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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.

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. St. Czernika rozstrzygniċty

POEZJA JEST JAK ODDYCHANIE
314 zestawów wierszy nadesłali
uczestnicy X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława
Czernika. Jury pod przewodnictwem
znanego poety i krytyka literackiego
Przemysława Dakowicza wyłoniło
22 laureatów. W sobotę - 21 czerwca,
podczas uroczystego podsumowania
konkursu, ogłoszono nazwiska zwycięzców.
Na uroczystość, która odbyła się w
auli I LO w Ostrzeszowie, przybyło wiele
osób z różnych stron Polski, czasem z odległych miejscowości, co bardzo cieszyło
organizatora, Renatę Nowicką - dyrektorkę Biblioteki Publicznej. Wśród gości była
również wnuczka Stanisława Czernika z
mężem i synem, a także przedstawiciele
lokalnych władz.
Oprócz P. Dakowicza w skład jury
weszli: Robert Rutkowski, poeta i laureat
jednej z poprzednich edycji konkursu
oraz, pochodzący z Ostrzeszowa, Wiesław
Przybyła - doktor nauk humanistycznych,
autor monografii „Stanisław Czernik.
Człowiek i pisarz” i scenariusza do filmu

„Stanisław Czernik. Pisarz autentyczny”.
Uczestnicy zostali podzieleni na czte-

ry kategorie wiekowe - do lat 12, od 12 do
15 lat, od 16 do 19 lat oraz powyżej 19 lat.
Najwięcej, bo 136 zestawów, zgłoszono w
kategorii najstarszej.
Różnorodność poezji jest czymś
naturalnym, wynikającym z naszych
przeżyć, warunkowanych też wiekiem

i doświadczeniem. W każdym liczącym
się konkursie, także tym czernikowskim,
wśród nagrodzonych znaleźć się może
sympatyczny wierszyk dedykowany
bliskiej osobie, chwalący uroki miasta czy
też mówiący o samym sobie - min. takich
właśnie wierszy można było posłuchać
podczas finałowej gali.

Najbardziej cieszy fakt, że wśród
laureatów znalazły się dwie mieszkanki
naszego powiatu: Aleksandra Noculak
z Parzynowa - zdobywczyni II miejsca
(talent Oli dostrzegła jej nauczycielka i to
ona nadesłała wiersze jedenastolatki na
konkurs) i Dominika Kępa z Ostrzeszo-

wa, która otrzymała nagrodę specjalną za
wiersz związany z ziemią ostrzeszowską:
Pełno tu przeszłości, dla jednych pięknej, dla innych koszmarnej,
lecz zapisanej piórem w księdze pamięci.
Malarz Serbeński pędzlem Ostrzeszów
pięknie maluje,
zabytki na płótnie buduje.
Dużo by jeszcze mówić o naszym wspaniałym mieście,
Ale po prostu już tego nie zmieszczę.
Dużo wrażeń dostarczyła również
pani Katarzyna Zychla z Sieniawy Żarskiej
w woj. lubuskim. Jak sama przyznała, nie
spodziewała się zwycięstwa.
- Przyjęłam to zwycięstwo z lekkim
zaskoczeniem. Kiedy dowiedziałam się, że
jestem laureatką, bardziej myślałam o tym,
że będzie to wyróżnienie niż tak wysokie podium. Bardzo się tym cieszę, to mobilizuje do
pracy nad warsztatem. Poezja jest dla mnie
jak oddychanie. Uchylę rąbka tajemnicy, że
z pisaniem już dawno wyszłam z szuflady.
Jestem autorką kilkunastu książek dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, więc nie są to moje
pierwsze kroki, tylko kontynuacja tego, co
zaczęło się kilka lat temu.
„Ucztą poetycko - muzyczną” okazał
się recital Wojciecha Gęsickiego - kompozytora, autora tekstów, laureata renomowanych konkursów jak Festiwal Studencki
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w Krakowie. Artysta w swoich piosenkach
łączył liryzm z dużym poczuciem humoru.
W ten sposób sfinalizowano konkurs poświęcony ostrzeszowskiemu poecie.
A. Ławicka

