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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.
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Wszystkim Klientom
i Partnerom Àrmy
skâadamy īyczenia
spokojnych i radosnych
ĞwiĆt Boīego
Narodzenia
oraz pomyğlnoğci
i sukcesów w nadchodzĆcym
2013 roku

PRZEDģWIćTECZNE
KOLČDOWANIE
Gdy z gáoĞników páynie kolĊda, to
znaczy, Īe ĞwiĊta tuĪ, tuĪ. NiewaĪna
plucha na dworze i szaruga, bo zbliĪające siĊ ĞwiĊta dają poczucie radoĞci i

ciepáa domowego ogniska.
W ten klimat Ğwiąteczny tradycyjnymi kolĊdami oraz piosenkami
okoáoĞwiątecznymi wprowadziá swym

wystĊpem w sobotnie popoáudnie
chór JOY.
Ci, którzy wygospodarowali czas
(a kinoteatr byá prawie peány), mieli
okazjĊ do posáuchania, a nawet wspólnego ponucenia popularnych kolĊd.
Bo kto nie zna „WĞród nocnej ciszy”,
„Gdy siĊ Chrystus rodzi” czy „Dzisiaj
w Betlejem”.
Repertuar byá urozmaicony, róĪnorodne byáo teĪ wykonanie. Tradycyjne
kolĊdy Ğpiewaá gáównie Mini-JOY, natomiast chór JOY FUL
GOSPEL zaprezentowaá juĪ
repertuar bardziej wszechstronny, gáównie w anglojĊzycznym wykonaniu. WystĊpy
obu zespoáów Ğpiewaczych to
teĪ duĪa zasáuga prowadzącej
je Aleksandry Marszaákowskiej.
Trzeba równieĪ wspomnieü o piĊciolatkach, którzy
utworem „A Mikoáaj pĊdzi”
wywoáali wiele radoĞci wĞród
sáuchaczy.
Taki
przedĞwiąteczny
koncert kolĊd jest dobrym
pomysáem na przywoáanie
nastroju Ğwiąt, za co moĪemy
byü wdziĊczni organizatorowi
- OCK.

W. Juszczak

Niech nadchodzĆce Ğwiċta Boīego
Narodzenia bċdĆ wypeânione radoğciĆ
i miâoğciĆ, niosĆc spokój i odpoczynek,
a w Nowym 2013 Roku niech siċ speâniĆ
wszystkie marzenia
īyczĆ
PrzewodniczĆcy Koâa FMS

Maksymilian Mielcarek

Na zbliĔajñce siö ćwiöta pragniemy zäoĔyè
mieszkaþcom najlepsze Ĕyczenia.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radoĈè. Niech kaĔda
chwila ćwiñt BoĔego Narodzenia Ĕyje
wäasnym piöknem, a Nowy Rok obdaruje
pomyĈlnoĈciñ, szczöĈciem i bödzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych i
zawodowych zamierzeþ.

PrzewodniczĆca Rady Powiatowej SLD

ZoÀa Witkowska

Ostrzeszów, grudzieĕ 2012r.

Zarzñd i Pracownicy
Spóäki EKO-REGION

Zdrowych i spokojnych
ĞwiĆt Boīego Narodzenia
oraz
szczċğliwego Nowego Roku 2013
skâadajĆ
czâonkowie i podopieczni Stowarzyszenia Pomoc PotrzebujĆcym
„Patrz Sercem”
Przypominamy, īe wspólnie moīemy
pomóc chorym, niepeânosprawnym
i potrzebujĆcym, przekazujĆc 1%
podatku na rzecz OPP, jakim jesteğmy.
KRS 0000130466
Dziċkujemy, īe jesteğcie z
nami
juī od 10-ciu lat!

