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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.

Dobry pomysł z Czajkowa
10 maja br. pięcioosobowa delegacja,
reprezentująca gminę Czajków, uczestniczyła w Dąbiu n. Nerem w konferencji, zorganizowanej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich pt. „Dobre pomysły na
lokalne organizacje pozarządowe”.
Celem konferencji było przedstawienie organizacjom pozarządowym i
samorządom możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych na finansowanie usług integracji społecznej rozpoczętych w ramach PPWOW. Podczas
konferencji zaprezentowano dobre
praktyki, które wielkopolskie gminy
realizowały. Na konferencji obecni byli
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej, marszałka województwa wielkopolskiego i wojewody
wielkopolskiego. Zaprezentowały się
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„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”

także różne organizacje i fundacje,
które służą pomocą organizacjom
pozarządowym. Gminę Czajków reprezentowali: p. Bożena Wysota – prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Czajków, p. Andrzej Puchała –
przewodniczący Rady Gminy w Czajkowie, p. Henryk Plichta – wójt gminy,
p. Danuta Przybyłek – koordynator
PPWOW oraz p. Ewa Kędzia – reprezentująca LZS Czajków.
Przedstawiciele z Czajkowa jako
dobrą
praktykę
zaprezentowali,
powstały przy orkiestrze dętej, zespół
mażoretek. Jest to grupa dziewcząt,
która tańcem uświetnia występy
orkiestry dętej i która jest jedyną tego
rodzaju grupą działającą w powiecie
ostrzeszowskim.

(a)

Stary,
zniszczony
poewangelicki
kościół w Grabowie stał się w niedzielny
wieczór, 16 maja, idealną scenerią dla
spektaklu „Zabobon”, opartego na II
części „Dziadów”. „Zabobon” to efekt III
Warsztatów Teatralnych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie KulturalnoEdukacyjne „Stacja Bukownica” z p. Marią

Wróbel na czele. Warsztaty prowadził Sebastian Stafecki –
aktor telewizyjny i teatralny, asystowała mu Izabela Czajkowska – również aktorka. Na nauczenie się tekstów, przygotowanie scenografii, strojów, rekwizytów uczestnicy warsztatów
mieli tylko trzy dni – spisali się wspaniale, w odgrywane przez
siebie postacie włożyli dużo serca. Znakomicie poradzili sobie
z Mickiewiczowskim językiem, wszyscy stanęli na wysokości
zadania.
Widownia także dopisała, wszystkie ławki były zajęte,
poza tym sporo osób przyniosło własne siedziska; nikomu
nie przeszkadzała ani niska temperatura, ani mroczna atmosfera. Zresztą taka atmosfera to ogromny atut przedstawienia,
dodatkowej nastrojowości dodawały gdzieniegdzie rozmieszczone świece i lampiony oraz gra światłem i ogniem.
Spektakl wywołał burzę oklasków. Na zakończenie burmistrz
Grabowa rozdał zaświadczenia, potwierdzające uczestnictwo
w warsztatach. Specjalne podziękowanie otrzymał również
Józef Wojciech Krenz – gospodarz zabytkowego kościoła, który
zapewnił, że jego celem jest, by to miejsce odżyło.
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PODZIĘKOWANIE
Gorące i serdeczne podziękowanie w imieniu własnym i współorganizatorów
składam wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się w znaczny
sposób do zorganizowania i przebiegu XII Festynu Dobroczynnego w dniu 2
maja w Grabowie nad Prosną.
Dziękuję firmom: plettac, GFM oraz Profi, które co roku w znaczny sposób
nas wspierają. Dziękuję Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrzeszowie i
Komendantowi Komisariatu Policji w Grabowie oraz wszystkim policjantom za
pomoc w organizacji ruchu i za okazaną życzliwość dla zmotoryzowanych. Dziękuję Władzom samorządowym Grabowa za przychylność i wszelaką pomoc,
Radzie Parafialnej i innym organizacjom, udzielającym się w festynie. Dziękuję
strażakom z Państwowej Straży Pożarnej z Ostrzeszowa oraz ochotnikom z Grabowa. Dziękuję Służbom Medycznym, Mediom oraz Wszystkim Ludziom Dobrej
Woli bez których XII Festyn by się nie odbył.
Osobno dziękuję wszystkim Mieszkańcom Grabowa i okolicznych wiosek za
zrozumienie, przekazanie fantów na loterię oraz za udział w tej imprezie, z której
dochód od lat przeznaczamy na remont i modernizację naszych kościołów.
Wszystkim wymienionym i niewymienionym składam staropolskie „Bóg
zapłać”.
Ks. proboszcz Ryszard Ryniec

Rada Dzielnicy nr 6 w Ostrzeszowie zaprasza wszystkie mamy na
uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki, które odbędzie się 28 maja br.
o godz. 17.00 w sali przyjęć – bursa przy ul. Sikorskiego.
Nasze mamy zabawiać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Muzyczne Disco.
Zapraszamy!

PIOTR SZCZEPANIK

KONC
KONCERT
CERT
T
Ostrzeszów kinoteatr „Piast”
organizator: Gerard Urban
26 maja, godz. 19.00
Bilety: 35zł przedsprzedaż; 45zł w dniu
koncertu
Sprzedaż:
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 37b/Punkt
LOTTO – tel. 62 586-10-96

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
- Zaproszenie na wykład
Uprzejmie informujemy, że 28 maja (piątek), o
godz. 17.00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbędzie się wykład z ekologii i ochrony środowiska pt. „MIKROORGANIZMY W ŻYCIU ROŚLIN, GLEBY I ŚRODOWISKA”.
Wykład poprowadzi mgr Barbara Grzyb.

Za zarząd UTW
Janina Tarchalska
/prezes/

