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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.

16.06.2010

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
I Warsztaty
Teatralne w Sycowie
XIX OTWARTE MISTRZOSTWA
OSTRZESZOWA W BRYDŻU
SPORTOWYM;
I MEMORIAŁ MARKA WIĘCKA;
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
Turniej odbędzie się 19.06.2010 – sobota,
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2
w Ostrzeszowie, ul. Piastowska 3. Turniej
zaliczany jest do klasyfikacji GRAND PRIX
WIELKOPOLSKI. Cztery mini sesje grane na
zapis maksymalny, zgodnie z przepisami PZBS.
Zapisy i informacje: Jerzy Ofierski –
t. 601 506 302; Remigiusz Kaźmierczak –
t. 505 448 343
Możliwość zgłoszeń za pośrednictwem
formularza: www.brydzostrzeszow.pl
Wpisowe: członkowie PZBS – 25zł, niezrzeszeni
– 35zł; ulgi dla kobiet, seniorów, młodzieży
szkolnej.
Nagrody – puchary, nagrody pieniężne
i rzeczowe.
Każdy uczestnik otrzyma też „zgrzewkę” (12
sztuk) pasztetów od sponsora – firmy „PROFI”
Organizatorzy: UMiG oraz Ostrzeszowski Klub
Brydża Sportowego „PROGRESS”, serdecznie
zapraszają!

ZAPROSZENIE NA
WERNISAŻ
Dnia 18 czerwca o godz. 14.00 w Ostrzeszowskim
Centrum Kultury odbędzie się wystawa
rozstrzygniętego konkursu fotograficznego:
,,Widziane w obiektywie”
organizowanego przez
Zespół Szkół Nr 1 w Ostrzeszowie.
Wszystkich uczestników konkursu oraz miłośników
fotografii serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Międzypowiatowy turniej piłki
siatkowej drużyn amatorskich
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
w Grabowie nad Prosną,
Bobrowniki
27 czerwca 2010r., godz. 12.30
Kontakt Marek Smiatacz
tel. 606 227 257

FIRMA USŁUGOWO – CATERINGOWA

Wynajem fontanny
czekoladowej

Witajcie Kochani Aktorzy!
Dzieci, Młodzież i Dorośli!
Zapraszamy Was na I Warsztaty Teatralne
w Sycowie organizowane przez Centrum Kultury.
Warsztaty będą trwały prawie cztery dni tj. od 24
czerwca godz. 17.00 do wieczora w niedzielę 27
czerwca br. Widowisko plenerowe „Noc Świętojańska”, które powstało na motywach „Starej baśni”
I. Kraszewskiego oraz innych autorów klasyki polskiej - zaprezentujemy nad zalewem w Stradomi
Wierzchniej w dniu 27 czerwca o godz. 21.30.
Zaprosimy widzów na wiele sposobów – plakaty,
ogłoszenia w prasie lokalnej, zaproszenia osobiste,
e-mailowe oraz pocztą i w radio. Włączymy ich do
tworzenia widowiska w czasie jego trwania.
Warsztaty poprowadzi Sebastian Stafecki –
znany aktor w kraju i poza jego granicami – telewizyjny i teatralny, realizator wielu projektów teatralnych. Asystowała mu będzie Izabela Czajkowska
– aktorka.
Mamy nadzieję, że skusi Was tworzenie widowiska na motywach staropolskich obyczajów,
wypełnionego tańcem, śpiewem, szukaniem kwiatu
paproci i magicznymi ogniami ...
Organizacja:
1. Zgłoszenia na Warsztaty przyjmujemy do 19
czerwca drogą elektroniczną lub listowną. Przesyłamy karty uczestnictwa wypełnione i podpisane przez kierownika instytucji bądź rodzica
czy samą osobę dorosłą, która się zgłasza
(prosimy o jak najszybsze – rzetelne zgłoszenia
i przybycie). O przyjęciu na warsztaty decyduje
kolejność zgłoszeń.
2. Zabieramy koniecznie strój sportowy i jeśli
macie: białe bluzki, koszule i kwieciste spódnice,
proste spodnie.
3. Warsztaty są bezpłatne.
4. Na zakończenie otrzymacie zaświadczenie
o ukończeniu warsztatów z wykazem godzin
i zakresem merytorycznym przeprowadzonych
warsztatów (można je wpisywać do CV), podpisane przez prowadzących i organizatorów.
5. Nie zapewniamy posiłków. Zabieramy posiłki na
śniadania i kolacje. Obiady można kupić i spożyć w restauracji Maks Hotel w cenie do 20 zł.
Dla osób spoza Sycowa zapewniamy bezpłatne
noclegi w pomieszczeniu MOSiR obok budynku
Centrum Kultury i pomieszczenie socjalne do
przygotowania posiłków. Noclegi również można
zamówić w/w hotelu w cenie od 35 zł/dobę.
Zapewniamy podwieczorki i zimne napoje. Na
każdy dzień warsztatów przybywamy we własnym zakresie. Zapewniamy doskonały warsztat
aktorski, poprzez który zetkniecie się z różnymi
formami artystycznymi.

