10

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

12.11.2008

Czas na kulturę - zaproszenia na imprezy
ZAPROSZENIE
Rada Dzielnicy Nr 2 zaprasza na
spotkanie jesienno-zimowe umilające
spędzenie czasu wieczornego.
Spotkania odbywać sie będa w każda środę o godz. 17.00 w klubie MADERA, os. Zamkowe 1.

W programie:
śpiewanie piosenek
humor (dowcipy)
poezja
pogadanki
odczyty, itp.

Uprzejmie zapraszamy
Organizatorzy

ANDRZEJKI
Rada Sołecka Wsi Bierzów zaprasza
na wieczorek andrzejkowy
-dnia 22.11.2008r. w sali OSP.
Do tańca przygrywał będzie zespół
RANDEZ VOUS.
Koszt wieczorku: 90zł od pary
Zapewniamy:
- miłą zabawę
- smaczne jedzenie
- inne atrakcje
Rozpoczęcie zabawy o godz. 19.00.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zgłoszenia przyjmują: H. Skrobańska, t. 731-66-42, B. Jakubczak, t.
731-61-87

Restauracja

Zaproszenie na wieczorek andrzejkowy,
który odbędzie się w sali OSP Myje
dnia 29.11.2008r. Wieczorek organizuje Koło Gospodyń Wiejskich. Do tańca
przygrywa zespól DENS.
Koszt wieczorku z konsumpcją 70zł od pary. Początek godz. 19.00.
Zapisy do dnia 20.11.2008r.
Zdzisława Kaźmierczak, Myje 38, t.
730-02-15
Maria Kubczak, Potaśnia 19, t. 73003-35

Organizatorzy
Serdecznie zapraszamy!
„Na świętego Andrzeja...”
Koło nr1 zaprasza na spotkanie taneczne dn. 26.11.2008r., o godz. 17.00
do sali „Strażak”.
Zapisy i wpłata (przy zgłoszeniu)
w wysokości 35zł dla członków Koła,
40zł dla chętnych niezrzeszownych
przyjmują:
kol. Wilk – Sklep Zoologiczny ul. Sikorskiego oraz kol. Wilk w każdą środę
w Biurze Zarządu,
ul. Zamkowa 31, pok. nr 2 w godz.
10.00 – 12.00

Za zarząd M. Czyżak

Wojtek Wawszczyk
pokaz filmów i spotkanie
z reżyserem

Sobota, 15 listopada, godz. 21, kawiarnia Baszta (Ostrzeszów,
ul. Zamkowa 6)
Wstęp 8 zł (bilety będą w sprzedaży w dniu imprezy)
Wojtek Wawszczyk (1977) jest rysownikiem, reżyserem, scenarzystą, animatorem i autorem oprawy plastycznej filmów
animowanych.
W Ostrzeszowie Wojtek zaprezentuje filmy „Headless”, „Mouse”, „Pingwin” oraz
„Splinter”, który zdobyła główną nagrodę w
kategorii Film Animowany na 8. festiwalu Era
Nowe Horyzonty 2008 we Wrocławiu! Dodatkowo obejrzymy materiał pokazujący kulisy
powstania „Splintera” oraz triler zapowiadający „Jeża Jerzego” (premiera w 2010 roku).
Strona internetowa: www.wojwaw.com

Wieczorek andrzejkowy
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Potaśni organizuje dnia 22 listopada 2008r. w sali OSP Zajączki WIECZOREK ANDRZEJKOWY. Gra zespół
„PROTECTOR”.
Koszt zabawy wraz z konsumpcją - 95zł od pary. Rozpoczęcie o godz. 19.00.
Telefony kontaktowe: 0661 216 457, 0692 639 230
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Organizatorzy

Mattia Coletti /Włochy, avant folk, blues/
Po raz pierwszy w Polsce! Na dwóch koncertach!
20 listopada 2008 /czwartek/ – Ostrzeszów
Kawiarnia Baszta (ul. Zamkowa 6) – godz. 20
Mattia Coletti jest songwriterem pochodzącym z Ancony, miasta położonego w środkowych Włoszech, nad Adriatykiem. Do naszego kraju przyjedzie po raz pierwszy, na dwa
koncerty – w Ostrzeszowie i Krakowie. Mattia
Coletti występuje sama. Gra na gitarze, ale robi
też wiele eksperymentów z dźwiękiem. Podczas koncertów używa aż trzech mikrofonów
i wielu „gadżetów” technicznych. Gra eksperymentalną muzykę z pogranicza bluesa, rocka i
folku. W Polsce promować będzie swój ostatni
solowy album „Zeno Submarine” (do kupienia
po koncercie).
Strona internetowa Mattia Coletti: www.myspace.com/zenomattia

UWAGA!!! Bilety można już teraz kupić w
przedsprzedaży w kawiarni. Ilość miejsc w lokalu jest ograniczona!

opr. BoroVik

ul. Zamkowa, Ostrzeszów
Zaprasza 29 listopada na Wieczór Andrzejkowy
Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne potrawy.
Wieczór umili muzyka do tańca.
Rezerwacja stolika, tel. 062/ 730-48-33 lub e-mail: biuro@katrina.pl

