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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.

ZMIANY W ZARZĄDZIE
KP „VICTORIA” OSTRZESZÓW

Do zaskakujących zmian doszło w zarządzie ostrzeszowskiego
Klubu Piłkarskiego „Victoria”. Całkiem nieoczekiwanie w dniu 30. 06.
2008r. do dymisji podał się dotychczasowy prezes Marian Lamek.
Zrezygnowano też wcześniej z usług trenera Henryka Torbusa. Członkowie dotychczasowego Zarządu wybrali spośród siebie nowego
prezesa Klubu – został nim Tomasz Śmieiński. Dokooptowano także
nowych członków władz piłkarskich. Na stanowisko sekretarza powołano Andrzeja Wojciechowskiego, Antoni Obsadny został w zarządzie
przedstawicielem głównego sponsora Firmy BIS plettac, dotychczasowy prezes pozostał w składzie zarządu Klubu. Jedną z najważniejszych
zmian, jakie zaszły, to powołanie Bogumiła Stempina na stanowisko
trenera I zespołu KP „Victoria” Ostrzeszów. Skład obecnego kierownictwa Klubu przedstawia się następująco:
prezes – Tomasz Śmieiński, wiceprezes – Roman Raczyński, sekretarz – Andrzej Wojciechowski, skarbnik – Czesław Kubacki, członkowie
zarządu – Marian Lamek, Antoni Obsadny i Andrzej Sikora, kierownik
drużyny – Tadeusz Szatkowski, kierownik ds. organizacyjnych – Aleksander Stawiński, lekarz – Witold Cichoń, główna księgowa – Krystyna
Sikora, jej z – ca – Włodzimierz Piekarczyk. Komisja rewizyjna: przew.
– Bogdan Wasielewski, członkowie: Marian Różyński, Tadeusz Kucharski
Wszystkie zmiany personalne muszą zostać zatwierdzone na walnym zebraniu członków Klubu, które odbędzie się 10. 07. o godzinie
17. 30 w Urzędzie Miasta i Gminy, pok. 17. O powyższych decyzjach
kadrowych poinformowano na spotkaniu władz Klubu z zawodnikami w dniu 01. 07. 2008 roku, na którym dokonano podsumowania
startu drużyny w rozgrywkach.
Mówi były prezes Marian Lamek.
Wczoraj na posiedzeniu zarządu Klubu złożyłem oficjalnie rezygnację z funkcji prezesa, ponieważ zmieniłem miejsce pracy. Praca ta związana jest z pobytem poza Ostrzeszowem. W związku z tym trudno byłoby mi
łączyć tę odpowiedzialną funkcję z pracą zawodową. Klub pozostawiam
nieźle zorganizowany i niedoskonałościami ludzkimi nie można psuć tej
„maszyny ”. Nie chciałbym, aby wokół mnie powstały jakiekolwiek insynuacje - na Klub nie obraziłem się i pozostaję do dyspozycji zarządu.
Wiceprezes Roman Raczyński
Pragnę podziękować Panu Lamkowi za pracę, jaką włożył w tworzenie silnej „Victorii ”. Razem tę pracę zaczęliśmy. Liczę na to, że p. Marian
pozostanie w Klubie i nadal będzie nas wspierał swoją działalnością.
Trener Bogumił Stempin
Dziękuję za zaproszenie mnie do współpracy, zawsze podkreślałem,
że ostrzeszowski Klub jest dla mnie czymś wyjątkowym. W przeszłości bywały lepsze i gorsze chwile, ale nadszedł czas, abyśmy powalczyli o wyższe cele. Zespół jest na tyle ograny w klasie okręgowej, że zawodnicy są
przygotowani na wyższy poziom gry. Moja osoba może wprowadzić tylko drobne kosmetyczne zmiany i wszystko w drużynie powinno funkcjonować jak najlepiej. Cieszę się ze współpracy z młodym, perspektywicznym zespołem. Jeżeli uda nam się stworzyć dobrą atmosferę i wspaniały
kolektyw, to wyniki powinny przyjść same.
(AW)

