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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.
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imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Zaproszenie na zabawę

WIECZOREK KARNAWAŁOWY R.L.K.S. „AJAX”
ROJÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w
Kobylej Górze serdecznie zaprasza na ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ, która odbędzie się 2 lutego 2008r. w hotelu „Wagabunda”.
Początek – godz. 19.00. Odpłatność 140zł.
Zapisy w sekretariacie szkoły lub pod nr tel. 062 731 71 03
Do tańca przygrywać będzie zespół„Foster”. Atrakcyjna loteria
fantowa
Gorąco zapraszamy!
Rada Rodziców SP w Kobylej Górze

Zapraszamy - 1963 R.L.K.S. „AJAX” ROJÓW 2008
Miejsce – sala w Rogaszycach, data – 2 lutego 2008; godzina 19.00
Domowa kuchnia – domowe wypieki, swojskie wyroby, loteria fantowa
– atrakcyjne nagrody, przygrywa zespół muzyczny „COMANDOR”
Odpłatność od pary - 100zł, informacje:
Grzegorz Ponitka, Rojów Piaski 24 tel. 730 06 48
Andrzej Blewąska, Rojów Piaski 28 tel. 730 06 59

Zabawa karnawałowa emerytów
Zarząd Koła nr 2 PZERiI w Ostrzeszowie zaprasza na
ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ,
która odbędzie się 30 stycznia br. (środa), o godz. 17.00 w sali „Strażak”.
Zapisy i wpłaty w wysokości 35zł od osoby przyjmowane będą w klubie
„Madera” (os. Zamkowe) – we wtorki, w godz. 8.00 – 10.00.
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 0513 253 873.

Emeryckie spotkanie opłatkowe
w Grabowie nad Prosną
12 stycznia 2008r. sala Domu Strażaka była
miejscem spotkania opłatkowego grabowskich
emerytów. Początek imprezy uświetniły dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną
prezentujące program artystyczny. Usłyszeć
można było wiersze o tematyce bożonarodzeniowej oraz kolędy. Uczniów przygotowali nauczyciele Edyta Urbaniak i Grzegorz Golanowski. Po występach dzieci wszyscy zebrani na
uroczystości połamali się opłatkiem. Kolejnym
punktem programu był koncert w wykonaniu
chóru „Harmonia”.
Życzenia złożył też burmistrz Grabowa p. Edmund Geppert oraz p. Krzysztof Jaszczyk.
Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.
(M. P.)

Bardzo dziękuję wszystkim , którzy przybyli na koncert Martyny Jakubowicz w sobotni wieczór za to, że juz tradycyjnie zgotowali
wspaniałe przyjęcie muzykom.

Dziękuję sponsorom za pomoc w organizacji koncertu:
Komputer Recykling pp.Donata Wypchło,
Mieczysław Rudnik
CARINA - p.Sławomir Błoch
WWŻ Profi.
Dziękuję Andrzejowi Jerzykowi,Janowi Cegiełce,
Pawłowi Michaliszynowi i Sławomirowi Janeltowi
za osobiste zaangażowanie w reklamę koncertu. Dziękuję panu dyrektorowi i pracownikom
OCK-u za pomoc w organizacji koncertu.
Gerard Urban

KRÓLOWA BLUESA W OSTRZESZOWIE
Ten wieczór w ostrzeszowskim
kinoteatrze należał do sympatyków bluesa. Może nie przybyli
tłumnie, ale najwierniejsi fani tej
muzyki zjawili się na pewno, by
oklaskiwać MARTYNĘ JAKUBOWICZ. „Królowa polskiego bluesa”, jak zapowiedział ją Gerard
Urban – organizator koncertu
– nie zawiodła. Pokazała wokalny temperament w żywiołowych,
rytmicznych utworach, jak i
ciepło swego głosu przy wykonywaniu ballad. Nie zabrakło
też piosenek okraszonych humorem, w czym niemała zasługa muzyków akompaniujących
Martynie: Jana Gałacha (elektr.
skrzypce, cajon), Pawła Mikosza

