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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.

Z KLASYKĄ W NOWY ROK

13.01.2010

którzy nie pierwszy raz zagościli w Noworocznym Koncercie. Widownia oklaskiwała,
śpiewała i kołysała się w rytm
takich utworów jak: „Kto me usta
całuje”, „Wielka sława to żart”,
„Gdybym był bogaty”, „Brunetki,
blondynki”, „Przetańczyć całą
noc”. Przerywnikiem śpiewu był
występ pary tanecznej. Takiego
tańca
tylko
pozazdrościć,
zwłaszcza w karnawale. Niejeden
chciałby na balowej sali tak zatańczyć walca, tango czy kankana.
Egzamin z tańca zdał burmistrz i
obaj wiceprzewodniczący Rady,
którzy zręcznie dotrzymywali
kroku poznańskim artystkom.
Oby równie tanecznym krokiem
udało się włodarzom Grabowa
zrealizować wszystkie tegoroczne
zamierzenia, a wtedy za rok
będzie można znów ze śpiewem
wkraczać w przyszłość.

W. Juszczak

By rok był udany, trzeba rozpocząć go
tanecznym krokiem w takt muzyki. Stąd
pomysł włodarzy Grabowa, by u progu
nowego roku zorganizować koncert
muzyczny.
Tegoroczny, będący zarazem podziękowaniem dla mieszkańców Grabowa za
trud pracy na rzecz miasta, odbył się w
niedzielę 10 stycznia w sali OSP. Pomimo
trudnych warunków atmosferycznych salę
szczelnie wypełnili miłośnicy muzyki klasycznej, bowiem ze sceny przez blisko 90
minut rozbrzmiewały największe przeboje
tej muzyki. Wykonawcami utworów byli
soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu,

50. rocznicy ślubu
Stefanii i Józefa Cal
Z okazji

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i łask
Bożych na dalsze
lata wspólnego życia
składają
dzieci wraz z rodzinami

Stacja Kontroli Pojazdów
Tomasz Wójcik
-Przy każdym przeglądzie, mycie samochodu
z woskowaniem GRATIS!
Dla każdego klienta stacji
niespodzianka
Ostrzeszów (droga na Mikstat)
ul. Powstańców Wlkp. 37A
tel. 62/ 732-00-98; 609 502 843

L

Kurs prawa jazdy kat. B - 14.01 br. i 4.02 br. PROMOCJA 15% zniżki
(zabieramy kursanta na jazdy z domu)

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają. Michel Quoist
Hubert – synek państwa Justyny i Łukasza Fikusów
z Rybina, ur. 2.01.2010r, waga 3380g
Alan – synek państwa Patrycji Brzozowskiej
i Adama Michalskiego z Ostrzeszowa,
ur. 2.01.2010r., waga 3300g
Filip – synek państwa Magdaleny i Pawła Lipińskich
z Rogaszyc, ur. 4.01.2010r, waga 3750g
Oskar – synek państwa Iwony i Artura Zarembów
z Mikstatu, ur. 8.01.2010r, waga 3350g
Osoby urodzone
między 21 grudnia
a 20 stycznia
to zodiakalne
Koziorożce.

Szczęśliwym Rodzicom
Rodzico gratulujemy,
gratulujemy
my, a wszystkim kochanym dzieciątkom
my
dzieciątko
tkoom życzymy zdrowia,
zdrowia miłości i szczęścia
szc
na całe długie lata!

