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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.

TANIEC I MUZYKA NA DNI
ZIEMI MIKSTACKIEJ

13.06.2012

Ach, co to był za ślub!
Kinga i Radosław

Nie mają szczęścia organizatorzy
Dni Ziemi Mikstackiej. Nie pierwszy raz
zdarza się, że to najważniejsze w roku
przedsięwzięcie, przygotowywane dla
mieszkańców miasta, tonie w strugach
deszczu. Ale w tym roku, dzięki zapobiegliwości kierownika MGOK Witolda
Ślęzaka, przed stadionem „wyrósł”
olbrzymi niebieski namiot i wszyscy
uczestnicy imprezy mogli się pod nim
schować. Tam też odbywały się pokazy
i koncerty, zaplanowane w ramach XIX
DNI ZIEMI MIKSTACKIEJ. A było na co
popatrzeć i czego posłuchać.
Zaczęli najmłodsi artyści – uczniowie
mikstackich szkół. Zaraz po nich sceną

zawładnęli ich rówieśnicy z Ostrowa
Wlkp. – członkowie Studia Tańca
TRUE SCHOOL. Trzeba przyznać, że
ostrowska młodzież „dała czadu”, bo
też taniec w ich wykonaniu do towarzyskich tańców nie należał, lecz do
tzw. street dance. Najważniejsze, że
dynamiczne popisy młodych tancerzy
bardzo przypadły do gustu mikstackiej
publiczności i to nie tylko tej najmłodszej. Po tym pełnym ekspresji występie coś relaksującego, czyli popularna
muzyka rozrywkowa w wykonaniu czeskiej formacji RELAX BAND. Muzycy
z przygranicznego Nehodu grali pięknie,

a ich skoczne polki przeplatały
się ze światowymi hitami, jak
np. „Światła rampy”. Sądzę, że
miłym zaskoczeniem dla słuchaczy było zaśpiewanie po polsku
naszych biesiadnych hitów: „Szła
dzieweczka” czy „Hej, sokoły”.
Wieczorem swój wokalny
talent zaprezentowała znana
dotąd wyłącznie z serialu „M jak
miłość” – IGA KREFFT. Okazuje
się, że śpiewać także potrafi,
bo – jak przyznała w rozmowie,
którą przedstawimy w jednym
z najbliższych numerów „CzO”
– śpiewa niemal od dziecka.
Najchętniej wykonuje rockowe
ballady, więc i tego wieczora ich nie
zabrakło, z czego szczególnie zadowolona była młoda publiczność.
Zwieńczenie tegorocznych Dni Ziemi
Mikstackiej stanowiła zabawa przy
muzyce zespołu „BRAWO”, który wykonywał popularne, taneczne przeboje. Tak
oto przebojowo i tanecznym krokiem
dobiegła końca ta dwudniowa impreza,
na której wprawdzie królowała muzyka,
choć pamiętać trzeba też o zmaganiach
sportowych – meczach siatkówki i piłki
nożnej, które wypełniły sobotni program
Dni Ziemi Mikstackiej.
K. Juszczak

Miło nam poinformować, że 21.04.2012r. stanęli na ślubnym kobiercu
i powiedzieli sobie sakramentalne "tak":
Kinga Długowska i Radosław Murawski.

Młodej Parze życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia
i nieustającej miłości oraz pomyślnej realizacji wszystkich
wspólnych planów.
redakcja
Jeśli chciałbyś, aby i Twoje zdjęcie ślubne ukazało się na łamach „CzO”,
przynieś lub przyślij swoją ślubną fotografię do redakcji. Na pewno ją opublikujemy. To nic nie kosztuje. Zapraszamy!

Festyn w Parzynowie
Niedziela – 3 czerwca, zapowiadała
się pięknie i słonecznie.
W godzinach popołudniowych plac
przy Szkole Podstawowej w Parzynowie zapełnił się. Rozpoczął się festyn
rodzinny, zorganizowany jak co roku
z inicjatywy Rady Rodziców. Organizatorzy wspólnie z dyrekcją, nauczycielami i uczniami przygotowali sporo
atrakcji.
Można było smacznie zjeść, pobawić się wspólnie z dziećmi, pojeździć
konno, poskakać na trampolinie i dmu-

Dziecko jest ojcem człowieka. Wiliam Wordsworth

Kornelia - córeczka państwa Agnieszki i Sebastiana Pisulów z Palat,
ur. 30.05.2012, waga 3800g
synek państwa Marioli i Marcina Bachtów z Ose,
ur. 3.06.2012r., waga 3550g
Hania – córeczka państwa Doroty Czai i Janusza Giernalczyka z Myślniewa, ur. 6.06.2012r., waga 2520g
Osoby urodzone między
21 maja a 21 czerwca
to zodiakalne Bliźnięta.

Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy, a wszystkim kochanym
dzieciątkom życzymy zdrowia, miłości i szczęścia na całe długie życie!

chanym zamku. Do wspólnej zabawy
zachęcał wszystkich prowadzący Sławomir Janelt. Dopełnieniem całości były „niespodzianki”, za które
wszystkim Dobroczyńcom serdecznie
dziękujemy.
Szkoda, że tego roku bawiliśmy się
tak krótko. A wszystko to za sprawą
padającego obficie deszczu, który,
pomimo że przerwał zabawę, sprawił
wiele radości oczekującym go rolnikom.
T.Kidziak, I.Braun

