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ZAKOŃCZONY

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

30 września nastąpiło zamknięcie pierwszej w Ostrzeszowie
Krajowej Wystawy Filatelistycznej,
zorganizowanej z okazji 50-lecia
tutejszego koła filatelistycznego.
Ta rocznicowa wystawa nosiła

tytuł OSTRZESZÓW – ZŁOTY
JUBILEUSZ. Zakończenie oraz
wręczenie nagród autorom naj-

ciekawszych ekspozycji odbyło
się w ostrzeszowskim kinoteatrze.
W uroczystości wziął udział Józef
Ignaszak – dyrektor Centrum Sieci
Pocztowej w Kaliszu, przybyli także
m.in. starosta L. Janicki i burmistrz
S. Wabnic. Spotkanie prowadził
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Maciej Bukczyński. On
też, w towarzystwie wspomnianych
gości, a także komisarza wystawy
Henryka Dembskiego, wręczał
dyplomy i puchary nagrodzonym
filatelistom. Szkoda, że nie wszyscy
laureaci dojechali do Ostrzeszowa
– zabrakło m.in. zdobywców Grand
Prix – Władysława Ługowskiego i
Jacka Kosmali, autorów pracy „Fundusz Obrony Narodowej – katalog
znaczków i nalepek LOPP i FOM”.
Był za to zdobywca złotego medalu
Roman Matusiak, nagrodzony za
„Kaliskie przesyłki i znaczki pocztowe do 1918r.” Wśród nagrodzonych
byli również filateliści ostrzeszowscy: Marek Banasiak, Sylwester Banasiak, Marian Bacik, Marek Sikora
i Maciej Bukczyński.
Poza głównymi nagrodami,
o których pisaliśmy przy okazji
otwarcia wystawy, przyznano też
po trzy nagrody w nieoficjalnych
Mistrzostwach Okręgu Kaliskiego
za 2007r. Przyznano je w dwóch
klasach.
W klasie „Historia Poczty” nagrodzeni zostali:
1. Roman MATUSIAK – „Kaliskie
przesyłki i znaczki pocztowe do
1918r.”
2. Marek Banasiak – „Poczty powiatu krotoszyńskiego do 1920r.”
3. Edmund Stankowiak – „Ziemia Kępińska w zaborze pruskim”
W klasie „Tematycznej” nagrody
otrzymali:
1. Wiktor BYSTRY – „Wielki pontyfikat Papieża Polaka”

2. Marek Szymański – „Rok
Boży w liturgii i tradycji Kościoła”
3. Marek Szymański – „Boże
Narodzenie”
Nagrody rozdano, burmistrz

pogratulował filatelistom i
obiecał współdziałanie przy
kolejnych przedsięwzięciach.

Wystawa jubileuszowa dobiegła końca, pozostała na
okolicznościowych kartkach,
folderach i znaczkach. Miejmy
nadzieję, że na następną nie
będzie trzeba czekać 50 lat.
K. Juszczak

10.10.2007

Czy Grabów będzie miał halę
Na przełomie września i października
Urząd Miasta i Gminy w Grabowie podpisał umowę z wykonawcą dokumentacji
budowy hali sportowo-widowiskowej. W
ten sposób rusza proces, którego efektem
ma być powstanie
nowoczesnego kompleksu rekreacyjnosportowego z krytą
pływalnią i boiskami
. Nikt jednak na razie
nie jest w stanie przewidzieć. jak długo
przyjdzie czekać na jego otwarcie. Wszystko
uzależnione będzie od
zewnętrznych środków finansowych.
26 czerwca gmina ogłosiła „Konkurs
na
opracowanie
architek tonicznej
koncepcji programowo-przestrzennej hali
sportowej, w ramach
zadania pod nazwą
budowa kompleksu
sportowego”. Komisję
oceniającą nadsyłane
prace w większości tworzyli znani w
naszym regionie architekci: Przemysław
Wierzbicki, Wojciech Kinastowski i Jerzy
Migasiewicz. Wspierał ich powiatowy
inspektor nadzoru budowlanego Ryszard
Ciomek oraz sekretarz UMiG w Grabowie
Hieronim Stępień. Za najbardziej interesującą propozycję uznali oni tę nadesłaną

