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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.

21.04.2010

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
CROSS PRZEŁOŻONY NA 25 KWIETNIA
Zarząd Stowarzyszenia Crossy Ostrzeszowskie informuje, że w związku z katastrofą
lotniczą pod Smoleńskiem, trwającą żałobą narodową oraz uroczystościami pogrzebowymi, 46. Cross Ostrzeszowski został przełożony z dnia 18 kwietnia 2010r. na dzień
25 kwietnia 2010r.; początek godz. 10.30 – stadion im. Janusza Kusocińskiego.
Przepraszamy za zmianę terminu – prosimy społeczeństwo o liczny udział w imprezie sportowej.

KONKURS
KULINARNY

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prezes Stowarzyszenia Crossy Ostrzeszowskie
/-/ Zofia Witkowska
UMiG
w
Ostrzeszowie,
„Ostr zeszowskie Centrum
Przedsiębiorczości”, „OLGD” zapraszają
do wzięcia udziału w konkursie na
lokalne przepisy kulinarne pt. „750
LAT OSTRZESZOWSKICH TRADYCJI
KULINARNYCH”.
Konkurs polega na przesłaniu
przepisu w proponowanych kategoriach: przystawki, zupy, dania
główne, ciasta i desery, przetwory,
wędliny, specjalność rodziny i inne.
Przepis, zdjęcie oraz wypełniony
formularz zgłoszeniowy należy składać w formie papierowej na adres:
Stowarzyszenie
„Ostrzeszowska
Lokalna Grupa Działania”, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów,
z dopiskiem: „750 lat ostrzeszowskich tradycji kulinarnych”, lub w
formie elektronicznej na adres anna.
madra@olgd.org.pl, do 30 czerwca
2010r.
Informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w biurach
organizatorów w Ostrzeszowie oraz
na stronach internetowych: UMiG, ul.
Zamkowa 31, t.62 732 06 00- www.
ostrzeszow.pl; OCK, ul. Gorgolewskiego2, t.62 730 25 76 - www.
ock.clik.pl; Ostrzeszowskie Centrum
Przedsiębiorczości, ul. Przemysłowa
27, pok.21, t.62 730 17 31; OLGD, ul.
Przemysłowa 27, pok.20, t.62 586
03 20 www.olgd.org.pl

2 MAJA – FESTYN
DOBROCZYNNY
W GRABOWIE
2.05. br. o godz. 15.00 na targowisku miejskim w Grabowie nad Prosną rozpocznie się 12. Festyn Dobroczynny.

PROGRAM FESTYNU
14.45 - 15.00 Przejazd kolumny motorów ulicami miasta
15.00
Uroczyste otwarcie Festynu
15.00 - 16.40 Część artystyczno – sportowa
- konkursy i zawody dla dzieci i młodzieży
- parada i zawody motocykli w ramach V ZLOTU GRABOWSKIEGO
- występy dzieci i młodzieży z przedszkola i szkół grabowskich
16.40 - 17.00 Występ BIG – BENDU pod kier. Grzegorza Golanowskiego
17.00 - 18.30 Koncert zespołu „NAJLEPSZA BIESIADA POLSKA”
18.30 - 19.00 Występy grupy karateków pod kier. Jana Zielińskiego
19.00 - 19.30 Występ zespołu „Harmonia” z Grabowa nad Prosną
19.30 - 20.15 LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ
20.15 - 21.40 KONCERT ZESPOŁU „DWA PLUS JEDEN”
21.40 - 2.00 Zabawa taneczna
Na festynie wiele atrakcji, m. in.: dmuchane zamki i zjeżdżalnie, eurobungy,
wesołe miasteczko, przejażdżki konne i na motocyklach, pokazy lotniarskie;
będzie też grochówka i potrawy z grilla.
Zaproszenia – cegiełki, w cenie 10zł, można będzie nabyć przy wejściu na
teren festynu. Zaproszenie jest biletem wstępu dla dwóch osób dorosłych (dzieci
wstęp wolny) oraz bierze udział w losowaniu wielu cennych nagród.
Organizatorzy – Rada Parafialna oraz samorząd mieszkańców – serdecznie
zapraszają!

Podziękowanie
Druhowi Markowi Makiele!

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za książkę „Na leśnej polanie“.
Publikacja – rarytas pierwszej klasy, zajmie w niedługim czasie miejsce kultowe w literaturze harcerskiej Ostrzeszowa.
Jesteśmy uradowani i dziękujemy za przybycie naszych harcerskich poprzedników - Druha J. M.
Cieplika i Druha B. Gibasiewicza, czyli tych, po których przejęliśmy jako pierwsi ideały i uroczyście,
przy leśnym ognisku, stare proporce drużyn, jak również wspaniałe piosenki harcerskie, że wymienię tylko „Podhalańska Wiara“ jako łącznik obozu w
Dobrej z obozem w Radkowie w roku 1958. Wielka
tutaj zasługa Druha śp. E. Nowackiego.
Dziękujemy za przybycie pani A. Życkiej - żonie
Zbyszka Życkiego (Cacka) oraz pani D. Makles - żonie
Jerzego Maklesa, jak również panu S. Bojszczakowi,
który przez wiele lat muzycznie wspomagał naszą
działalność.
Dziękujemy Druhnie Krystynie Sikorze i druhnom
ZHR, oraz niepowtarzalnemu druhowi Józefowi Sołydze (to już dzisiaj postać kultowa) za wspaniałą organizację i oprawę sobotniego spotkania.
Na koniec serdecznie dziękujemy Kawiarni „Baszta”
za piękne i gościnne przyjęcie.
Marku, pisz dalej, czekamy na następne spotkanie
tego typu i na prezentacje, zawsze w dniu urodzin
druha Małeckiego z Mikstatu.
Dziękujemy Ci, Marku, i za książkę, i za spotkanie,
które wzbudziło emocje związane z naszą, już trochę
odległą, młodością.

Byli przyboczni Granatowej Czwórki
Jasny Orzeł i Ryś Brat

XI Targi Rolno
-Ogrodnicze w
Przygodzicach

Peugeot Sztukowski

Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 62 735-02-56, fax 60 735-50-84, sztukowski@peugeot.com.pl

W związku z uroczystościami pogrzebowymi
Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego w dniu
18.04.2010r.
organizatorzy XI Targów Rolno
-Ogrodniczych w Przygodzicach informują o zmianie terminu XI Rolnych
Targów Rolno-Ogrodniczych Przygodzice 2010.
Nowy
termin
01.05.2010r. (pozostałe
ustalenia bez zmian).