Oto wyniki konkursu:
Kat. I (do lat 12)
I miejsce Julia Róża Ostatek ( Stary
Gózd) - „Okruszek”; II miejsce Aleksandra
Noculak (Parzynów) - „Kropka na biedronce”; III miejsce Martyna Szymonik (Kolonia
Sitaniec) - „Martyn”
Kat. II (12-15 lat)
I miejsce Paulina Gmitrowicz (Rogów)
- „Tulipan”; II miejsce Tomasz Walerus
(Opole) - „T”; III miejsce Olga Krawczuk
(Opole) - „Olga”, Olga Szumińska (Mrozowa Wola - „Oleńka”
Kat. III (16-19 lat)
I miejsce Joanna Klimczak (Lublin) „Lete”; II miejsce Robert Mentel (Skoczów)
- „Akwamaryn”; III miejsce Piotr Paweł
Woźniak (Sopot) - „Gryf”
Kat. IV (powyżej 20 lat)
I miejsce Katarzyna Zychla (Sieniawa
Żarska) - „Yuka”; II miejsce Czesław Markiewicz (Zielona Góra) - „Ogień”; III miejsce
Robert Wieczorek (Kielce) - „Albojem”
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Burmistrz Miasta Gminy Grabów nad ProsnĆ
Rada Soâecka wsi Skrzynki
Centrum Kultury w Grabowie nad ProsnĆ
zapraszajĆ na

V TURNIEJ SOáECTW
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Mikstat – Miejski Stadion Sportowy
Rozpoczċcie godz. 15.00
PROGRAM

Wspóâzawodnictwo Druīyn
•
MDP
•
GRUPA A
•
OLDBOY
Wrċczenie Pucharów i Dyplomów
Wiċcej informacji na stronie: www.ospmikstat.pl

WARSZTATY TEATRALNE - zaproszenie
Stowarzyszenie „Stacja Bukownica” serdecznie zaprasza dzieci i mâodzieī od 7 do 18 lat na dwudniowe warsztaty
„Teatralne lato” i realizacjċ spektaklu „Usâyszcie gâos dzieci ğwiata”
- 30 czerwca br. od godz. 10.00 do 15.00;
- 1 lipca br. od 16.00 do 21.00 - spektakl godz. 20.00.
Rodziców prosimy o zgâaszanie dzieci do 25 czerwca br. telefonicznie
i o wypeânienie karty zgâoszenia oraz o zbieranie, juī od teraz, makulatury
i nakrċtek plastikowych, gdyī sprzedamy to i zebrane fundusze wyğlemy
na posiâki dla gâodujĆcych dzieci.
Zebranie organizacyjne rodziców, dzieci i opiekunów w piĆtek - 27
czerwca, godz. 18.00 na naszej stacji w Bukownicy. Karta zgâoszenia
i szczegóây na stronie: www.stacjabukownica.jimdo.com
tel. 691 432 209; 791 124 932
Projekt wspierany jest przez MiG Grabów nad ProsnĆ.

o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad ProsnĆ

godz. 15.00

ZarzĆd UTW
w Ostrzeszowie serdecznie
zaprasza

NA UROCZYSTOĞü
ZAKOĔCZENIA ROKU
AKADEMICKIEGO,

która odbċdzie siċ
25 czerwca (ğroda),
o godz. 16.00 w oğrodku
„Caritas” w Przedborowie.
W programie m.in.: wystċp
chóru „Jesienne Róīe”,
podsumowanie roku, koncert
piosenek naszej mâodoğci,
zespóâ „MagiK”, wspólne biesiadowanie.

MIĘDZYZDROJE WCZASY
Wynajmę samodzielną kawalerkę
dla 4 osób, kuchnia z wyposażeniem,
łazienka, parking bezpłatny wewnątrz
posesji, 150m od morza, duży
przestronny pokój, telewizja satelitarna.

