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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.

PAMIĊü BUDUJE PRZYSZáOĞü
(czċğý II)

1 STYCZNIA 2015 STANOWI POCZąTEK DRUGIEGO STULECIA
DZIAáALNOĞCI HARCERSTWA W OSTRZESZOWIE.

botażu, kolportażu prasy podziemnej,
udzielaniu pomocy jeńcom wojennym
osadzonym w obozach jenieckich w
Ostrzeszowie. Prowadzą również działalność sportową i kulturalną; działa
konspiracyjny zastęp „Wilki” i patrol
Szarych Szeregów (m.in. Józef i Alojzy
Ślęk, Eugeniusz Zawielak) oraz klub

znaleźć pracy, a nawet szkoły.
Pierwszy powojenny obóz zorganizowano w lipcu 1945r. Dobra i efektywna
praca powstałych drużyn zaowocowała
powołaniem, po 12-letniej przerwie,
Ostrzeszowskiego Hufca Harcerzy (rozkaz K.CH. z 14.01.1946), z hufcowym ks.
phm. Januszem Popławskim.

Przejċliğmy paâeczkċ sâuīby po naszych praojcach z lat 1912-1914 i
mocno dzierīymy jĆ w naszych sercach. Ğwiadomi odpowiedzialnoğci
za narodowego i patriotycznego ducha, idĆc w nowe stulecie
niezmiennĆ ğcieīkĆ sâuīby wedâug drogowskazu: BÓG, HONOR,
OJCZYZNA, chcemy przybliīyý spoâeczeĕstwu Ostrzeszowa niektóre
fakty minionego stulecia.
Likwidacja powiatu w 1932r. skutkuje rozwiązaniem hufca - drużyny
przechodzą do hufca w Kępnie (żeńskie
do hufca Ostrów Wlkp.), nie zmniejszając jednak tempa pracy. W 1933r. 4 DW
im. K. Pułaskiego organizuje obóz pod
Baligrodem w Bieszczadach, a w roku
następnym w Pieczarnej k. Zaleszczyk
na Kresach Wschodnich, zwiedzając,
m.in. Lwów i Kraków.
W 1935r. delegacja Ostrzeszowa
uczestniczy w Jubileuszowym Zlocie w
Spale i spotyka się z prezydentem prof.
Ignacym Mościckim. Henryk Więcek zakłada drużynę „pozaszkolną” - „Czarną
Czternastkę” im. ks. Ignacego Skorupki
- bohaterskiego kapłana poległego w
Bitwie Warszawskiej w 1920r.
W tragicznym wrześniu 1939r.
harcerze „Granatowej Czwórki” (4 DW)
i „Czarnej Czternastki”zgłaszają się
ochotniczo do Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej i wraz z nim
biorą udział w walkach. Druhowie Henryk Więcek i Wacław Sobczak dostają się
do niewoli sowieckiej w Ostaszkowie. W
latach okupacji harcerze ostrzeszowscy
włączają się do ruchu oporu, działając
w tajnym fotografowaniu, małym sa-

Czuwaj!
braý harcerska ZHR
sportowy „Grom”.
W obliczu ideowego zagrożenia po
1945r. godną postawę wykazali również
druhowie z Januszem
Prusinkiewiczem, którzy utworzyli
grupę nastawioną na antykomunistyczną działalność propagandową i
zaczepną. W lipcu 1949r. aresztowano
wszystkich członków grupy. Po kilkumiesięcznym ciężkim śledztwie w
UWBP w Poznaniu odbył się pokazowy
proces w Ostrzeszowie. Zapadły wyroki:
Janusz Prusinkiewicz - szef grupy - 12
lat więzienia, jego z-ca H. Kaczorowski
- 10 lat, pozostali po 8, 7, 6 i mniej. Po
wyjściu z więzienia traktowano ich jak
obywateli drugiej kategorii. Nie mogli

Czas na nowe dowody
osobiste
Z dniem 1 marca 2015 r. weszâa
w īycie ustawa z dnia 6 sierpnia
2010r. o dowodach osobistych.
Od tego dnia bċdzie obowiĆzywaâ
nowy wzór dowodu osobistego
obsâugiwany przez nowy System
Rejestrów Paĕstwowych.
Czego nie bċdzie zawieraý
dowód osobisty?
Zniknie adres zameldowania dziċki temu, przy kaīdej zmianie meldunku nie trzeba bċdzie wymieniaý
dowodu. Nie bċdzie takīe informacji
o kolorze oczu i wzroğcie ani skanu
podpisu posiadacza (zrezygnowano
z wszelkich danych, które nie sĆ niezbċdne albo polegajĆ na subiektyw-

nej ocenie obywatela lub urzċdnika).
Co nowego bċdzie zawieraý
dowód osobisty?
Pojawi siċ szereg nowych zabezpieczeĕ - m.in. dwukrotnie powtórzone zdjċcie posiadacza, mikrodruki,
tâoczenia i specjalne farby. Dziċki
temu znacznie trudniej bċdzie go
sfaâszowaý. Na dowodzie znajdĆ siċ
informacje o polskim obywatelstwie.