CROSS PODSUMOWANO
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nr3, z której tylko jeden uczeń miał ochotę biegać. Do tego dochodzą
„wojny podjazdowe” wśród wuefistów.
- Trzeba coś z tymi nauczycielami zrobić – konkludował mówca.
Burmistrz stwierdził, że zrobić coś może kurator, nie on, winę zaś
„zrzucił” na polepszającą się bazę - nauczyciel zamiast biegać z młodzieżą, woli pograć na sali, nawet przy pięknej pogodzie.
Przy takim stanie rzeczy nic dziwnego, że znowu główne trofea
wśród szkół – podstawowych i gimnazjalnych pojechały do Żerkowa. Z
naszych pochwalić trzeba uczniów z Czajkowa i z ZS nr1 – zwycięzców
wśród szkół ponadgimnazjalnych.
Co dalej z crossem? Na pewno będzie, bo wszyscy są zdania, że
imprezę należy kontynuować, ale też zastanowić się nad jej formułą.
Prawdopodobnie pozostanie nadal „feralny” bieg na 21km, bo stanowi
on atrakcję zawodów. Nikt też nie ma wątpliwości, że tym razem wszyscy zostaną należycie policzeni. Skoro już powracam do półmaratonu,
to chcę powiedzieć, że zabrakło mi wskazania winnego tegorocznego
zamieszania i usłyszenia od tej osoby (bądź osób) krótkiego słowa przepraszam. Przecież nie może być tak, że za wszystko posypują sobie
głowę panowie Zaremba i Kokoszko.
K. Juszczak

Pozytywnie, choć nie bez gorzkich refleksji – tak najogólniej można
by skwitować podsumowanie tegorocznego – 44. Crossu Ostrzeszowskiego, jakiego dokonali organizatorzy tej imprezy. Z głosów, które padały, wyłania się kilka pozytywnych spraw: większa ilość startujących,
dobre przygotowanie tras i całej, dwudniowej imprezy, udana oprawa z
udziałem gwiazd sportu (Korzeniowski i Idzi), ale na tej pozytywnej ocenie zawodów jest jedna wielka rysa – spartolony bieg na 21km. To właśnie niedopatrzenia związane z tym biegiem rzutowały na oceny wypowiadane tuż po zawodach, zdominowały też dyskusję podsumowującą
cross. Przypomnijmy, że chodziło o to, iż z niewyjaśnionych i trudnych
do zrozumienia przyczyn
całkowicie pominięto klasyfikację miejsc
we wspomnianym półmaratonie.
-Jest mi
trudno sobie
wyobrazić, że
tak można było
Trzy starty i trzy zwycięstwa w kategorii dziewcząt rocznika 1995„spieprzyć”
96.odnotowała Anastazja Modrzejewska, uczennica kl. VI SP w Grabo– mówił prezes
wie podczas ostatnich czerwcowych startów.
„Ostrzeszow„15 Bieg Ceramika” w Tułonicach k/ Opola – 800 m /2.14 min/
skich Crossów”
7 Bieg Uliczny „O Puchar Burmistrza Wołczyna” – 600 m /1.58
– Mirosław Zaremba.
min/
- Wielu ludzi się napracowało, a pozostał jakiś niesmak” – kontynu18 Bieg „Minimaraton Romana” w Chrzanowie – 600 m /1.54 mi./
ował temat kierownik zawodów – Bronisław Kokoszko. Zwrócił też uwaW tych imprezach w biegach gimnazjalistów rocznika 1993-94 na
gę na przeładowanie imprezy ilością biegów. - Od lat o tym mówimy, a
dystansie 1200m startował brat Anastazji – Mariusz, zajmując w Tułopotem jesteśmy liberalni.
nicach drugie, a w pozostałych biegach czwarte miejsca.
W trakcie tegorocznego crossu przeprowadzono 20 biegów i doRozbieganemu rodzeństwu gratulujemy!
konano 28 dekoracji. Trzeba pamiętać, że razem z crossem rozegrane
W.J.
zostały Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych INESFIED, co wprowadzało pewien rygor dekoracji.
Na początku kwietnia br. zaJak przystało na podsumowanie – padło trochę liczb:
ponad 1200 zgłoszeń, 34. raz uczestniczyli sportowcy z ginął kot koloru czarnego z białyBlankenburga, a po raz 8. ze Stuhr, 29. raz ogień z Palmir mi łatkami na pyszczku, brzuchu
przyniosła sztafeta z klubu biegacza w Wysocku Wielkim, z i łapkach. Nosek koloru różowekolei dystans 21km pokonywano po raz 9. Mówiąc o tym
go. Uczciwego znalazcę lub osobiegu, Kokoszko podkreślił, że trasa przygotowana została
dobrze i oznakowanie też było właściwe. Reklamacji żadnej bę, która może
nie było. Zawody zabezpieczało 130 osób, w tym 70 sędziów udzielić jakichmłodzieżowych, nierzadko będących w tej roli pierwszy raz. kolwiek inforNie obyło się bez omdleń biegaczy (72 osoby).
macji, prosimy o
- Myślę, że mogliśmy ustrzec się błędów, ale tą imprezą pilny kontakt
zrobiliśmy dużo dobrego dla Ostrzeszowa – podsumował B. tel. 0608 875 688
Kokoszko, dziękując wszystkim współpracownikom.
lub 0600 281 041,
Chcę zwrócić uwagę na głos Janusza Kowalskiego, na
znalazcę
krytycznie oceniającego bieganie w szkołach, szczególnie
czeka nagroda
ostrzeszowskich. Liczby są tu wymowne: SP1 – 11 startujących, SP3 – 13, SP 2 tylko 6. Listę tą trzeba wydłużyć o ZS pieniężna!
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Przyjmę na etat
kelnera/ kelnerkę
tel. 0602 737 652