„Tak to widzę” – konkurs fotograficzny
W ramach projektu edukacyjnego ,,TAK DLA WARTOŚCI”, który jest realizowany w
Zespole Szkół nr1 im. Powstańców Wielkopolskich proponujemy konkurs fotograﬁczny
pod hasłem ,,TAK TO WIDZĘ”. Konkurs jest elementem obchodów Dnia Ziemi 2008.
Patronat nad imprezą objął marszałek województwa wielkopolskiego p. Marek
Woźniak. ZAPRASZAMY! ATRAKCYJNE NAGRODY!
1000zł pierwsze miejsce!!!
Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsc w muzeum ostrzeszowskim.
REGULAMIN KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział pasjonaci fotograﬁi: uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, hobbyści.
1. Celem konkursu jest przedstawienie własnej, twórczej interpretacji tematu
,,TAK DLA WARTOŚCI” za pomocą fotograﬁi:
2.
3.

robiły wrażenie na słuchaczach.
Trzykrotne bisowanie najpełniej
to potwierdza.
K. Juszczak

(git. bas.) i Łukasza Matuszyka
(akordeon). Artystka zaprezentowała zarówno mniej znane
utwory, jak i te bardziej popularne. W tym zestawie nie mogła nie
zaśpiewać popularnej przed laty
piosenki mówiącej o tym, że „w
domach z betonu nie ma miejsca
dla wolnej miłości”. Duże brawa
otrzymała za ten utwór, ale i inne

Uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 zdjęć.
Do zdjęć należy dołączyć następujące informacje:
1. Imię i nazwisko uczestnika
2. Tytuł zdjęcia (data wykonania + nick, godło osoby)
3. Szkołę, do której uczeń uczęszcza
4. Adres e-mailowy, pod którym można skontaktować się z autorem
zdjęcia
5. Imię i nazwisko opiekuna (w przypadku ucznia)
6. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę z godłem zawierającym
kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia do odbioru w ZS nr1.
4 Zdjęcia powinny być dostarczone w formie plików cyfrowych. W przypadku zdjęć
analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym zakresie zeskanować
prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie z wymaganiami konkursu.
5 Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny mieć format plików JPG i TIFF, 21
x 30cm, 300dpi/pix lub większe, w formacie czarno – białym i kolorowym.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany formatu pracy do prezentacji w Internecie i
udostępnienia ich dla celów związanych z prezentacją i popularyzacją Konkursu.
6 Zdjęcia należy dostarczyć do ZS nr1 i przesłać na adres: ucz_zs1@ostrzeszow.pl
do 14 marca 2008r.
7 Jury oceni prace pod względem technicznym, kompozycyjnym i
interpretacyjnym.
8 Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród (nagrody rzeczowe i książkowe)
odbędzie się podczas obchodów Dnia Ziemi 2008r. w Muzeum w Ostrzeszowie.
9 Po upływie terminu nadsyłania prac wszystkie fotograﬁe zostaną umieszczone w
Ostrzeszowskim Muzeum Regionalnym oraz na stronie www.zs1.ostrzeszow.pl.
Punkt konsultacyjny prac konkursowych w środy godz. 17.15 – 19.00 Studio 6 x 6,
ul. Piastowska.
Jury:
Stanisław Kulawiak – artysta fotograf, przewodniczący,
Mirosława Rzepecka – kierownik Muzeum,
Maciej Nabrdalik – fotoreporter Super Express, laureat Grand Press Foto, Warszawa,
Mariusz Hertmann – fotoreporter, Kalisz,
Grzegorz Kosmala – fotograﬁk,
Rafał Janicki – opiekun szkolnego kółka fotograﬁcznego,
Sławomir Smolarek – fotograf Warszawa.
Organizatorzy konkursu:
1. Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie,
•
Rafał Janicki – pedagog szkolny,
•
Mirosława Rzepecka kierownik Muzeum w Ostrzeszowie.
2. Sponsor i organizator wystawy:
•
Grzegorz Kosmala Fotograﬁk Studio 6x6,
•
Stanisław Kulawiak Oﬁcyna Wydawnicza.
3. Sponsor nagrody głównej
Smolarek Studio Warszawa,
Patron medialny:
„Czas Ostrzeszowski”