Isabell

- Imprezy Okolicznościowe
- Catering
- Sala Bankietowa
tel. 695 95 17 25
al. Wojska Polskiego 12
63-500 Ostrzeszów

TYDZIEŃ DLA FILATELISTÓW

Niespełna tydzień, bo od 13 do 18
czerwca, można w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie
zobaczyć ekspozycję Krajowej Wystawy
Filatelistycznej zorganizowanej pod
hasłem: „750 LAT OSTRZESZOWA”.
Organizatorami wystawy są: Koło PZF
- działające przy OCK, Poczta Polska, UMiG Ostrzeszów oraz
ostrzeszowskie starostwo. Stąd też, podczas odbywającej się
13 czerwca uroczystości otwarcia, obecność władz samorządowych miasta i powiatu. Wśród gości otwierających wystawę
byli też m.in.: Rafał Makowski – z-ca dyrektora Centrum Poczty
Polskiej OR w Kaliszu, a także Prezes Zarządu Okręgu PZF w
Kaliszu – Jerzy Bielawski.
Dostrzegalny jest rozwój filatelistyki w naszym powiecie,
czego potwierdzeniem są powstające w szkołach koła filatelistyczne oraz kolejne konkursy i wystawy organizowane na
coraz wyższym poziomie. Równie wysoko zostały ocenione
zbiory zaprezentowane na obecnej wystawie, a pochodzące od
wystawców z różnych stron Polski. Ponieważ wystawę zorga-

nizowano w roku jubileuszu miasta, to spotkać na niej można
kilka akcentów ostrzeszowskich. Przy okazji też Poczta Polska
wydała okolicznościowe kartki pocztowe, cenne dla zbieraczy
pamiątek.
Zorganizowanie wystawy jest zasługą wielu tutejszych filatelistów, ale przede wszystkim jej komisarza, Henryka Dembskiego. Dlatego też, prócz gratulacji i podziękowań, w uznaniu
zasług na niwie filatelistycznej, udekorowany został „Odznaką
60-lecia PZF”. Z kolei znaczek upamiętniający rocznicę 150lecia znaczka polskiego i 750 lat Ostrzeszowa trafił w ręce burmistrza Stanisława Wabnica.
GRAND PRIX WYSTAWY za najlepszy eksponat w klasach
konkursowych zdobył Marek Banasiak za „Poczty powiatu krotoszyńskiego do 1920 roku”.
Miłośników filatelistyki zapraszamy do zwiedzania ekspozycji
w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie – do
czwartku, 18 czerwca, w godz. 9.00 – 15.00.
Uroczystość zamknięcia wystawy i wręczenia nagród nastąpi
w najbliższy piątek, 19 czerwca, o godz. 12.00, w sali kinoteatru
„Piast”.

K.J.

Najtaęsze
w mieĤcie okna
6-komorowe!
Pomiar i wycena – gratis!

Ostrzeszów
ul. Kolejowa 12, tel. 516 189 402
Ostrów Wlkp.
ul. Odolanowska 116, tel. 736-10-06

Sprawdź naszą ofertę naprawdę warto!

OK NA DR Z W I

skład fabryczny

