezentacyjnym dla miasta miejscu coœ siê
dzieje. A dzieje siê doœæ du¿o, choæ remont nie narusza konstrukcji œcian ani
nie dotyczy zewnêtrznych elewacji.
G³ównym powodem remontu, co
potwierdza sekretarz UMiG w Ostrzeszowie – W³odzimierz Piekarczyk, by³a
koniecznoœæ wymiany instalacji elektrycznej. Stara, ju¿ mocno nadwerê¿ona,
stanowiæ mog³a zagro¿enie dla budynku i przebywaj¹cych w nim ludzi. Przy
okazji postanowiono wykonaæ inne
prace: malowanie œcian, szpachlowanie, po³o¿enie p³ytek pod³ogowych, a
tam, gdzie bêdzie taka potrzeba – cyklinowanie pod³óg. Udro¿nione zostan¹

przewody wentylacyjne budynku. W
paru miejscach, gdzie ugiêcie stropu
by³o zbyt du¿e, nast¹pi³o ju¿ wzmocnienie jego konstrukcji belkami.
Ca³y etap przygotowawczy do prowadzonych obecnie robót trwa³ od
marca. Jako ¿e ratusz jest obiektem
zabytkowym, konieczne by³o uzgodnienie wszelkich planów z konserwatorem,
poprzedzone ekspertyz¹ techniczn¹
stanu ratusza. Chodzi³o o to, by prace
remontowe nie pogorszy³y konstrukcji
budynku. Wymiana korespondencji w
tej sprawie trwa³a do sierpnia. Po ich sfinalizowaniu we wrzeœniu przyst¹piono
do og³oszenia przetargu, w wyniku
którego wy³oniono wykonawcê robót.
Z pocz¹tkiem paŸdziernika rozpoczê³y
siê prace. Maj¹ one poprawiæ estetykê
wszystkich pomieszczeñ w ratuszu, ale

i sprawiæ, ¿e bêd¹ bardziej nowoczesne, funkcjonalne, co na pewno przyda
siê instytucjom, które tutaj maj¹ swoje
lokum. Na razie pracownice muzeum,
jak i Urzêdu Stanu Cywilnego dzielnie
znosz¹ niedogodnoœci, ha³as i kurz.
Muzeum dzia³a w bardzo ograniczonej
formie. Czynne s¹ jedynie sta³e ekspozycje na drugim piêtrze, gdzie nie
planuje siê uci¹¿liwych robót. Resztê
zbiorów zabezpieczono. Z kolei USC do
tego czasu pracowa³ normalnie. Teraz,
gdy rozpoczê³y siê remonty na piêtrze i
coraz trudniej mówiæ o w³aœciwej pracy
urzêdu, USC bêdzie musia³ na kilka tygodni znaleŸæ inne lokum.
Inwestorem przedsiêwziêcia jest
UMiG w Ostrzeszowie. Koszt robót wynosi 367 tys. z³ (brutto), ale doliczyæ
trzeba inne, wi¹¿¹ce siê z t¹ inwestycj¹,

koszty. Dodaæ nale¿y tak¿e cenê koniecznej ekspertyzy technicznej (50
tys. z³), co podnosi wydatki zwi¹zane
z remontem obiektu do ok. 430 tys.
z³. Realizatorem wszystkich robót jest
firma z Ostrzeszowa. Jednoczeœnie
odbywaj¹ siê badania konserwatorskie,
a prowadzi je Marek Kawczyñski z Kalisza.
Jednym s³owem – w ratuszu praca
wre. Wszyscy te¿ maj¹ nadziejê, ¿e tak,
jak to zosta³o ujête w terminarzu – do
27 grudnia roboty zostan¹ zakoñczone
i z nowym rokiem mieszcz¹ce siê w ratuszu instytucje bêd¹ mog³y prowadziæ
sw¹ dzia³alnoœæ ju¿ w ca³kiem odmienionych – funkcjonalnych, estetycznych salach.
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Pomó¿my Agnieszce
Zwracam siê do wszystkich ludzi dobrej
woli o pomoc dla naszej córki. Agnieszka
od dwóch lat choruje na nowotwór z³oœliwy
mózgu i prze¿y³a dwa udary mózgu. Po drugim udarze straci³a mowê i ma niedow³ad
czterokoñczynowy. Ostatnie dwa lata w
wiêkszoœci spêdzi³a w szpitalach. Dojazdy do
szpitali i pobyt przy dziecku s¹ bardzo kosztowne. Nale¿y te¿ kupowaæ leki, od¿ywki,
witaminy i pieluchy. Czas w domu spêdzamy
na bezustannej rehabilitacji i wspó³pracy z
neurologoped¹. Walczymy o ka¿dy dzieñ ¿ycia
Agnieszki. Chcemy pomóc córce wstaæ na nogi
i usamodzielniæ siê, ale nasze œrodki finansowe
nie pozwalaj¹ nam na normalne funkcjonowanie i powrót do zdrowia naszego dziecka.
Agnieszka jest pod opiek¹ Stowarzyszenia
Pomocy Potrzebuj¹cym „Patrz Sercem”, które za³o¿y³o subkonto z has³em „Dla Agnieszki”. Ewentualne wp³aty prosimy kierowaæ na
konto 91 1060 0076 0000 3300 0052 6504 w
Banku BPH SA O. Ostrzeszów.
Z góry dziêkujemy za pomoc.