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY
ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY
W PRZYGODZICACH

Spółka TULCON S.A z siedzibą w Ostrzeszowie,
specjalizująca się w generalnym wykonawstwie
obiektów budowlanych
poszukuje kandydatów na stanowisko:

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA INŻYNIERSKIE
KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
SPECJALNOŚCI: INŻYNIERIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, INŻYNIERIA BIOPRODUKTÓW, INŻYNIERIA PRODUKTÓW CHEMICZNYCH ORAZ INŻYNIERIA OCHRONY
ŚRODOWISKA.

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku
i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera.
Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w PRZYGODZICACH
w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , a zajęcia laboratoryjne we
Wrocławiu.
Po ich ukończeniu absolwenci mają możliwość podjęcia
studiów drugiego stopnia trwających 1,5 roku i kończących się
uzyskaniem dyplomu magistra.
Dokumenty do rekrutacji można składać w sekretariacie ZSP
CKU w Przygodzicach .
Szczegółowe informacje (tel. 062 733 61 31, 062 735 00 68).

W roku 2008/2009 dla studentów Ośrodka w Przygodzicach ustalone zostało ,,promocyjne” czesne w
wysokości nie przekraczającej 1800 zł
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendium socjalne i za wyniki w nauce.

ROZBIEGANE RODZEŃSTWO
MODRZEJEWSKICH

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Ostrzeszów

lek. stom. Aleksandra Pliszka
ul. Mieszka I 6, Ostrzeszów
godz. przyjêæ:
pon., œr., pt. 16.00-20.00
wt., czw. 8.00-12.00
tel kom.: 0 604 270 087
tel: 0 62 730 35 38
W nag³ych przypadkach proszê dzwoniæ
równie¿ poza godzinami przyjêæ

Nasze oczekiwania
•
•
•
•
•

wyższe wykształcenie (ekonomia, finanse, księgowość)
mni. 5-letnie doświadczenie w pracy na w/w stanowisku
doskonała znajomość prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości
znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości będzie dodatkowym atutem
dobra znajomość języka rosyjskiego

Zakres obowiązków:
•
•
•
•

kontrolowanie i zarządzanie podległym zespołem
prowadzenie pełnej księgowości spółki
przygotowywanie deklaracji i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
przygotowywanie wewnętrznych raportów finansowych

Oferujemy:
•
•
•

Nie pal!
Wystarczy jedna
terapia,
tel. 0606 175 919

Suszenie
tarcicy

tel. 732-75-76 lub
0601 758 446

ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
atrakcyjne warunki finansowe
możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane są proszone o wysłanie swojego listu motywacyjnego oraz CV na adres:
TULCON S.A.
ul.Kościuszki 20
63-500 Ostrzeszów
lub adres e-mailowy: kadry@tulcon.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych Dz.U.nr 133
poz. 833 z późn. zm)

• KUCHENNE
• SZAFY
• ZABUDOWY WNČK
Wedáug Īyczenia klientów
Ostrzeszów - Myje 6
Tel. 730-02-26

(projekt i kosztorys mebli kuchennych)
GRATIS

