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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.

6.04.2011

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
„Katyń i Smoleńsk,
Cisza, która krzykiem rozpaczy się stała”

W 71. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i pierwszą
rocznicę tragedii pod Smoleńskiem
serdecznie zapraszamy
na patriotyczne spotkanie rocznicowe
10 kwietnia 2011r.
Program uroczystości:
• 1830 - Msza święta w intencji ofiar zbrodni i tragedii oraz za pomyślność Ojczyzny w kościele
farnym w Ostrzeszowie.
• Po Mszy uroczystość rocznicowa przy Obelisku Ofiar Golgoty Wschodu, podczas której
nastąpi odsłonięcie tablicy honorującej pamięć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyńskiego, jego żony Marii i pozostałych ofiar katastrofy sprzed roku.
Pamięć, nie umiera!
Burmistrz Mariusz Witek
W imieniu organizatorów Ryszard Szymański

APEL
10 kwietnia 2011r. mija pierwsza rocznica tragicznej katastrofy w Smoleńsku, w której zginęli wybitni
przedstawiciele Narodu Polskiego, w tym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Pierwsza
Dama Maria Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.
Prawo i Sprawiedliwość dla uhonorowania i uczczenia poległych w służbie dla kraju przedstawicieli
Państwa Polskiego: wybitnych parlamentarzystów, reprezentujących wszystkie środowiska polityczne,
duchownych, kombatantów, żołnierzy, funkcjonariuszy państwowych, ludzi kultury, bliskich ofiar
zbrodni katyńskiej oraz załogi samolotu Tu–154, apeluje, aby 10 kwietnia 2011r. wywiesili biało-czerwone flagi z kirem.
Pamięć o ofiarach tej największej tragedii w dziejach Polski po 1945r. to kwestia zwykłej, ludzkiej
przyzwoitości.
Zaproszenie
Komitet Prawa i Sprawiedliwości Ostrzeszów
zaprasza mieszkańców Ziemi Ostrzeszowskiej
w dniu 8 kwietnia 2011r. o godz.1700 do sali nr
17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (wejście
od podwórza) na pokaz filmu „MGŁA” oraz na
spotkanie z senatorem Piotrem Kaletą.
Komitet Prawo i Sprawiedliwość Ostrzeszów

Koncert, którego nie
było i nielimitowana
energia
Jak zapewne wielu z Państwa się
domyśliło, nasza relacja z koncertu Europejskiej Orkiestry Cygańskiej, zamieszczona przed tygodniem w artykule „My,
Cyganie”, była jedynie primaaprilisowym
żartem. Przepraszamy Czytelników, którzy poczuli się oszukani po przeczytaniu
relacji z imprezy, o odwołaniu której wcześniej zostali powiadomieni. Dlatego też
przepraszamy pracowników OCK, którym
swoim żarcikiem sprawiliśmy nieco kłopotu. A tak na marginesie – może byśmy
się nie poważyli zrelacjonować „dla żartu”
niedoszłego koncertu cygańskiej orkiestry, jeśli informacja o jego odwołaniu
dotarłaby również do naszej redakcji. Nie
mówiąc już o tym, że byłoby nad wyraz
kulturalnie, gdyby placówka kultury za
pośrednictwem gazety, w której ogłaszała
koncert, tą samą drogą zechciała przeprosić lub chociaż poinformować potencjalnych słuchaczy o tym, że koncert się nie
odbędzie.
Cóż, koncertu nie było, ale nie tracimy
nadziei, że jeszcze dane nam będzie podziwiać w Ostrzeszowie mistrza skrzypiec,
króla czardasza – Miklosza Deki Czureja i
jego „Szczęśliwych Cyganów”.
***
Również tekst o reglamentowaniu energii, zamieszczony na str. 1.ubiegłotygodniowego wydania, nie zawierał prawdy,
choć może warto byłoby pomyśleć o
oszczędzaniu energii na skalę powiatową.
Wyłączanie choćby co drugiej latarni,
przynajmniej w godzinach najmniejszego
„ruchu nocnego”, i w tym samym czasie
oświetleń obiektów, choćby na godzinę,
dałoby chyba wymierne oszczędności.
Póki co jednak, nic takiego nam nie grozi.
K.J.

Z przyjemnością informujemy, że 17 KWIETNIA br. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Przygodzicach organizujemy „XII Targi Rolno Ogrodnicze Przygodzice 2011”.
Organizatorami imprezy są:
• Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju
Edukacji Powiatu Ostrowskiego
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
Współorganizatorami:
• Starostwo
Powiatowe
w
Wielkopolskim
• Urząd Gminy w Przygodzicach
• Wielkopolska Izba Rolnicza

Ostrowie

Targi odbywają się pod hasłem:
,,Wszystko dla środowiska, domu i ogrodu”
Targi rolno-ogrodnicze są od kilku lat największą imprezą wystawienniczą naszego regionu.
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, przewidujemy, że imprezę odwiedzi
6 – 8 tys. osób, a swą obecnością zaszczyci nas
co najmniej 250 wystawców.
Impreza odbędzie się w godzinach od 10 do

Gwiazdy włoskiej
i polskiej alternatywy
w Ostrzeszowie!
Włoski zespół Eveline wydał album w Polsce i
przyjeżdża na trasę koncertową do naszego kraju.
Rozpocznie ją w Ostrzeszowie!!! Jako ich support
zagra Turnip Farm, czyli nowa polska „supergrupa” z ostrzeszowskim akcentem!
09.04.2011 – sobota – Ostrzeszów
Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6) – godz. 21
Bilety: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w dniu
koncertu

17 na terenach wystawienniczych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
Organizatorzy przygotowali prawie 5ha terenów wystawienniczych i liczne dodatkowe atrakcje, m.in. pokaz zaprzęgów konnych, prezentacja
starych pojazdów, otwarcie dla zwiedzających
Izby Tradycji Rolniczej w zabytkowym spichlerzu,
pokazy pracy maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Zainteresowane osoby mogą także uzyskać informacje o
programach związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, kursach, szkoleniach, nowatorskich rozwiązaniach technologicznych z zakresu
ekologii i oszczędzania energii.
Dodatkowe informacje - /KARTY ZGŁOSZENIA, REGULAMIN - do pobrania/ oraz zdjęcia z
poprzednich edycji Targów na stronie www.rozwojedukacji.com.pl lub www.zspprzygodzice.
com
lub telefonicznie
62 7336132
dyrektor Dariusz Kaczmarek
tel. 502229816
komisarz Targów Rolno – Ogrodniczych:
Bogusław Lipiński

