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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.

Mądrością dziecka jest ufność. Jan Twardowski

5.09.2012

Ach, co to był za ślub!

Bartek –
synek państwa Kamili i Michała Grześków ze Szklarki Przygodzickiej, ur. 27.08.2012r., waga 2900g
Malwina – córeczka państwa Pauliny Jerzyk i Jarosława Jeziorka z Czajkowa, ur. 27.08.2012r., waga 3700g
Borys –
synek państwa Agnieszki i Przemysława Spigiel z Przytocznicy,
ur. 30.08.2012r., waga 4000g

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

GWIAZDY SERIALU ZAŚPIEWAŁY
W KOBYLEJ GÓRZE
Mocnym akordem zakończyła się
dziewiąta edycja koncertów „Muzyka
między niebem a ziemią”. Na finał organizatorzy zaprosili trzy eleganckie panie,
znane również z ekranu telewizyjnego
- Agnieszkę Judycką, Monikę Węgiel
i Katarzynę Dąbrowską. Na co dzień
aktorki te występują w Teatrze Współczesnym w Warszawie, choć ostatnio bardziej znane są z telewizyjnego
ekranu, w tym głównie ról w serialu „Na
dobre i na złe”. Właśnie ta popularność
spowodowała, że w sobotni wieczór, 25
sierpnia, do Gimnazjum w Kobylej Górze,
gdzie z powodu niepewnej pogody odbył
się koncert, przybyły tłumy sympatyków
talentu i urody artystek.

Miło nam poinformować, że 21 kwietnia w kościele w Przedborowie na
ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne "tak":

Renata Roszykiewicz i Bogusz Stefański.
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!

Swój występ rozpoczęły nastrojowo,
lirycznie, może nawet aż zanadto, bo
część widowni zaczynała być trochę
senna. Na szczęście z każdą minutą
robiło się na scenie żwawiej i weselej.
Także repertuar stawał się bardziej urozmaicony, a przykładem może być finałowa piosenka, opowiadająca o tym, jak
to „dzięcioł w drzewo stukał”. Dla wielu
słuchaczy był to jedyny znany wcześniej

utwór. A że przecież nic tak nas nie cieszy, jak to, co już znamy, stąd przy wyjściu dało się słyszeć opinie, że repertuar był za trudny, zaś słowa piosenek
nie zawsze docierały do słuchacza. Nie
zmienia to faktu, że artystki, nazwane
na okoliczność występu grupą „AMOK”,
podobały się publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła śpiewające
aktorki.

Prezentacja fotograficzna uczestników finału w następnym numerze.

W zasadzie był to
ostatni z koncertów
tegorocznego cyklu
„Muzyka między niebem a ziemią”. Dlatego
wielkie podziękowania
należą się wszystkim,
którzy w jakikolwiek
sposób
przyczynili
się do tych pięknych
„podniebnych” koncertów. W szczególności wielkie brawa
należą się animatorce
całego przedsięwzięcia, dyrektor KOK Izabeli FrankowskiejGrabarczyk.
Mieli trochę pecha
organizatorzy letnich
śpiewów pod Krzyżem, bo aura w tym
roku
wyjątkowo
kaprysiła, co stało się nawet powodem
przerwania jednego z koncertów. Ale
mamy dobrą wiadomość: ten przerwany
przez burzę występ trzech barytonów
zostanie powtórzony w październiku.
Właściwie to wówczas pożegnamy się
z tegorocznym cyklem „Muzyki między
niebem a ziemią”. Wcześniej jednak, bo
30 września, w ostrzeszowskim klasztorze rozpoczynają się „Perły w koronie”,
na które to koncerty już dziś serdecznie
zapraszamy.
W. Juszczak

Nowo otwarty sklep
Odzież – Obuwie,
Akcesoria Sportowe
Dla dzieci i dorosłych
Doruchów,
ul. Ostrzeszowska 1
(obok restauracji
„Parkowa”)
Serdecznie zapraszamy
Wytnij kupon, wypełnij, zdaj w redakcji lub wrzuć do właściwej urny
podczas koncertu finałowego 16 września.

Otwarcie 10. września

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Kobylogórskiego Ośrodka Kultury składam gorące
podziękowania na ręce wszystkich darczyńców oraz ludzi dobrej
woli, którzy pomogli nam przy organizacji kolejnej edycji koncertów pod Krzyżem Milenijnym pt. „Muzyka między niebem a ziemią”. Tegoroczna edycja zrealizowana była w ramach projektu pt.
„Konno i koleją, historycznie, muzycznie i tanecznie – ponadregionalne walory kulturalne Ziemi Ostrzeszowskiej.” współfinansowanego z EFRR w ramach: Priorytet VI „Turystyka i środowisko
kulturowe” Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schemat II „Projekty promocyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Państwa pomoc – materialna, fizyczna jak również wsparcie
duchowe były i są w dalszym ciągu dla nas nieocenione. Okazana
przez Państwa życzliwość jest piękną motywacją do kontynuowania naszej muzycznej podróży.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Izabela Frankowska – Grabarczyk
dyrektor Kobylogórskiego Ośrodka Kultury

TRASKO INWESTR – Ostrzeszów, BOCAD Polska, Wielkopolska
Wytwórnia Żywności PROFI, Gospodarstwo rolne Grażyna i Marek
Sembereccy – Mąkoszyce, Specjalistyczny Gabinet Alergologiczny Ewa
Duczmal – Ostrzeszów, Redakcja „Czasu Ostrzeszowskiego”, ks. Mirosław Jankowski – proboszcz parafii w Parzynowie, ks. Tomasz Kaczmarek – Ośrodek Duchowości „Samotnia” w Parzynowie, Ewa Kubiak –
Dyrektor Gimnazjum w Kobylej Górze, Savina Sieraczek – Kwiaciarnia
SAVINA, Zdzisław Pawlak, Elżbieta Stawska, Krystyna Bochm, Firma
REDOX, Witold Pelka, Pracownicy Gimnazjum w Kobylej Górze, Piotr
Grabarczyk, Maciej Pelka, Mikołaj Grabarczyk.

