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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.

IMPREZY

14 grudnia (sobota)
godz. 12.00 – 18.00

15 grudnia (niedziela)
godz. 11.00 – 18.00

12:00 Otwarcie Jarmarku
(niespodzianka dla gości)
12:30 Świąteczne pieczenie
13:00 Spektakl – Muzyczna opowieść
o Bożym Narodzeniu cz. 1
13:30 Świątecznie pieczenie
– degustacje
14:00 Spektakl – Muzyczna opowieść
o Bożym Narodzeniu cz. 2
14:30 Wspólne zrobienie bombki
15:30 Z kolędą na ustach
16:00 Światło i dźwięk – iluminacje
świąteczne
16:30 Spektakl „Świąteczne
fireshow”, płonąca choinka,
połykanie ognia, kolorowe
ognie itp.
17:00 Nocne zwiedzanie Baszty
17:30 Życzenia do Świętego Mikołaja
– lampiony szczęścia

11:00 Otwarcie Jarmarku
(niespodzianka dla gości)
11:30 Pokaz dmuchania i malowania
bombek/warsztaty dla dzieci
12:00 Śpiewamy i gramy kolędy –
muzyka na żywo
12:30 Świąteczne gotowanie
13:00 Pokaz dmuchania i malowania
bombek/warsztaty dla dzieci
13:30 Uroczysty przyjazd
Św. Mikołaja i przedstawienie
teatralne „Czarodziejski
prezent skrzata” - Teatr Kubika
14:30 Świąteczne gotowanie/
degustacje
15:00 Zespół Joy z Ostrzeszowskiego
Centrum Kultury
15:30 Pokaz dmuchania i malowania
bombek /warsztaty dla dzieci
15:40 Ogłoszenie wyników
konkursów świątecznych
16:00 Chór Joyful Gospel
z Ostrzeszowskiego
Centrum Kultury
16:30 Wspólne kolędowanie
17:00 Zimne ognie
17:30 Pokaz dmuchania i malowania
bombek

tekst płatny

Radny Maksymilian Ptak
podsumowuje
Szanowni PaĔstwo!
MinĊáy juĪ 3 lata, od kiedy
zostaáem przez Was obdarzony
kredytem zaufania, dziĊki któremu
sprawujĊ funkcjĊ radnego Rady Powiatu Ostrzeszowskiego. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom radnych
gminnych i mieszkaĔców mojego
okrĊgu wyborczego, chcĊ przedstawiü PaĔstwu sprawozdanie z mojej
dziaáalnoĞci w Radzie Powiatu w tej
kadencji.
Od początku kadencji jestem wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju
Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony
ĝrodowiska i Promocji Powiatu. Z moich dotychczasowych osiągniĊü warto
podkreĞliü: pozyskanie Ğrodków w
wysokoĞci prawie 1 mln zá na projekt oraz budowĊ 1. etapu chodnika
przy drodze wojewódzkiej nr 449 w
miejscowoĞci KsiąĪenice oraz na
dokumentacjĊ projektową budowy
chodnika w miejscowoĞci Bukownica. RównieĪ mieszkaĔcy KuĨnicy
Bobrowskiej mogą cieszyü siĊ z
poprawy bezpieczeĔstwa, poniewaĪ
przy drodze powiatowej nr 5575P roz-

poczĊáa siĊ budowa chodnika, o który
zabiegaáem. Natomiast w ramach
programu budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych, realizowanego
przez Departament Geodezji, Kartogra¿i i Gospodarki Mieniem UrzĊdu
Marszaákowskiego Województwa
Wielkopolskiego, gminy powiatu
ostrzeszowskiego otrzymaáy w tym
roku ponad 2 mln zá.
DziĊki dobrej wspóápracy z
Wojewódzkim OĞrodkiem Ruchu
Drogowego w Kaliszu przedszkola w
Bukownicy i Doruchowie otrzymaáy
autochodzik – zabawkĊ edukacyjną,
pozwalającą na naukĊ przepisów
ruchu drogowego.
Ponadto, peániąc funkcjĊ asystenta wielkopolskich posáów, zorganizowaáem wyjazdy studyjne do
Warszawy dla ok. 500 osób z terenu
powiatu ostrzeszowskiego.
Wspóápracując z samorządem
gminnym i wojewódzkim, pozyskaáem
Ğrodki na doposaĪenie sal wiejskich i
OSP w Skrzynkach, Bobrownikach,
KsiąĪenicach, Chlewie, Grabowie
Wójt. oraz Starej KuĨnicy. Z wyĪej

