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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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„Muzyka starego Wiednia”

Sala „Piast” otwarta
30 września odbyło się uroczyste otwarcie sali Ostrzeszowskiego Stowarzyszenia Sportowego
„Piast”. W uroczystości wzięło
udział wielu znanych tenisistów
z naszego okręgu. Po krótkich
przemówieniach
przybyłych
gości nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Gdy oficjalnym
ceremoniałom stało się zadość,
uczestnicy mogli podziwiać młodych tenisistów biorących udział
w turnieju otwarcia.
Dzięki kolejnemu obiektowi
sportowemu, młodzi tenisiści
będą mogli lepiej rozwijać swe
umiejętności.
Maciej Śmiglewski

Już po raz czwarty w październikowy wieczór na scenie
Ostrzeszowskiego
Centrum
Kultury wystąpi Wrocławska
Orkiestra Festiwalowa im.
Johana Straussa grająca popularną wiedeńską muzykę
taneczną, operetkową oraz
symfoniczną. Od początku odbywania się w Ostrzeszowie
Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Wiedeńskiej było to
wydarzenie oczekiwane z dużymi emocjami. Tegoroczny
koncert odbywać się będzie w
duchu „Muzyki starego Wiednia”, którego atmosferę starać
się będą przybliżyć słuchaczom niezwykli artyści.
Podobnie jak w poprzednich
latach Orkiestra wystąpi pod
dyrekcją niestrudzonego prof.
Jana Ślęka, który jest żywą legendą muzyki wiedeńskiej w
Polsce. Nie zabraknie również
zagranicznych gwiazd. Śpiewem czarować nas będzie Izabela Labuda – sopran, występująca na co dzień na scenach
wiedeńskich oper i operetek.
Występowała w Ostrzeszowie
już przed trzema laty, więc
głos jej w Ostrzeszowie zabrzmi znajomo. Towarzyszyć
jej będzie wybitny koreański

tenor Lim Sung Kyn, którego
głos czaruje operowe sceny w
Salzburgu.
Międzynarodowy
Festiwal
Muzyki Wiedeńskiej to niecodzienne wydarzenie. Od lat
przyciąga wielu słuchaczy,
gdyż ważna jest tu forma, w
jakiej przedstawiana jest muzyka. Opowieści prowadzącego przeplatają się z muzyką i
śpiewem, tworząc niezapomniany klimat i atmosferę. Tegoroczny koncert poprowadzi
prof. Jan Miodek, który będzie
się starać przybliżyć słuchaczom atmosferę starego Wiednia. Koncert odbędzie się 20
października 2007 r. na sali widowiskowej Ostrzeszowskiego
Centrum Kultury.
Chcemy, aby w Ostrzeszowie
muzyka wiedeńska brzmiała
na najwyższym poziomie. Grać
będzie wspaniała orkiestra,
którą kieruje niestrudzony dyrygent, śpiewać będą gwiazdy
europejskich sal koncertowych, a całość poprowadzi jeden z najbardziej znanych i lubianych polskich profesorów.
Serdecznie zapraszam!
Artur Derewiecki
dyrektor Ostrzeszowskiego
Centrum Kultury

Turniej otwarcia sali sportowej OSS „Piast”
W poprzednią sobotę odbył się Turniej Tenisa Stołowego z okazji Otwarcia
Sali Sportowej OSS „Piast”. W zawodach
udział wzięło 41 uczestników. Organizatorem turnieju był OSS „Piast”. Sobotnią
pingpongową imprezę prowadzili Aleksander Maciejewski, Anna Kruszczak i Sylwia
Jamrozińska pod kierownictwem pana
Łukasza Ceglarka. W kategorii dzieci i
młodzieży zdecydowanie dominowali dwaj
zawodnicy: Adam Żłobiński (SP Trzcinica)
i Paweł Szykuł (Gimn. Siedlików). Natomiast w starszej grupie wiekowej dobry
poziom gry prezentowali czołowi zawodnicy zrzeszeni jak i niezrzeszeni.
Oto wyniki ( najlepszych czterech )
Szkoły Podstawowe
1. Adam Żłobiński ( SP Trzcinica)
2. Marcin Łopata (SP Siedlików)

PZERiI informuje:
Wyjazd do Kalisza na występ Chóru Aleksandrowa dnia
12.10.2007 o godz. 16.45 z parkingu przy Rolniku.
Za zarząd: M. Czyżak

3. Jakub Rainer (SP Mikstat)
4. Mikołaj Moryksiewicz (SP Siedlków)
1.
2.
3.
4.

Gimnazja
Paweł Szykuła ( G. Siedlików)
Mateusz Klimek ( G. Siedlików)
Mateusz Huehndorf (G. 1 Ostrzeszów)
Dawid Kubica (G. Siedlików)

Niezrzeszeni
1. Grzegorz Kamiński
2. Janusz Czechowski

3. Piotr Greinert
4. Rafał Pakusiński
Zrzeszeni
1. Jarosław Maciejewski UKS Piast Ostrzeszów
2. Jerzy Przygoda MKS Trasko Ostrzeszów
3. Mikołaj Pilarski Tajfun Skra Ostrów
Wlkp.
4. Jarosław Krzywaźnia UKS Piast Ostrzeszów

Łukasz Ceglarek

W tym tygodniu
w kinoteatrze

„Piast”
09.10. i 10.10, godz.
19.00
„7 krasnoludków – las
to za mało”
prod. USA, od lat 12
cena biletów: ulgowy
- 11 zł, normalny – 13 zł
czas projekcji 95 min.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła nr 2
Serdecznie zaprasza na

Gimnastykę usprawniającą
w każdy wtorek, godz. 16.00, sala Gimnazjum nr 2,
ul. Piastowska (mała sala gimnastyczna)
Zapisy: przed rozpoczęciem każdych zajęć. Opłata
miesięczna 12zł

Zarząd Koła PZERiI
Przypominamy, że składki członkowskie za
2007r. można wpłacać w I i III wtorek miesiąca w klubie ,,Madera” w godz. 10.00-12.00.

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Studio Tańca „Rytm” w Ostrzeszowie
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrzeszowie
zapraszają na
IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty
Ostrzeszowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
pod patronatem posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba
Turniej odbędzie się 13 października w hali sportowo-widowiskowej
przy ul. Piastowskiej
W programie trzy bloki taneczne
10.00 - 12.00
13.00 – 15.00
17.00 - 19.00 – Gala taneczna

