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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.

Podsumowanie obchodów jubileuszu
55-lecia Koáa PZF w Ostrzeszowie
Przez caáy rok na áamach „Czasu”
ukazywaáy siĊ artykuáy poĞwiĊcone
najwaĪniejszym wydarzeniom i osią-

gniĊciom Koáa PZF w Ostrzeszowie,
które obchodzi 55 lat swojego istnienia.
Koáo Polskiego Związku Filatelistów w Ostrzeszowie powstaáo dokáadnie 10 grudnia 1957 roku, a jego
zaáoĪycielem byá ówczesny naczelnik
Poczty - p. J. Wyduba.

WĞród najwaĪniejszych osób, które przybyáy na spotkanie zaáoĪycielskie
i zadecydowaáy o tym, Īe Koáo ma powstaü, byli - Jan Wyduba, Wáadysáaw
Kolarz, Antoni Michlik, Józef Michlik,
Henryk Mazur, Maria de Vilion, Janina
UrbaĔska oraz Mieczysáaw Sąsiadek.
Pierwszym prezesem Koáa zostaá
Jan Wyduba, zaĞ przewodniczącym
komisji rewizyjnej Wáadysáaw Kolarz.
W 1962 roku nastąpiáa generalna
reorganizacja wáadz Koáa i wówczas
szefem zostaá p. Antoni Michlik.
Przez 55 lat istnienia Koáa PZF
zorganizowano 22 pokazy ¿latelistyczne (pokazy niekonkursowe), 3 wystawy
okrĊgowe 3-go stopnia (konkursowe)
oraz 1 krajową wystawĊ ¿latelistyczną

2-go stopnia. Pierwszy pokaz ¿latelistyczny byá zorganizowany juĪ w 1960
roku, natomiast pierwsza wystawa
konkursowa
objĊta patronatem PZF
odbyáa siĊ w
1998 roku i
zostaáa zorganizowana
z
o ka zji
40-lecia istnienia Koáa.
NastĊpne
wystawy byáy
związane
z kolejnymi
rocznicami.
Pokaz,
jaki odbyá siĊ
16 grudnia
2012r. w Muzeum Regionalnym w
Ostrzeszowie, miaá na celu ukazanie
czterech najwaĪniejszych rzeczy w
historii Koáa, a o jego uroczyste otwarcie i rozwiązanie wstĊgi poproszono
osoby najbliĪej związane z Antonim
Michlikiem i Wáadysáawem Kolarzem.
Wystawa obejmuje cztery
sale ekspozycyjne.
Pierwsza sala przedstawia
sprawy historyczne, związane
zarówno z historią Koáa, jak i z
historią poczty. MoĪna na niej
zobaczyü kalendarium najwaĪniejszych wydarzeĔ z 55-lecia
istnienia Koáa, jak i kalendarium
z 250-lecia istnienia Poczty w
Ostrzeszowie.
Znajdują siĊ tam równieĪ
dwie gabloty, w których pokazane są
odznaczenia związkowe i paĔstwowe.
Druga sala ma typowy charakter wystawy ¿latelistycznej - znalazáy siĊ na
niej gabloty wystawowe, na których
ukazane są wszystkie najwaĪniejsze
zbiory, które powstaáy w okresie 55 lat.
Pierwszy eksponat wystawowy,
jaki powstaá, to eksponat p. Wáadysáawa Kolarza - malarstwo ¿latelistyczne;
drugi eksponat naleĪaá do p. Antoniego
Michlika, a poĞwiĊcony zostaá wystawie Polska 73’. NastĊpne to eksponaty
wspóáczesne - p. Macieja BukczyĔskiego, zestaw widokówek ostrzeszowskich p. Józefa Fabrowskiego,
2 eksponaty p. Sylwestra Banasiaka

Hobbit - Niezwykáa podróĪ

Renifer Niko 2 ratuje brata
Finlandia, animacja, komedia 75
min, B/O
ĝroda - 2 I, godz. 17.30
Czwartek - 3 I, godz. 17.30
Bilet: cena promocyjna -13zá

Gangster

USA , dramat, kryminaá, 115 min,
od lat 15
ĝroda - 2 I, godz. 19.00
Czwartek - 3 I, godz. 19.00
Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá.