OSTRZESZOWIANIN W CHICAGO

Regulamin
Warunki uczestnictwa,
ogólnie przepisy organizacyjne:
1. Jarmark odbĊdzie siĊ 14
i 15 grudnia 2013 r. MoĪliwe jest
wynajĊcie stoiska na jeden lub
dwa dni.
2. Warunkiem zgáoszenia do
udziaáu w Jarmarku jest nadesáanie wypeánionego formularza
zgáoszeniowego (karty zgáoszenia)
drogą pocztową, elektroniczną lub
dostarczenie osobiĞcie na podany
niĪej adres.
Adres: Ostrzeszowskie Centrum Kultury
ul. Gorgolewskiego 2 63-500
Ostrzeszów z dopiskiem Jarmark
BoĪonarodzeniowy
lub: jarmarkostrzeszow@
gmail.com
Przesáanie zgáoszenia jest
równoznaczne z przyjĊciem i
podporządkowaniem siĊ Regulaminowi.
Uwaga! W zgáoszeniu naleĪy
bezwzglĊdnie wypeániü wszystkie
pola.
3. Zgáoszenia przyjmowane
są do dnia 10 grudnia 2013 r.
(decyduje data wpáywu).
4. Wysáanie zgáoszenia nie
jest równoznaczne z zakwali¿kowaniem do udziaáu w Jarmarku.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjĊcia zgáoszenia
bez podania przyczyn.
5. Podmiot, osoba zakwali¿ko-

wana do Jarmarku BoĪonarodzeniowego otrzymuje od Organizatora potwierdzenie miejsca do dnia
12 grudnia 2013 r.
6. Po zakwali¿ kowaniu do
Jarmarku, Organizator przydziela
Uczestnikowi stoisko oznaczone
numerem.
7. Pakiet dla wystawcy zawiera: darmowe talony na poczĊstunek i identy¿kator.
8. Organizator przeznacza dla
wystawców bezpáatne miejsca pod
stoiska (stragany) o wymiarach 3
m x 2m (dá./szer.).
9. Dla wystawców, którzy nie
bĊdą posiadaü odpowiedniego
straganu, Organizator zapewni
namiot oraz stóá i krzesáa (w iloĞci,
którą posiada).
10. Gdy Wystawca, pomimo
zgáoszenia, nie weĨmie udziaáu
w Jarmarku BoĪonarodzeniowym
lub nie odwoáa zgáoszenia do dnia
13.12.2013 r., zostanie na niego
naáoĪona kara w wysokoĞci 50 zá
na pokrycie kosztów organizacji
stoiska.
11. Szczegóáowe informacje
o Jarmarku BoĪonarodzeniowym
oraz kartĊ zgáoszenia moĪna
uzyskaü pod adresem www.ock.
ostrzeszow.pl, sekretariat Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, ul.
Gorgolewskiego 2, Kawiarnia
Baszta ul. Zamkowa 6. Informacje
tel. 730 733 727, 62 730 25 76.

27.11.2013

Aleksander Dembski, reżyser
„Basi z Podlasia”, poleciał na
przegląd filmów polskich do Chicago ze swoją najnowszą produkcją - „Kocham cię jak Irlandię”.

