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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.

17.10.2007

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
XIV Miêdzynarodowy Festiwal
Muzyki Wiedeñskiej

NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE DLA PAŃSTWA DOMU

„Muzyka Starego
Wiednia”

NATYCHMIAST NOŚNE
NADAJĄ SIĘ NATYCHMIAST
DO CHODZENIA

Masywne stropy
gotowe Dennert DX
oraz róźnorodne
elementy schodowe –
perfekcyjny zespól z
maksymalną swobodą
planowania oraz
mistrzowie na kaźdej
budowie!

Strop
Schody
Skrzynie
roletowe
Pustaki + Ściana
Kominy
Nadproża
Kolumny
= wszystkie
elementy surowe
bezpośrednio od producenta

Czas dostarczenia około 2 tygodni od zamówienía!
N E
O L I 16
7
I N F
9 580
0
6
8
4
+

Ostrzeszów, 20 paŸdziernika
2007 r. (sobota)
godz. 18.00

Zaproszenie
Dyrekcja Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrzeszowie
Zaprasza serdecznie logopedów
Na kolejn¹ Konferencjê Logopedów Powiatu Ostrzeszowskiego.
Temat spotkania: „Dyslalia- wczesna diagnoza, spodoby skutecznej terapii”.
Termin: 23.10.2007r.(wtorek), o godzinie 16.00 w siedzibie Poradni,
ul. Gen. Sikorskiego 19 w Ostrzeszowie.
Bli¿szych informacji udziela: logopeda Anna Stanis³awska, Tel. 062 732-03-69

Anna Karpina - dyrektor

Veit Dennert KG | 96132 Schlüsselfeld | Germany | Tel. +49 9552/71-0 | www.dennert.pl

Adrian Berger | Tel. +48 609 580 716

ZARZ¥D UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Ostrzeszowie
serdecznie zaprasza na inauguracjê roku akademickiego 2007/2008, która
odbêdzie siê 22 paŸdziernika (poniedzia³ek) 2007r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej
Starostwa Powiatowego.
W programie:
- Gaudeamus igitur.
- Czêœæ oficjalna.
- Wrêczenie legitymacji studenckich.
- Wyst¹pienia goœci.
„Rola i zadania samorz¹du terytorialnego” - wyk³ad inauguracyjny Burmistrza
Miasta i Gminy Ostrzeszów – dr in¿. Stanis³aw Wabnic.
Wystêp chóru Zwi¹zku Emerytów „Harmonia” z Grabowa n/Prosn¹.

W zwi¹zku z bardzo du¿ym zainteresowaniem Koncertem, na parkingu
przed Kinoteatrem w Ostrzeszowie
zostanie ustawiony telebim, na którym
bêdzie mo¿na obejrzeæ bezpoœredni¹
relacjê z sali widowiskowej OCK. Realizacja bêdzie siê odbywaæ przy u¿yciu
5 kamer. Ustawiony zostanie ekran o
wymiarach 4mx3m oraz ogrzewany
namiot na oko³o 150 miejsc siedz¹cych.
Bezp³atny wstêp i mo¿liwoœæ obejrzenia
Koncertu zapewnili wszystkim chêtnym
tegoroczni sponsorzy ostrzeszowskiego
koncertu odbywaj¹cego siê w ramach
XIV Miêdzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeñskiej. Zapraszamy wszystkich, którym nie uda³o siê zakupiæ biletów (bilety sprzedano jeszcze przed
drukiem plakatów). Warto przybyæ pod
Kinoteatr nawet na chwilê i zobaczyæ
ciekaw¹ realizacjê z tego niezwyk³ego
Koncertu.
Serdecznie zapraszamy!
Organizator:
Ostrzeszowskie Centrum Kultury

Prezes Zarz¹du Janina Tarchalska

W tym tygodniu w kinoteatrze

„Piast”
16.10., 17.10., 18.10.
„Evan Wszechmogący” prod. USA,
dozwolone od lat 12,
czas projekcji 95 min.
cena biletów: ulgowy - 11 zł,
normalny – 13 zł

DREPTUSIE

zapraszaj¹ na rajd
Klub
„Dreptusie”
zaprasza
cz³onków i sympatyków PTT na
RAJD JESIENNY w niedzielê 21
paŸdziernika. Start o godz. 10.00 z
Rynku, powrót ok. godz. 16.00.
Gabriela Bednarek

Szanowni Państwo!
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła nr 2
Serdecznie zaprasza na

Gimnastykę usprawniającą
w każdy wtorek, godz. 16.00, sala Gimnazjum nr 2, ul. Piastowska (mała sala gimnastyczna). Zapisy: przed rozpoczęciem każdych zajęć. Opłata miesięczna 12zł

Zarząd Koła PZERiI

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu ”Zamówienia publiczne” w dniu
30.10.2007 w Ostrzeszowie
Szkolenie swym zasięgiem obejmować będzie min zagadnienia:
-stan prawny udzielania zamówień publicznych
-zmiany w ustawie
-nowe zasady dokmentacji i oswiadczeń
-zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -terminy,ocena ofert
- kontrola i prawne środki odwoławcze

Przypominamy, że składki członkowskie za 2007r. można wpłacać w I i
III wtorek miesiąca w klubie ,,Madera” w godz. 10.00-12.00.

Irytacje
Wieœ Bukownica znana jest z
gospodarnoœci i porz¹dku. Jak wiêc
oceniæ te chwasty i zielsko rosn¹ce

na boisku LZS, które nie s¹ zbyt ³adna
wizytówk¹. Czy¿by gospodarze nie
mieli kosiarki, pyta zirytowany mieszkaniec Bukownicy. A mo¿e czekaj¹
na zimê – œnieg wszystko przykryje
i problem z g³owy.

Organizatorem szkoleń jest Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu, działający przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ul. Częstochowska 25, 62-800
Kalisz. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 062 765 60 60 lub 52
mail:dominika.siemiatkowska@kip.kalisz.pl
Zgodnie z wymogami programu liczba miejsc w grupie szkoleniowej jest ograniczona,
o zakwalifikowaniu się na szkolenie w podanym wyżej terminie decydować będzie kolejność
zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

