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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.

28.07.2010

Wójt gminy Czajków, przedsiębiorcy, LZS Czajków
zapraszają na

IV GMINNY TURNIEJ PALECIARZA W CZAJKOWIE
1 sierpnia br. (niedziela), godz. 15.00,
stadion sportowy w Czajkowie

BIEGOWE PIELGRZYMOWANIE

W PROGRAMIE:
- MECZ PIŁKI NOŻNEJ - samorząd kontra przedsiębiorcy, LZS młodziki kontra old boys
- TURNIEJ PALECIARZA - konkurencje: przecinanie bala
piłą “twoja moja”, wbijanie gwoździa w pień, przenoszenie palet, zbijanie palet - konkurencja finałowa
- KONKURS NA „SIŁACZA ROKU 2010” w kategorii rzutu
paletą,
- BIESIADA FOLKLORYSTYCZNA,
- ATRAKCJE I ZABAWY DLA DZIECI I DOROSŁYCH,
- ZABAWA TANECZNA Z ZESPOŁEM PROTEKCTOR’S

Biegowe pielgrzymowanie ma swoją tradycję. W tym roku już po raz 14-ty wyruszą pielgrzymi-biegacze na 140km trasę Ostrzeszów-Częstochowa.
Start nastąpi w środę, 28 lipca, o godz. 9.00, po mszy świętej w kościele
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie, która zostanie odprawiona o godz. 8.00.
Stałym miejscem pielgrzymkowym jest Krzyż Milenijny. Na najwyższy szczyt
Wielkopolski pielgrzymi-biegacze wbiegną ok. godz. 10.00, by tam modlić się o
rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
Przed południem dotrą do Mikorzyna, gdzie o godz. 12.00 odprawiona zostanie
Droga Krzyżowa.
Pierwszy dzień pielgrzymowania zakończy się w Wieluniu. Tam ok. godz. 19.00
biegacze wezmą udział w rekolekcjach.
U bram Jasnej Góry pielgrzymka biegaczy stanie w czwartek, 29 lipca ok. godz.
18.00. O godz. 20.00 ostrzeszowscy pielgrzymi uczestniczyć będą we mszy
świętej i Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.
Tegoroczna, 14. Pielgrzymka Biegowa odbywa się pod hasłem „BĄDŹMY
ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”, a jej organizatorem jest Stowarzyszenie KatolickoSportowe „Szczęście” w Ostrzeszowie.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do spotkania na pielgrzymkowym
szlaku.

Organizatorzy

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

FIRMA USŁUGOWO – CATERINGOWA

Wynajem fontanny
czekoladowej

ŚWIĘTO PLONÓW W KORPYSACH
1 SIERPNIA, GODZ. 16.00, PLAC ZABAW
16.00 – uroczysta msza pod gołym niebem, a po niej:
konkursy, grillowanie, przejażdżki konne,
na zakończenie zabawa przy zespole TRANS
Zapraszamy!

Isabell

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.
Wstęp wolny.
Organizatorzy

- Imprezy Okolicznościowe
- Catering
- Sala Bankietowa
tel. 695 95 17 25
al. Wojska Polskiego 12
63-500 Ostrzeszów

TA R TA K
Wysokiej jakości tarcica sosnowa, więźba
dachowa wykonana na zamówienie klienta

Świeca 52, Odolanów
tel. 62/ 737-54-94, 601 770 344,
fax 62/ 733-37-67

Oferujemy usługi w zakresie:

impregnacji, suszenia, strugania
Dysponujemy własnym transportem
oraz szybkim terminem realizacji
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www.mebledoktor.pl, www.tartakdoktor.pl, e-mail: tartak@mebledoktor.pl