O pracy nad tym filmem pisaliśmy w „Czasie” w listopadzie
ubiegłego roku.
Najnowszy film Aleksandra
Dembskiego znalazł się wśród wie-

Thor - Mroczny Ğwiat 3D

17.30 (3D)
Sobota - 30 XI, godz. 17.00 (3D)
Niedziela - 1 XII, godz.15.00 (2D) i
17.00 (3D)
Wtorek - 3 XII, godz.15.00 (2D) i
17.00 (3D)
ĝroda - 4 XII, godz.15.00 (2D) i
17.00 (3D)
Film bĊdzie wyĞwietlany do 12
XII

USA, fantasy, przygodowy, 112 min
Wtorek - 26 XI, godz. 17.30 (dubbing)
ĝroda - 27 XI, godz. 19.00 (dubbing)
Czwartek - 28 XI, godz. 17.00 (dubbing)

Wenus w futrze
Francja, Polska, dramat, 96min, od
lat 15
Wtorek - 26 XI, godz. 19.30
ĝroda - 27 XI, godz. 17.00
Czwartek - 28 XI, godz. 19.00

Kraina lodu 3D
Animacja, komedia, fantasy, 108
min
Piątek - 29 XI, godz.15.30 (2D) i

Papusza
Polska, biograficzny, dramat, 131
min, od 15 lat
Piątek - 29 XI, godz. 19.30
Sobota - 30 XI, godz. 19.00 (seans
andrzejkowy - atrakcje)
Niedziela - 1 XII, godz. 19.00
Wtorek - 3 XII, godz. 19.00
ĝroda - 4 XII, godz. 19.00
Bilety: ulg. 13zá (3D - 18zá), norm.
16zá (3D - 20zá); wtorek - 12zá (3D
- 16zá)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 30zá (3D - 40zá)
Okulary: 5zá /na wáasnoĞü/ lub

wymienionego funduszu zostaá takĪe
zagospodarowany plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Marszaákach.
TakĪe z budĪetu UrzĊdu Marszaákowskiego Województwa Wielkopolskiego
uzyskano do¿nansowanie na wymianĊ okien w Domu Pomocy Spoáecznej
w Marszaákach.
DziaáalnoĞü na rzecz spoáecznoĞci lokalnej polega przede
wszystkim na dobrej wspóápracy
i rozmowie z ludĨmi, dlatego jestem
otwarty na propozycje i sugestie z
PaĔstwa strony.
Maksymilian Ptak
radny Rady Powiatu

lu innych, które Polska wysłała na
przegląd.
Z nieoficjalnych źródeł wiemy,
że jest już po projekcji i najprawdopodobniej po spotkaniu z
publicznością. Nasz reżyser został
zaproszony na bankiet wydany
przez Danutę Wałęsową, która również przebywa w Chicago. Jak się
domyślamy - uczestniczyła w pokazie filmu Andrzeja Wajdy „Wałęsa.
Człowiek z nadziei”.
Po powrocie reżysera Dembskiego do kraju spróbujemy
dowiedzieć się czegoś więcej o
wrażeniach ze spotkania z polsko-amerykańską publicznością.
G. Grabowska
Na zdjęciu: Chicago. Jezioro
Michigan i A. Dembski.

2zá - wypoĪyczenie + 3zá kaucja,
zwracana po zdaniu okularów.
Seanse niedzielne gwarantowane.
Filmowe czwartki z kawą.
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

„ZNAàEM
K.I. GAàCZYēSKIEGO …”
3 listopada br. minĊáa setna
rocznica urodzin FRANCISZKA KOBUSIēSKIEGO - Ğwiadka Powstania
Wielkopolskiego, wybitnego pedagoga, Īoánierza WrzeĞnia 1939 r., jeĔca
niemieckich oÀ agów, dziaáacza i
regionalisty.
Z tej okazji 3 grudnia 2013 r. o
godz. 1800 w Muzeum, w imieniny
zmaráego przed trzema laty pana
Franciszka, w ramach obchodów
Dni Wielkopolski i Dnia Regionalisty,
TPZO we wspóápracy z Muzeum
Regionalnym w Ostrzeszowie organizuje wieczornicĊ zatytuáowaną „ZNAàEM K.I. GAàCZYēSKIEGO …”, na
którą zaprasza RodzinĊ, przyjacióá i
znajomych oraz mieszkaĔców Ziemi
Ostrzeszowskiej.
B. Grobelny

