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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.

5.08.2007

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
oraz sołtysi wsi Dębicze i Kopeć
zapraszają na

DOŻYNKI GMINNE
9 września 2007
sala OSP – Dębicze
W programie uroczystości:

14,00
14,45
15,00
17,00
17,40
18,00

–
–
–
–
–
–

msza św. w kościele w Dębiczach
korowód dożynkowy
część obrzędowa, występy artystyczne
otwarcie placówki „Nasze przedszkole”
występ zespołu „Harmonia”
zabawa taneczna (zespół „Zena Band”)

Myje i Potaśnia serdecznie zapraszają

FESTYN DOŻYNKOWY

na
9 września 2007 roku.

W programie:
godz. 14.00 - Msza Święta przy nowym Krzyżu w Myjach
godz. 15.00 - Rozpoczęcie uroczystości - przekazanie
bochna chleba
ZAPEWNIAMY WIELE ATRAKCJI:
LOTERIA FANTOWA (wszystkie losy wygrane)
Swojskie jadło: pajda ze smalcem, domowe wypieki.
Ciepły bufet: kawa, herbata, kiełbaski z rożna;
Do tańca przygrywa zespół „COVER”

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy
Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach
zapraszają na festyn integracyjny

„Biesiada we Dworze”
pod hasłem

połączony z obchodami 60-lecia istnienia placówki
dnia 14 września 2007 roku o
godz.14.00 na terenie DPS Kochłowy.

W programie:
14.00
powitanie gości
14.00-15.00 uroczystość 60-lecia istnienia Domu Pomocy
Społecznej w Kochłowach
15.00-15.30 występ zawodowych par tanecznych, występ Agaty Ambroży z piosenkami z repertuaru

Hanki Ordonówny
15.30-17.00 konkurs piosenki „Lata dwudzieste, lata trzydzieste", pokaz mody
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste”
17.00
zabawa taneczna w „Cafe Bar”

Atrakcje:
Przejażdżka bryczką
Przejażdżki starymi
samochodami
Swojskie jadło
Loteria fantowa

sekcji trenowaáo 1450
wychowanków!

KUPON
konkursowy

KUPON
obok

głosuję na:
numer
ﬁnalisty

....................................................
imię i nazwisko finalisty

ZAPISY

KARATE-DO
SHOTOKAN
18.09.2007r. (wtorek)
21.09.2007r. (piątek)
godz.17.00-18.00
sala gimnastyczna
szkoáy rolniczej
(sensei J. ZieliĔski)
KARATE TO ZDROWIE
FIZYCZNE I
PSYCHICZNE, TO
WàAĝCIWIE WYBRANA
DROGA ROZWOJU

Peugeot Sztukowski

Topola Mała 72a, 63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 0-62 735-02-56, fax 0-62 735-50-84, sztukowski@peugeot.com.pl

