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01„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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Ach, co to był za ślub!

„Piękna i Bestia” w OCK
Wśród wielu ciekawych
propozycji, jakie Ostrzeszowskie Centrum Kultury
zaoferowało dzieciom na
ferie zimowe, znalazło się
przedstawienie pt. „Piękna

i Bestia” w wykonaniu teatru
ART-RE z Krakowa. Spektakl odbył się w minioną niedzielę (22 lutego) w kinoteatrze „Piast” - został zrealizowany na podstawie baśni

J.M. Leprince'a de Beaumont'a. Opowiadał o gospodarzu,
który wracając z targu, zagubił się w lesie. Bohater znalazł schronienie w zamku...
Wyruszając rankiem w drogę

do domu, zerwał z przyzamkowego ogrodu różę dla swojej najmłodszej córki. Wtedy
właśnie okazało się, że
zamek należy do Bestii. Ceną
za różę była śmierć gospodarza. Bestia darował mu
życie, jednak w zamian
miał dostać jego córkę…
Spektakl
pokazał,
że wrażliwość, dobro
i miłość potrafią pokonać
nawet zły czar.
Frekwencja dopisała,
a dzieci nie tylko siedziały
i oglądały przedstawienie, ale także w nim
uczestniczyły. Aktorzy
zachęcali do śpiewania
piosenek, a co odważniejszych zapraszali na
scenę do wspólnego
tańca. Najmłodsi świetnie się bawili, o czym
świadczyły uśmiechy na
ich twarzach oraz gromkie brawa, jakimi podziękowali artystom.
A. Ł.

Agnieszka i Rafał
Miło nam poinformować, że 13 września 2014r. w kościele w Mikstacie na
ślubnym kobiercu stanęli i powiedzieli sobie sakramentalne „tak”:

Agnieszka Knychała i Rafał Strzelec

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!

Kochanemu mężowi i tacie

Kazimierzowi
Kamińskiemu
z okazji

80. urodzin

dużo zdrowia, siły,
błogosławieństwa Bożego na każdy
dzień oraz wszelkiej
pomyślności
życzą
żona, córki i synowie
z rodzinami

Kocham cię nie tylko za to, jaki jesteś, ale również za to, jaki ja jestem, kiedy jestem z tobą. Roy Croft

Jakub -

synek państwa Agnieszki i Pawła Nowackich z Ostrzeszowa,
ur. 13.02.2015r., waga 3520g
córeczka państwa Hanny i Patryka Baraniaków z Doruchowa,
ur. 14.02.2015r., waga 3020g
Maja - córeczka państwa Katarzyny i Dariusza Szczepańskich z Sycowa,
ur. 15.02.2015r., waga 3670g
Lenka - córeczka państwa Marzeny Fabiś i Krzysztofa Wali ze Szklarki Przygodzickiej,
ur. 15.02.2015r., waga 3200g
Celinka - córeczka państwa Darii Binek i Łukasza Zawadzkiego z Ostrzeszowa,
ur. 15.02.2015r., waga 3330g
Krystian -synek państwa Kamili i Daniela Adamskich z Marcinek,
ur. 15.02.2015r., waga 3800g
Laura - córeczka państwa Anny i Roberta Smiataczów z Morawina,
ur. 16.02.2015r., waga 4060g
Nadia - córeczka państwa Natalii i Dawida Cieślów z Tokarzewa,
ur. 19.02.2015r., waga 3520g
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miłości i szczęścia na całe długie życie!