USA, fantastyczny, przygodowy,
170 min, od lat 7
Piątek - 4 I, godz. 16.30 (3D) - dubbing i 19.30 (3D) napisy
Sobota - 5 I, godz. 16.30 (3D) - dubbing i 19.30 (3D) napisy
Niedziela - 6 I, godz. 16.30 (3D) - dubbing i 19.30 (3D) napisy
Wtorek - 8 I, godz. 16.30 (3D) - dubbing i 19.30 (3D) napisy
Bilety: 3D - ulg. 18zá, norm. 20zá.
Seanse niedzielne gwarantowane
Filmowe czwartki z kawą
Wtorek: wszystkie bilety w cenie
12 zá.
REPERTUAR KINA: www.ock.ostrzeszow.pl

zaprasza na
Wieczorek Taneczny
który odbĊdzie siĊ 12 stycznia 2013r.
w restauracji Jantar,
rozpoczĊcie o godz. 19.00.
Graü i zabawiaü PaĔstwa bĊdzie zespóá

Quest.

Koszt 150 zá od pary.
Zapisów moĪna dokonywaü w restauracji Jantar
lub pod numerem telefonu 62 731-64-95.
Caákowity dochód z imprezy zasili konto WOĝP w Kobylej Górze.
Serdecznie zapraszamy!

2.01.2013

związane z Millenium Polski w ¿latelistyce na Ğwiecie, zbiory poĞwiĊcone
historii Poczty w Ostrzeszowie i okrĊgu
ostrzeszowskiego, zbiór p. Urszuli
Rubik, poĞwiĊcony sáuĪbie dla drugiego czáowieka, w tym najwaĪniejsze
sprawy związane z PCK, z historią
medycyny oraz 2 zbiory p. Mariana
Bacika, związane ze sportem.
Na Ğcianach umieszczone zostaáy
dyplomy z wystaw krajowych i zagranicznych.
Trzecia sala zostaáa poĞwiĊcona
osiągniĊciom Koáa w zakresie wystawiennictwa - podziwiaü tu moĪna
puchary, medale i inne wyróĪnienia,
które zostaáy zdobyte na wystawach
¿latelistycznych.
Czwarta, ostatnia sala ekspozycyjna poĞwiĊcona jest wydawnictwom
¿latelistycznym - znajdują siĊ tu artykuáy prasowe, opracowania, stemple
okolicznoĞciowe, koperty.
W czasie pokazu waĪnym elementem byáa równieĪ promocja ksiąĪki pt.
„Historia poczty i ¿latelistyki w Ostrzeszowie”, wydana w 120 egzemplarzach. KsiąĪka ta jest podsumowaniem
55-lecia Koáa PZF.
Przez caáy czas trwania wystawy
czynne byáo stoisko pocztowe, moĪna
byáo w nim nabyü wszystkie wydawnictwa okolicznoĞciowe, kartkĊ beznominaáową z rocznicowym nadrukiem,
znaczek personalizowany i nalepkĊ
polecenia.
WystawĊ w muzeum moĪna oglądaü do 20 stycznia. Zapraszamy!
A. àawicka