Wdziêczni rodzice
El¿bieta i Roman Myszorowie
ul .Bohaterów Warszawy 6
63 – 507 Kobyla Góra

„Jest to z³ota zasada w ¿yciu: wymagaæ
ma³o od œwiata, a du¿o od siebie.”
W tym roku przypada 150. rocznica urodzin i 90. rocznica
œmierci doktora W³adys³awa Biegañskiego – s³awnego lekarza
i filozofa, który urodzi³ siê w Grabowie nad Prosn¹. To w³aœnie
tutaj, w budynku gimnazjum, 9 listopada odby³a siê konferencja popularno-naukowa poœwiêcona jego ¿yciu i dzia³alnoœci.
Jej organizatorami byli: dyrektor Centrum Kultury – Ma³gorzata
Brodowicz, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej – Gra¿yna Jaszczyk oraz burmistrz Miasta i Gminy – Edmund Geppert.
W³adys³aw Biegañski z Grabowa wyjecha³ w wieku 4 lat,
na sta³e osiad³ w Czêstochowie i tam zmar³. Jednak, jak
mówi³ podczas swego wyst¹pienia Marek Rezler „W³adys³aw
Biegañski z powodzeniem mo¿e byæ zaliczany do rzêdu ograniczników wielkopolskich. To, ¿e w czwartym roku ¿ycia
wyjecha³ st¹d, nie znaczy, ¿e przesta³ myœleæ o Wielkopolsce,
¿e zmieni³ swoj¹ mentalnoœæ.”
Jako lekarz W. Biegañski zajmowa³ siê niemal¿e wszystkimi
ga³êziami medycyny, wiele czasu poœwiêci³ krzewieniu zasad
higieny – za³o¿y³ Towarzystwo Higieniczne. Walczy³ z chorobami zakaŸnymi, by³ oddzia³owym lekarzem na kolei warszawsko-wiedeñskiej, piastowa³ urz¹d dyrektora szpitala miejskiego, by³ prezesem Towarzystwa Lekarskiego w Czêstochowie
oraz twórc¹ i prezesem Towarzystwa Dobroczynnoœci dla
Chrzeœcijan. Za Markiem Rezlerem powtórzyæ mo¿na „Czas
wype³niony co do godziny, co do dnia – nie zmarnowa³ ¿ycia
jakie by³o mu dane.”
Konferencja w Grabowie zgromadzi³a wielu znakomitych goœci, jednym z nich by³ sam prawnuk W³adys³awa
Biegañskiego - Witold Grajter. Pojawi³a siê tak¿e delegacja z Czêstochowy: p. Janusz Jadczyk – dyrektor Muzeum
Czêstochowskiego oraz doktor Juliusz Sêtowski – jeden z
wyk³adowców. Podczas konferencji wys³uchaæ mo¿na by³o
tak¿e wyk³adów: I. Jackowiaka, M. Rezlera, M. Cegie³ki,
H. Siciñskiego oraz oczywiœcie pomys³odawcy ca³ego
przedsiêwziêcia – prof. Gerwazego Œwiderskiego.
Jednym z punktów programu by³o wrêczenie medali:
„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹.” Medale
otrzyma³y osoby ró¿nej profesji, dzia³aj¹ce na rzecz Grabowa
i okolic. Trzeba zaznaczyæ, ¿e jedn¹ z nich jest w³aœnie prof.
Gerwazy Œwiderski – w 1967 roku w Grabowie odby³o siê podobne spotkanie poœwiêcone doktorowi Biegañskiemu – wtedy równie¿ prof. Œwiderski by³ jego wspó³organizatorem.
Z okazji rocznicy urodzin i œmierci W³adys³awa Biegañskiego,
staraniem burmistrza miasta i gminy Grabów oraz Centrum

K. Juszczak

Na pierwszym planie prawnuk W. Biegańskiego - Witold Grajter z małżonką

Marek Rezler podczas wystąpienia

Kultury w tym¿e mieœcie, powsta³a interesuj¹ca publikacja:
„Szczêœcie i cierpienie”, bêd¹ca zbiorem myœli wybranych z
ró¿nych dzie³ lekarza aforysty. Aforyzmy te powsta³y co prawda ponad 100 lat temu, nadal jednak s¹ aktualne, lekarze wci¹¿
mog¹, a nawet powinni czerpaæ z nich m¹droœæ. Przewodni¹
myœl¹ rocznicowej uroczystoœci by³ jeden z aforyzmów doktora Biegañskiego – „Jest to z³ota zasada w ¿yciu: wymagaæ
ma³o od œwiata, a du¿o od siebie.” Zgodnie z ni¹ postêpowaæ
mo¿e ka¿dy cz³owiek, nie tylko lekarze, na których „wychowaniu” szczególnie zale¿a³o Biegañskiemu.
Niezapomnian¹ - kulinarn¹ atrakcj¹ spotkania by³a czekoladowa fontanna, której smak i wygl¹d pewnie na d³ugo pozostanie w pamiêci uczestników. Dodaæ nale¿y, ¿e zadbano
tak¿e o oprawê muzyczn¹ spotkania - konferencjê rozpocz¹³
bowiem recital zespo³u Harmonia, na zakoñczenie mo¿na by³o
wys³uchaæ koncertu kwartetu smyczkowego Filharmonii Kaliskiej – Folusz.
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