UWAGA! Nowa fotograÀ a
do dowodu. Taka sama jak w
paszporcie!!!

FotograÀ a, która bċdzie wykorzystywana w dowodzie osobistym,
bċdzie taka sama jak ta, która
obowiĆzuje w paszportach (wizerunek na wprost - tzw.
zdjċcie biometryczne).
Dotychczasowe zdjċcia
(z lewym póâproÀ lem)
nie bċdĆ przyjmowane!
Zdjċcie doâĆczone do
wniosku musi byý AKTUALNE - nie powinno byý
wykonane wczeğniej niī
6 miesiċcy przed dniem
zâoīenia wniosku.
Wniosek o nowy

dowód zâoīymy w dowolnej gminie
Dowód bċdzie moīna wyrobiý w
najbliīszym urzċdzie gminy, niezaleīnie od meldunku - nowy dokument
odbierzemy w tym samym urzċdzie,
w którym zâoīyliğmy wniosek. Wniosek o wydanie dowodu osobistego
zâoīymy na nowym, bardziej przejrzystym formularzu.
CZY MUSISZ WYMIENIü STARY DOWÓD?
Nie! Dotychczasowe dowody
osobiste zachowajĆ waīnoğý do
upâywu terminów w nich okreğlonych.
Nie bċdzie koniecznoğci wymiany
dokumentów. Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.
Uâatwienia dla niepeânosprawnych
Ustawodawca
przewidzia â
równieī uâatwienie dla osób z niepeânosprawnoğciĆ. Jeğli z powodu
choroby lub niepeânosprawnoğci
obywatel sam nie moīe zâoīyý wniosku, pracownik urzċdu gminy odbierze formularz w miejscu jego pobytu,
zağ gotowy dokument bċdzie mógâ
odebraý w jego imieniu peânomocnik.
Co w przypadku utraty dokumentu?
Podobnie jak w obecnie obowiĆzujĆcej ustawie, w przypadku utraty
dokumentu toīsamoğci naleīy ten
fakt zgâosiý w urzċdzie gminy. Juī

Sternicy
ostrzeszowskiego harcerstwa
w latach 194549 doceniali
znaczenie szkolenia przyszłych
kadr. Zorganizowano 30-godzinny kurs
zastępow ych,
skierowano na
kurs phm - na
II CAS, nad
Turawę dwóch
druhów, a na
w momencie zgâoszenia dokument
zostanie uniewaīniony, obywatel
otrzyma zağwiadczenie utraty dokumentu i bċdzie mógâ zâoīyý wniosek
o wyrobienie nowego dowodu.
Elektroniczne zâoīenie wniosku
Z chwilĆ wejğcia z w īycie nowej
ustawy o dowodach osobistych obywatel sam zadecyduje, czy wniosek
o wydanie dowodu osobistego zâoīy
tradycyjnie, w (dowolnym) urzċdzie
gminy, czy online. Elektroniczny
wniosek o wydanie dowodu osobistego bċdziemy musieli uwierzytelniý
podpisem elektronicznym weryÀkowanym za pomocĆ kwaliÀkowanego
certyÀ katu lub proÀ lem zaufanym
ePUAP.
Okres waīnoğci dowodu
Nowy dowód osobisty waīny
bċdzie 10 lat od daty jego wydania.
5 lat waīny bċdzie dowód wydawany
dzieciom poniīej 5 roku īycia. Znika
tu moīliwoğý wydania dowodu osobistego na czas nieoznaczony osobom,
które ukoĕczyây 65 lat īycia.

UTW ZAPRASZA

OCK, ul. Gorgolewskiego 2
Bilety w cenie 50zâ do nabycia
w OCK od poniedziaâku do piĆtku
w godz. 8.00 - 16.00, w kasie kina
od wtorku do piĆtku oraz w sobotċ
i niedzielċ w godz. 16.30 - 19.30,
tel./fax 730-25-76,
e-mail: ockostrzeszow@gmail.com,
www.ock.ostrzeszow.pl

W sobotċ - 7 marca, o godz.
11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, goğciý
bċdziemy przedstawicieli Fundacji
Ogólnopolskiego Porozumienia
UTW z Warszawy. Wykâad na
temat „Usâyszeý motyla” dotyczy
proÀlaktyki i leczenia wad sâuchu,
w tym niedosâuchu.
Zachċcamy serdecznie do
wziċcia udziaâu w spotkaniu, gdyī
bċdzie moīliwoğý uzyskania odpowiedzi na pytania od autorów
projektu oraz ekspertów.
Osoby zapisane na indywidualne badanie przy uīyciu audiometru zostanĆ oddzielnie powiadomione o godzinie badania.

wystawa fotograÀi Okrċgu
DolnoğlĆskiego ZwiĆzku Polskich
Artystów FotograÀków 8.03 –
19.04.2015r.
Wernisaī
– 8 marca, godz. 14.00,
Muzeum Regionalne
w Ostrzeszowie (ratusz).