WyjaĞnienie do artykuáu z dnia 5 grudnia 2012 r.
,,Niechciany cis”
W nawiązaniu do artykuáu Pana
Krzysztofa Juszczaka, zamieszczonego w przedostatnim numerze
„Czasu Ostrzeszowskiego” pt.
,,Niechciany cis”, Wydziaá Ochrony
ĝrodowiska, Rolnictwa i LeĞnictwa
Starostwa Powiatowego Ostrzeszowie wyjaĞnia, Īe zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra
ĝrodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roĞlin
(Dz. U. z 20 stycznia 2012 r. poz. 81)
ochronie gatunkowej podlegają tylko
gatunki dziko wystĊpujących roĞlin.
Zgodnie z zaáącznikiem nr 1 do
ww. rozporządzenia, dziko wystĊpujący cis pospolity jest objĊty ochroną
Ğcisáą. Najliczniejsze stanowiska
dziko rosnącego cisa pospolitego
wystĊpują w rezerwacie Wierzchlas
na Pomorzu (Bory Tucholskie) oraz
w Jasieniu koáo Radomska.
Poza dziko rosnącym cisem w
lasach, drzewo to wykorzystuje siĊ
równieĪ do nasadzeĔ sztucznych w
parkach, zieleĔcach, osiedlach oraz
w maáych przydomowych ogródkach
(szczególnie wolno rosnące odmiany uprawne). Sadzonki do nasadzeĔ
sztucznych są produkowane w
szkóákach roĞlin ozdobnych.
Cisy doskonale znoszą czĊste
przycinanie i moĪna z nich tworzyü
nawet Īywopáoty. Dawniej w ogrodach francuskich formowano je w
róĪne postacie bryá geometrycznych

(kule, stoĪki), a nawet nadawano im
przez umiejĊtne strzyĪenie ksztaáty
ludzi i zwierząt (Wáadysáaw Bugaáa,
„Drzewa i krzewy terenów zieleni”,
Warszawa 1991 r.).
W ocenie pracowników WOĝRiL
tutejszego Starostwa, cis pospolity
rosnący
w Ostrzeszowie przed blokiem
nr 2 na os. Zamkowym pochodzi z
nasadzeĔ sztucznych z lat 70-tych
ubiegáego wieku.
Decyzja na wycinkĊ drzew ma
charakter uznaniowy.
Przy wydawaniu zezwolenia na
wycinkĊ przedmiotowego drzewa
organ zobowiązany byá wziąü pod
uwagĊ równieĪ interes publiczny
(spoáeczny) zgodnie z art. 7 Kodeksu
postĊpowania administracyjnego.
Z powaĪaniem
Wáadysáaw Karnicki – kierownik
Wydziaáu Ochrony ĝrodowiska,
Rolnictwa i LeĞnictwa Starostwa
Powiatowego w Ostrzeszowie
Mirosáawa Mazurek
– podinspektor Wydziaáu Ochrony ĝrodowiska,
Rolnictwa i LeĞnictwa
Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie

Rada Rodziców Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie
zaprasza wszystkich chċtnych na

ZABAWĊ
KARNAWAáOWą,
która odbċdzie siċ 26 stycznia 2013 r., o godz. 19.00
w restauracji „Klif” w Ostrzeszowie
Menu: kawa, herbata, ciasto, napoje, gorĆce posiâki, zimna pâyta.
Gra ponownie zespóâ REVERS.
Rezerwacja i wpâaty do 5.01.2013r.
Tel. kontaktowy: 607 940 108
Liczba miejsc ograniczona.
Cena biletu: 200zâ/para
Wpâaty moīna dokonywaý w sekretariacie przedszkola:
pon. - wt.: 14:30-16:30; ğr. - czw.: 8:00-10:00
Osoby chċtnie wspomóc organizacjċ balu prosimy o kontakt: 607
940 108

Ostrzeszowskie Centrum Kultury
zaprasza na
wystawĊ fotogra¿i
àukasza KĊdzierskiego

„Kolory Azji”.

6 stycznia 2013r., godz. 15.00,
galeria OCK.
Po otwarciu spotkanie z autorem i
pokaz slajdów.
Wystawa czynna od 6 stycznia - 17
lutego 2013r.;
poniedziaáek - 8.00-16.00,
wtorek - piątek 8.00- 19.00.
sobota, niedziela - w godz. pracy
kina.
www.lkedzierski.com
www.ock.clik.pl