Zawód:
•
rolnik (tylko kwaliÀkacja R3)
Zakres kursu:
•
produkcja roğlinna
•
produkcja zwierzċca
•
obsâuga ğrodków technicznych stosowanych w rolnictwie
•
nauka jazdy ciĆgnikiem (kat. T)
Czas trwania kursu: 3 semestry
Formy zajċý: zajċcia stacjonarne (czwartek, piĆtek, sobota)
Korzyğci:
•
otrzymanie zağwiadczenia o ukoĕczeniu kwaliÀkacyjnego kursu
zawodowego w zakresie kwaliÀkacji R3 - Prowadzenie produkcji
rolniczej (podstawa do przystĆpienia do egzaminu potwierdzajĆcego kwaliÀkacjċ zawodowĆ w zakresie kwaliÀkacji R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej),
•
otrzymanie ğwiadectwa potwierdzajĆcego kwaliÀkacjċ zawodowĆ
w zakresie kwaliÀkacji R3 - Prowadzenie produkcji rolniczej, po
zdaniu egzaminu potwierdzajĆcego kwaliÀkacjċ,
Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu moīe byý osoba dorosâa bċdĆca absolwentem
szkoây podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoây zawodowej, liceum
ogólnoksztaâcĆcego, technikum, wyīszej uczelni.
Ksztaâcenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wyksztaâcenie
zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z RozporzĆdzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwaliÀ kacji rolniczych, posiadanych przez osoby wykonujĆce dziaâalnoğý
rolniczĆ (Dz. U. z 2012r., poz. 109).
Podania naleīy skâadaý do 31 sierpnia br. w sekretariacie szkoây,
tel. 62 732 07 75; 519 332 775

pod honorowym patronatem czâonka ZarzĆdu Woj. Wielkoposlkiego
Krzysztofa Grabowskiego

nd,
s ba
blue ia,
y
n
ic
eb
Wiel â a Przeb ni
a
Si
niem
m
o
D

godz. 17.30

Zabawa taneczna
godz. 20.30
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ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĉ
DO ZAWODZIA
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” zaprasza
na atrakcyjną wycieczkĊ w dawne czasy, do starosáowiaĔskiego grodu Zawodzie w Kaliszu; wyjazd 4 lipca, godz. 9.00 ze stacji, a powrót tego samego
dnia godz. 17.00.
Spotkanie organizacyjne rodziców 27 czerwca (piątek), godz. 18.00 na
stacji Bukownica.
Zapisy dzieci w wieku od 7 do 18 lat telefonicznie i na karcie zgáoszeĔ do 27
czerwca br.; karta jest do pobrania na stronie www.stacjabukownica.jimdo.com
;tel. 691 432 209; 791 124 932.
Liczba miejsc ograniczona. Dopáata do biletów za udziaá w atrakcjach - 31zá
od dziecka.
Projekt wspierany jest przez MiG Grabów nad Prosną.

tel. 663 727 806; 724 010 232

Modlitwa przy kapliczce Serca Jezusowego

Dyrektor Zespoâu Szkóâ nr 2 im. Przyjaĩni Polsko-Norweskiej
w Ostrzeszowie ogâasza nabór na:

BEZPáATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
R3 - PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

II Festiwal Bluesowy w Delcie rzeki Prosny

Stowarzyszenie Katolicko-Sportowe „SZCZĘŚCIE” w Ostrzeszowie
ZAPRASZA

L1

- Profesjonalne
systemy audio dla
muzyków i DJ

w ostatnią niedzielę miesiąca, tj. 29 czerwca o godz. 19.00
na modlitwę przy kapliczce Serca Jezusowego na Meszynach.
Wyjazd srzed kościoła Chrystusa Króla w Ostrzeszowie o godz. 18.15

Uczestnicy będą mieć do pokonania dystans ok. 7 km.

Piece CO, nowe, przerabianie,
opalanie miaáem, automatyka;
- montaĪ instalacji CO, miedĨ, PCV
- kanalizacja, wykopy ziemne koparką
A - wkáady kominowe,
R
TU T atestowane - montaĪ
K A
FA V

tel. 733-47-67 lub 603 257 524

WykoĔczenia
wnĊtrz
ukáadanie páytek, paneli,
malowanie itp.
Dáugi staĪ i dokáadnoĞü
tel. 609 636 279

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zakład Energetyki Cieplnej, ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów
ogłasza przetarg w trybie Kodeksu Cywilnego na cykliczną
dostawę opału do kotłowni ZEC w Ostrzeszowie w sezonie grzewczym 2014/ 2015.
Na podstawie art. 138a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (DZ.U. z 2010 Nr 113 poz. 759 j.t. z późń. zm.)
przedmiot zamówienia jest wyłączony ze stosowania ustawy.

Ostrzeszów,
ul. KoĞciuszki 31
www.tomot.pl
tel. +48 606 232 990

Termin składania ofert upływa 02.07.2014r. o godz. 10ºº.
Informacja o przetargu - tel.(62) 58 60 401 lub 730 08 95.wew. 22, 23
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEC i
stronie internetowej: www.zec-ostrzeszow.pl ; gdzie dostępne są załączniki.