przez Biuro Projektów Architektonicznych
i Budownictwa „Archi-Bud” z Przeźmierowa.
W związku z koniecznością ubiegania
się o środki unijne, projekt ma być gotowy
do końca roku, przed przyjęciem uchwały budżetowej. Gmina zabezpieczyła
sobie pełny wpływ na jego ostateczny
kształt. Zgłoszona do konkursu wstępna
koncepcja może więc ulec korektom, dostosowującym ją zarówno do oczekiwań

zleceniodawców, jak i ich możliwości
finansowych. Koszty budowy hali oszacowano wstępnie na 5 mln zł. Obiekt
powstanie na ul. Przemysłowej. Zgodnie
z opracowanym przez gminę programem

funkcjonalno-użytkowym, znajdzie się w
niej m.in.: widownia na 400-450 miejsc
(w tym 200-250 siedzących), pełnowymiarowe boisko z możliwością dzielenia
kotarami na trzy części oraz zaplecze z salą korekcyjną, siłownią, solarium, sauną i
dwoma salkami masażu. Zaplanowano też
oczywiście szatnie, pokoje dla trenerów i
s ę d z i ów,
a także
pomieszczenia
biurowe i
socjalne.
Jeżeli
gminie
uda się
pozyskać
pieniądze,
budowa
ruszy już w
przyszłym
roku
i
z apewne
podzielona zostanie na etapy.
Budowa hali sportowej to tylko jeden
z etapów budowy otwartego kompleksu
sportowego. Inwestycja planowana jest w
trzech etapach: etap I budowa hali, etap II
budowa boisk do gier zespołowych oraz
bieżni z nawierzchnią tartanową, etap III
budowa krytej pływalni.
Dopiero kiedy dobiegnie końca,
rozpocznie się planowanie kolejnych
zadań w ramach tworzenia kompleksu
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obiektów sportowych.
Ł. Śmiatacz

KOMBATANCI DZIĘKUJĄ
Zarząd Koła Kombatantów i Więźniów
Politycznych RP w Ostrzeszowie serdecznie
dziękuje organizatorom II Pieszego Rajdu
imienia Powstańców Wielkopolskich, który
odbył się w dniach 14-15 września 2007r., za
zaproszenie na uroczystość jego otwarcia.
Serdeczne podziękowanie składamy
Wojewodzie Wielkopolskiemu i Łódzkiemu,
Kuratorowi Oświaty, Staroście i Wicestaroście
Ostrzeszowskiemu. Kierownikom Wydziału
Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, Kępnie i Wieruszowie,
Dyrektorom szkół i uczestnikom rajdu. Nasi
przedstawiciele Koła Kombatantów wzięli
także udział w krótkim apelu przy obelisku
upamiętniającym aresztowanie i śmierć członków oddziału AK w Wygodzie Tokarskiej.
Pod obeliskiem młodzież złożyła kwiaty i
wysłuchała krótkiej historii partyzanckiego
oddziału. Zapalono także znicz pamięci.
Ta uroczystość, zorganizowana na trasie
rajdu, służyła poznaniu miejsc godnych
pamięci oraz wykazaniu się przez młodzież
postawą patriotyczną. Życie oddane za ojczyznę w Powstaniu Wielkopolskim czy w innych
okolicznościach historycznych to ofiara najwyższa, która musi być czczona przez kolejne
pokolenia. Taki bowiem jest obowiązek wobec
tych, którzy przyczynili się do tego, że Polska
jest wolnym i suwerennym krajem.
Zarząd Koła Kombatantów i Więźniów
Politycznych RP

