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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.

22.08.2007

Zajączki się bawią
„Pod chmurką”
W każdą sobotę przez okres wakacji
OSP w Zajączkach zaprasza wszystkich
miłośników dobrej zabawy na wakacyjną zabawę taneczną „Pod chmurką” na
placu przy sali OSP (w razie niepogody
wewnątrz sali).
Zapewniamy bogato zaopatrzony bufet i wolny wstęp. Początek godz. 19.00.
Organizatorzy

W MIKORZYNIE U ŚW. IDZIEGO
/program tegorocznych dni
odpustowych/
25.08 /sb./ godz. 10.00 – Msza w intencji
chorych
25.08 /sb./ godz. 19.00 – Z cyklu „Ogrody
św. Idziego” koncert zespołu
„Śpiewcy Lednicy”
31.08 /pt./ godz. 16.00 – Droga krzyżowa
na Mikorskiej Kalwarii
1.09 /sb./ odpust ku czci św. Idziego, msze:
godz. 7.00, 9.00, 10.15, 12.00.
2.09 /nd. / odpust ku czci św. Idziego, msze:
godz. 7.00, 9.00, 10.15, 12.00 /mszę
świętą kończącą odpust odprawi ks.
kardynał Henryk Gulbinowicz.
Zapraszamy do wzięcia udziału
w tych uroczystościach.

Wycieczka do Krakowa

Wczasy emerytów – wolne miejsca

Zarząd Koła nr 2 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i
Inwalidów w Ostrzeszowie zaprasza na 2-DNIOWĄ WYCIECZKĘ DO KRAKOWA, WIELICZKI, ŁAGIEWNIK, OŚWIĘCIMIA.
Wyjazd 8 września 2007r., o godz. 6.00 z parkingu przy
parku koło Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
Bliższe informacje i zapisy w klubie „Madera”, os. Zamkowe, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-11.00 od
20.08.07 do 31.08.07 lub telefonicznie: 0-62 732-01-59
Koszt wycieczki: 195zł + bilet wstępu w Wieliczce.

Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrzeszowie informuje, że są jeszcze wolne miejsca na turnus wczasowy
nad morzem od 31 sierpnia do 13 września 2007r.
Koszt – 780 zł.
Zgłoszenia w biurze zarządu – ul. Zamkowa 31 w
środy od godziny 9.00 – 13.00, w czwartki od 12.00
– 15.00.
Telefon 732-06-30.

Za zarząd Koła nr 2
Stanisława Gaworska-Krallmann

Sekretarz Władysław Bagniewski

Dożynki Wiejskie w Rojowie
26 sierpnia br.
Boisko sportowe RLKS „AJAX”

15.00 Polowa msza św.
16.00 Część oﬁcjalna ceremoniału dożynkowego
16.30 Wielka biesiada dożynkowa, m.in.: gry, konkursy, zabawy,
loteria fantowa, dla wszystkich grochówka, kawa i ciasta
domowego wypieku
19.00 Zabawa taneczna z zespołem „Comandor”

Gminno – paraﬁalne uroczystości
dożynkowe w Czajkowie
2 września br.
Program:
14.00 Msza św.
15.00 Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion
15.30 Uroczyste otwarcie dożynek
-Wystąpienia przedstawicieli władz samorządowych
-Rozpoczęcie obrzędu dożynkowego
-Występy artystyczne

-Loteria fantowa
-Gminny Turniej Paleciarza
-Profesjonalny pokaz walk kick-boxingu
-Losowanie nagrody głównej loterii fantowej
-Zabawa taneczne
-Pokaz sztucznych ogni

Zaproszenie
zapraszają
Prezes GZRKiOR
Kraszewice
Ireneusz Kędzia

Przewodniczący
Rady Gminy Kraszewice
Stanisław Baś

Wójt gminy
Kraszewice
Józef Olszewski

na

Gminne Dożynki A.D. 2007
które odbędą się 26 sierpnia (niedziela) w Jaźwinach

PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH
godz. 13.30
godz. 14.00
godz. 14.30
godz. 15.30
godz. 16.30
godz. 17.30
godz. 19.00

od 01.02.2007r.
Promocyjna, limitowana oferta

KREDYTU HIPOTECZNEGO

Rada i wójt gminy Kraszewice,
sołectwo Jaźwiny oraz GZRKiOR Kraszewice
Sołtys wsi
Jaźwiny
Anna Pilarczyk

Znamy naturę ﬁnansów
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Zbiórka delegacji w Jaźwinach
Przemarsz korowodu dożynkowego
Polowa msza święta dziękczynna
Otwarcie dożynek, część obrzędowa
Występy artystyczne
Pyszne jadło
Zabawa taneczna

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004
– 2006”
Działanie 2.7 „Pilotażowy Program Leader +” Schemat II

nie wymagamy wkładu własnego
stała marża dla wszystkich w całym okresie kredytowania:
- w PLN – 0,75 %
- w CHF – 1,50 %
brak prowizji za udzielenie kredytu
okres kredytowania do 35 lat
karencja spłaty kapitału do 42 miesięcy !
W ramach kredytu ﬁnansujemy również:
zakup wyposażenia domu, mieszkania (np. meble, RTV, AGD)
do 50% kwoty kredytu
spłatę mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego w innym
banku
Płacisz za dużo? Przyjdź i sprawdź naszą ofertę!
*promocja obowiązuje w okresie do 31.12.2007

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Ostrzeszów.
pn – pt 9:00 – 17:00 tel. 7301978