Zapraszamy
czâonków Koâa nr 1 PZERiI w
Ostrzeszowie,
11.03.2015r.,
o godz. 11.00 do sali „Straīak”
na spotkanie okazji Dnia Kobiet,
poâĆczone ze sprawozdaniem
z rocznej dziaâalnoğci Koâa.
Uwaga! Moīliwoğý opâacenia
skâadek.
ZarzĆd Koâa

Disco Polo

Polska, komedia, 107 minut.

Stowarzyszenie Regionalny Oğrodek Dokumentacji Wieīa 1916
OCK, Muzeum Regionalne
zapraszajĆ na

Metafory Realnoğci 2014

dów osobistych, ewidencji ludnoğci
czy aktów stanu cywilnego, od 1
marca 2015 roku zapewniý bezproblemowĆ obsâugċ obywateli. Jednakīe system informatyczny oraz nowa
aplikacja do realizacji tych zadaĕ sĆ
wciĆī poprawiane i modyÀkowane, a
ewentualne kâopoty z ich prawidâowym dziaâaniem mogĆ spowodowaý
przejğciowe utrudnienia w sprawnej
obsâudze klientów. Dlatego prosimy
mieszkaĕców o wyrozumiaâoğý w
tym trudnym, pierwszym okresie
funkcjonowania nowych rozwiĆzaĕ.
www.ostrzeszow.pl

Moīliwe utrudnienia w poczĆtkowym okresie
Z strony Urzċdu Miasta i Gminy
dokâadamy wszelkich staraĕ, by wraz
z nowym systemem w zakresie dowo-

METAFORY REALNOĞCI

18 marca 2015r.,
godz. 17.30

4.03.2015

kurs drużynowych k. Kurowa Starego 13 druhów. Ta dalekowzroczna polityka
kadrowa zapewniła odrodzenie harcerstwa ostrzeszowskiego w 1989 roku.
W latach 1949-1956 „czerwona
mgła” zasłoniła polskie harcerstwo.
W 1949r. rozwiązano hufiec harcerzy
w Ostrzeszowie. Ale o harcerstwie nie
zapomnieliśmy; utworzyliśmy Ludowy
Zespół
Sportowy „Czuwaj”, graliśmy w
piłkę nożną, siatkówkę, itp. tworzyliśmy
zgrany zespół harcerskich przyjaciół,
wiernych prawu harcerskiemu.
Po zjeździe działaczy harcerskich w
Łodzi (8-10.12.1956) zaświtała nadzieja
na... HARCERSTWO.
Niestety... Nie wywiesiliśmy jednak
„białej flagi”. Mimo ciasnego gorsetu
nakazów, zakazów i gróźb zdrowa część
ostrzeszowskiego harcerstwa ignoruje
założenia ideowe „harcerstwa” powstałego w Łodzi w 1956r. i nadal „robi
swoje.”

Z OKAZJI DNIA KOBIET
Zapraszamy

OCK, ul. Gorgolewskiego 2
W programie: piosenki Maryli
Rodowicz w wykonaniu zespoâu
wokalnego OCK JOY oraz grupa
kabaretowa OCK
Wstċp wolny

GRZEGORZ TURNAU
polski artysta, aranīer, pianista,
kompozytor, wokalista i poeta,
wykonawca poezji ğpiewanej.

7 marca 2015 godz. 19.00
Ostrzeszowskie
Centrum Kultury;
bilety: 55 zâ

do nabycia w Ostrzeszowskim Centrum Kultury od poniedziaâku
do piĆtku, w godz. 8.00 – 16.00 oraz w kasie kina od wtorku do niedzieli
od 16.30 - 19.00.

Wtorek - 3 III, godz.17.00 i 19.00
Ğroda - 4 III, godz.17.00 i 19.00
Czwartek - 5 III, godz.17.00 i 19.00
PiĆtek - 6 III, godz. 19.00
Niedziela - 8 III, godz. 17.15 i 19.15
Wtorek - 10 III, godz. 19.00
Ğroda - 11 III, godz. 19.30
Czwartek - 12 III, godz. 19.30

Baranek Shaun Film

Wielka Brytania, Francja, animacja,
familijny, 85 minut.
PiĆtek - 6 III, godz. 17.00
Wtorek - 10 III, godz. 17.00
Ğroda - 11 III, godz. 16.00
Czwartek - 12 III, godz. 16.00

Karolina

Polska, biograÀczny, 102 minuty.
Ğroda - 11 III, godz. 17.45
Czwartek - 12 III, godz.17.45
Promocyjna cena biletu - 12zâ
Bilety: ulg. 13zâ, norm. 16zâ; wtorek
- 12zâ
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 30zâ
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

