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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.

3 MAJA W MIKSTACIE

WyjĆtkowo uroczysty przebieg
miaây obchody 3 Maja w Mikstacie.
Zgromadzeni licznie w koğciele far-

nym mieszkaĕcy mogli obejrzeý widowisko nawiĆzujĆce do wydarzeĕ
sprzed 224 lat, przygotowane przez

DZIWNY TEN ĞWIAT

uczniów miejscowego gimnazjum.
Podczas mszy sprawowanej w
intencji Ojczyzny ks. dziekan Krzysztof Ordziniak wskazywaâ na patriotycznĆ tradycjċ Majowej Konstytucji.
Po mszy poczty sztandarowe i
delegacje oraz mieszkaĕcy udali siċ
na rynek, gdzie przedstawiciele 3.
Druīyny ZHP w Mikstacie wciĆgnċli
na maszt flagċ narodowĆ. W swoim
przemówieniu burmistrz Henryk Zieliĕski wskazaâ na udziaâ mikstaczan
w dziele uchwalenia i popularyzacji
Konstytucji 3 maja. Udziaâ wozów
bojowych jednostek OSP z gminy
Mikstat oraz orkiestra parafialna i
chór zapewniây znakomitĆ oprawċ
uroczystoğci. Byâa teī moīliwoğý
zwiedzenia ekspozycji w Muzeum
Regionalnym.
W godzinach popoâudniowych w
parku miejskim parafia Mikstat wraz
z Miejsko-Gminnym Oğrodkiem Kultury zorganizowaâa, cieszĆcy siċ
duīym zainteresowaniem, festyn
majowy.

3 MAJA W GRABOWIE

bağniowe stworzenia, mityczne postacie, niecodzienne przedmioty, mroczne krajobrazy. Tematyka prac za-

W sobotċ - 2 maja br., w Bibliotece Publicznej w Grabowie nad ProsnĆ
odbyâ siċ wernisaī wystawy „Dziwny
ten ğwiat”.
Autorzy prac - Daria Dobrasiak
i Kacper Kinastowski - to uczniowie
III klasy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad ProsnĆ.
Daria jest laureatkĆ X Rejonowego
Konkursu Wiedzy o Sztuce - Sztuka
Renesansu. Kacper zajĆâ I miejsce w
powiatowym konkursie plastycznym
„Witamy na Ziemi Ostrzeszowskiej”.
To ostatnie osiĆgniċcia mâodych artystów.
Prezentowane na wystawie rysunki przedstawiajĆ ğwiat fantasy -

Uroczyste obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
rozpoczċây siċ od zâoīenia kwiatów
przez wâadze samorzĆdowe pod pomnikiem na pl. Powstaĕców Wielkopolskich.
O godz. 9.30 w koğciele parafialnym ks. kan. Ryszard Ryniec odprawiâ uroczystĆ mszċ ğw. w intencji Ojczerpniċta zostaâa przede
wszystkim z ulubionych
ksiĆīek, filmów, ale takīe
z obserwacji otoczenia i
wâasnego wyobraīenia tajemniczego ğwiata.
Wystawċ moīna oglĆdaý do 30 czerwca w Bibliotece Publicznej w Grabowie (ul. Kaliska 22)
ZAPRASZAMY!
(Centrum Kultury
w Grabowie nad ProsnĆ).

OSTRZESZOWSKA
MáODZIEĪ W BRUKSELI
Grupa uzdolnionej mâodzieīy, laureatów
róīnych konkursów, uczestniczyâa w dniach
17-21 kwietnia w wyjeĩdzie do Belgii. Inicjatorem wycieczki byâ poseâ do Parlamentu Europejskiego - Andrzej Grzyb. Program obejmowaâ zwiedzanie peânego uroku, studenckiego
miasta Leuven, zabytków Brugii i Brukseli.
Gâównym punktem pobytu w stolicy Belgii
byâa wizyta w parlamencie europejskim (przewodnikiem byâ A. Grzyb).
W gronie podróīujĆcych znalazâo siċ 12
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utalentowanych plastyczek, wielokrotnych
laureatek ogólnopolskich i miċdzynarodowych konkursów, uczestniczek zajċý plastycznych w OCK i KOK. One to, za rozsâawianie naszego regionu, zostaây nagrodzone
wyjazdem do Belgii. W ten sam sposób wyróīnionych zostaâo kilkunastu uczniów I LO
w Ostrzeszowie, a takīe Monika Zagrobelna
i Jadwiga Sip z ZS nr 1, które wczeğniej otrzymaây stypendium starosty ostrzeszowskiego.
K.J.

czyzny z udziaâem wâadz samorzĆdowych, mieszkaĕców i wszystkich
pocztów sztandarowych z miasta
i gminy. O oprawċ muzycznĆ mszy
zadbaâ grabowski Big Band.
www.grabownadprosna.com.pl

