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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.

17.12.2008

Czas na kulturę - zaproszenia na imprezy

Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich miłośników muzyki na niezwykły spektakl z udziałem
wybitnych artystów scen: Łodzi, Poznania i Krakowa. Przed Państwem prawdziwa uczta melomanów -„ Gala Operetki”.
Nigdzie nie usłyszycie tak wielu pięknych utworów połączonych w jeden program. Brawurowe wykonania arii Lehara, Kalmana, Straussa i innych kompozytorów wprowadzą nas doskonale w nastrój karnawału. Solistom będzie towarzyszyć krakowska Straussowska Orkiestra
„Obligato”. Będzie to z pewnością jedyny koncert w naszym rejonie realizowany z tak wielkim
rozmachem. Jeżeli kochacie piękną muzykę, musicie być z nami 28 grudnia w Hali Sportowej
w Kobylej Górze o godzinie 18.00. Niespodzianek i emocji na pewno nie zabraknie. Szczegóły
na plakatach.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki
zaprasza na

wieczorek
sylwestrowy.
Zapewniamy wyborne menu. Do
tańca będzie przygrywał zespół

ACTIV.
Cena 200zł od pary.
Zapisy w sklepie „IRESTA”, Bobrowniki, tel. 732-19-39

PROMOCJA
WYTNIJ TEN KUPON
przyjdĨ z nim do naszego
Sklepu Firmowego

do 23.12.2008 r.
a kupisz

10 % taniej
Zaprasza

Sklep Firmowy „POLLENA”
mieszczący siĊ przy ul. PowstaĔców Wlkp. 16
w Ostrzeszowie.
Uwaga: promocją nie są objĊte karty
doáadowujące do telefonów.

ZAPROSZENIE NA BAL
OSP i KGW
w Szklarce Myślniewskiej
ZAPRASZAJĄ na BAL
SYLWESTROWY.
Zabawę umili zespół JOKER.
Początek o godz. 19.00,
cena 180zł od pary.
Zapisy w sklepie przy OSP
tel. 0602 554 062;
062 730 39 12

„Cieszmy się i pod niebiosy
wznieśmy razem miłe głosy”
Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie zaprasza dnia 7.01.2009r.
o godz. 17.00 do „Strażaka” na
wieczór wigilijno – noworoczny. Zgłoszenia i wpłata (przy
zapisie) w wysokości 35zł dla
członków koła i 40zł dla chętnych - do dnia 3.01.2009r.
Przyjmują kol. Wilk – sklep
zoologiczny i w środy kol.
K. Wilk w biurze zarządu, ul.
Zamkowa 31 w godz. 10.00
– 12.00
Za zarząd
M. Czyżak

Zaproszenie na bal karnawałowy w Marszałkach
Sobota, 17 stycznia 2009r.,
godz. 19.00, sala OSP Marszałki.

Zapewniamy:
- Dobrą zabawę – zespół Renix
- Smaczną, wykwintną, obfitą
kuchnię
- Wspaniałe wygrane w loterii
fantowej
Na zabawę zaprasza Rada Parafialna z ks. proboszczem Henrykiem Soboniakiem.
Wstęp od pary 100zł (na cele tutejszego kościoła).
Wpłaty do 10 stycznia u p. Stanisława Wojtaszczyka, tel. 663 454 336 i p. Kazimierza
Witkowskiego, tel. 062 730-56-60.

Zaproszenie na bal sylwestrowy
w sali OSP Marszałki
- smaczne jadło
- pokaz sztucznych ogni
- do wygrania upominki
200zł od pary
Przygrywa zespół IMPULS
Informacje i zapisy:
062 730-55-00

