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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.

Miła wizyta gości z Niemiec w Grabowie

8.06.2011

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
TURNIEJ ULICZNY
VICTORII OSTRZESZÓW
„ŁOWIMY TALENTY” – 12 CZERWCA
Zapraszamy drużyny
4-osobowe na parking przy parku Jana
Pawła II (ilość drużyn
ograniczona, liczy się
kolejność zgłoszeń
przed turniejem).

W dniach 27-30 maja br. w naszym miasteczku przebywała delegacja Czerwonego
Krzyża z partnerskiej gminy Emlichheim.
Goście przekazali sprzęt rehabilitacyjny
m.in. wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka,
materace, do Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grabowie oraz do
Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
Delegacja zawitała do nas późnym popołudniem w piątek, po czym udała się na nocleg do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Pascha” w Przedborowie. Podczas
kolacji burmistrz miasta i gminy – Z. Cegła,
w towarzystwie przew. Rady Miejskiej P.
Kicińskiego, wiceprzew. - J. Cegiełki i R.
Biela oraz kierownika MGOPS - G. Mazurkiewicz, powitał gości z Niemiec.
Następnego dnia nastąpił rozładunek
sprzętu, po czym delegacja z Niemiec udała
się na uroczysty obiad w Domu Pomocy
Społecznej w Marszałkach. W spotkaniu
uczestniczyli: burmistrz, sekretarz - B.
Wyrwas, przew. Rady Miejskiej, zaproszeni
radni: I. Jurga, J. Sikora, K. Kaźmierczak, Z.
Palat, S. Niełacny, dyrektor DPS w Marszałkach R. Jóźwiak i kierownik MGOPS.

Po obiedzie pokazano gościom inwestycje prowadzone na terenie Grabowa (pl.
Wolności, hala sportowa, boisko Orlik).
Delegacja odwiedziła również galerię, prowadzoną przez p. Wojciecha Krenza.
Zakończeniem mile spędzonego dnia
było spotkanie z emerytami w grabowskiej
harcówce.
W niedzielę po obiedzie zorganizowano
przejazd bryczką. Goście mogli poznać
okolice Przedborowa, odwiedzili również cmentarz ewangelicki. Towarzystwa
dotrzymywali im radni: K. Kaźmierczak, T.
Mazurkiewicz, Z. Polański, W. Puchała oraz
kierownik MGOPS – Grażyna Mazurkiewicz.
Następnie wszyscy udali się do ośrodka
w Przedborowie, gdzie podczas uroczystej
kolacji burmistrz wręczył podziękowania
oraz drobne upominki przedstawicielom
Niemieckiego Czerwonego Krzyża.
Otrzymane wyposażenie będzie służyło
potrzebującym osobom naszego miasta
i gminy.
Będziemy wdzięczni za każdą formę
wsparcia. Liczymy na dalszą współpracę.
UMiG w Grabowie nad Prosną

PLAN IMPREZY
9.30 - 12.00 - gimnazja, kl. I-III
12.00 - 13.30 - szkoły podstawowe,
kl. IV-VI
13.30 - 15.00 - szkoły podstawowe,
kl. I-III
15.00 - 17.00 - Turniej przedszkolaka
(mecz pokazowy:
Akademia Piłkarska
Ostrzeszów –
Piłkarskie Przedszkole)
17.00 - 17.30 - mecz pokazowy:
zarząd Victorii – księża
17.30 - 21.00 - boisko dostępne dla
uczestników festynu
Prosimy o pomoc rodziców dzieci w
wieku przedszkolnym i szkolnym klasy
I-III przy organizowaniu drużyn.

Koło fotograficzne
w ZS nr 1 organizuje
KONKURSFOTOGRAFICZNY
„Pamiętanie Miłosza” - pod takim
hasłem uczcimy rok wielkiego polskiego
poety, wspierając inicjatywę Sejmu RP
i Sejmu Litwy.
Wśród wielu form realizacji projektu
znalazł się konkurs fotograficzny „Akcydensy życia” dla uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych.
Tytuł konkursu zaczerpnęliśmy z twórczości polskiego Noblisty - „poety okruchu”, życia rozbitego na akcydensy, czyli
szczegóły, które „nieśmiało naśladują
rzeczywistość”. Jeśli lubisz dostrzegać
piękno otaczającej nas rzeczywistości,
spójrz przez obiektyw na świat „oczyma
Miłosza”. Utrwal okruchy życia i jego
świadectwa. Podziel się z nami swoim
akcydensem życia w fotografii.
Konkurs,
organizowany
przez
Koło Fotograficzne w ZS nr1, trwa od
1.06.2011 r. do 07.09.2011r. Wystawa
pokonkursowa odbędzie się we wrześniu
w wieży ciśnień. Już dziś zapraszamy!
Szczegóły na www.zs1.ostrzeszow.pl
I Nagroda – wyjazd do Brukseli;
pozostałe miejsca - nagrody rzeczowe i finansowe oraz wyróżnienia
nagrodzone upominkami.
Sponsor i organizator wystawy:
STUDIO 6x6, Grzegorz
Kosmala, Oficyna Wydawnicza
KULAWIAK, Smolarek STUDIO,
Warszawa.
Organizatorzy konkursu:
Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, Rafał
Janicki – pedagog szkolny

PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
Starosta ostrzeszowski oraz wójt gminy Czajków
zapraszają na I Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych,
który odbędzie się w niedzielę 12 czerwca 2011 roku
o godz. 16:00 na stadionie w Czajkowie. W przeglądzie
wezmą udział orkiestry dęte z: Czajkowa, Godynic, Kraszewic oraz Ostrzeszowa.
Po koncercie organizatorzy zapraszają na wspólną biesiadę i zabawę taneczną.
12 czerwca 2011r. w sali OSP w Zajączkach odbędzie się

IX Festyn Rodzinny

organizowany przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Potaśni.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę i wiele atrakcji!
Rozpoczęcie imprezy - godzina 15.00.
Od godz. 19.00 zabawa taneczna.
Zagra zespół AFEKT
Serdecznie zapraszamy!

15-LECIE WARSZTATU TERAPII
ZAJĘCIOWEJ W DORUCHOWIE

Peugeot Sztukowski
Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 0-62 735-02-56, fax 0-62 735-50-84,
sztukowski@peugeot.com.pl

Zapraszamy na uroczystość WTZ w Doruchowie, która
odbędzie się w środę, 15 czerwca 2011r.
PROGRAM UROCZYSTOŚCI
12.00 – msza św. w kościele parafialnym w Doruchowie
Budynek WTZ (ul. Ostrzeszowska)
13.00 – powitanie gości
13.10 – występ przedszkolaków z Doruchowa
13.20 – akademia z okazji 15-lecia WTZ
14.20 – występ artystyczny uczestników WTZ i ŚDS
14.30 – występ zespołu muzycznego „Damiano” z Gizałek
Kierownik WTZ
Jadwiga Skorupka

