22

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

5.12.2007

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
„Z kolêd¹ przez œwiat” zaproszenie na koncert
Œwiêta już stukaj¹ do drzwi. Niebawem wystawy sklepów
rozbłysn¹ kolorowymi œwiatłami, a dzieci zawiesz¹ na œcianach
adwentowe kalendarze. Pora oczekiwania na najpiêkniejsze dni
roku właœnie siê rozpoczêła.
Chcemy umiliæ Pañstwu czas oczekiwania, dlatego - tuż po
mikołajkach - Kobylogórski Oœrodek Kultury przygotował nie
lada niespodziankê. Cieszcie siê miłoœnicy piêknej muzyki.
Już 9 grudnia 2007 o godzinie 17.00 w hali sportowej w
Kobylej Górze odbêdzie siê koncert „Z kolêd¹ przez œwiat”,
który zachwycił piêknem wykonania i niezwykł¹ urod¹ aranżacji publicznoœæ wielu polskich miast. W tym roku polskie kolêdy
i piêkne bożonarodzeniowe pieœni innych narodów zapukaj¹ do
Pañstwa serc. Kolêdnikami bêd¹ :
Sylwia Połoñska - mezzosopran
Tomasz Jedz – tenor
Rafał Songan – baryton
Witold Pelka – słowo wi¹ż¹ce
Bilety w cenie 10 złotych można rezerwowaæ i nabywaæ od
12 listopada 2007 w siedzibie organizatora imprezy - Kobylogórskigo Oœrodka Kultury /062 731 63 03/
Poł¹czenie piêkna polskich melodii z oryginalnoœci¹ aranżacji pozwoli Pañstwu z radoœci¹ i zadum¹ spojrzeæ na zbliżaj¹ce
siê Œwiêta Bożego Narodzenia. Wpuœcie kolêdê do swoich serc.
Właœnie przychodzi, nios¹c nadziejê i radoœæ.

ZAPRASZAMY!!!

BEZPŁATNE
URZĘDOWE ZŁOMOWANIE
WSZYSTKICH POJAZDÓW

Zaproszenie na zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Zarz¹d Ko³a nr2 Polskiego Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Ostrzeszowie zaprasza wszystkich
cz³onków Ko³a na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbêdzie siê
dn. 12 grudnia (œroda) o godz. 10.00 w
sali sesyjnej Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie

Za zarz¹d
przewodnicz¹ca Ko³a nr2 PZERiI
St. Gaworska-Krallmann

Wystawiamy zaświadczenie dla wydziału
komunikacji oraz dla ﬁrm ubezpieczeniowych

ZAPEWNIAMY ODBIÓR
WŁASNYM TRANSPORTEM!
tel.: 062 730-53-23, kom.: 0 601-702-502

Firma AGROTOP-KACZMAREK będąca jednym z
liderów na rynku maszyn rolniczych w Polsce, z siedzibą w miejscowości Niedźwiedź koło Ostrzeszowa przyjmie do pracy na
stanowisko:
- przedstawiciel handlowy,
Wymagania stawiane pracownikowi:
- wykształcenie min. średnie,
- prawo jazdy kat. B
- dyspozycyjność oraz zaangażowanie w pracę
- inteligencja
- gotowość do podróży służbowych
- utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami oraz
pozyskiwanie nowych
Mile widziane kobiety oraz osoby, które miały styczność z
branżą rolniczą
* Oferujemy:
- samochód służbowy
- telefon komórkowy
- bardzo dobre warunki płacowe
- możliwość rozwoju kariery zawodowej
- zagraniczne podróże służbowe
Oferty CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy wysyłać
na adres firmy:
AGROTOP-KACZMAREK; Marzena Kaczmarek, Niedźwiedź 1b
63-500 Ostrzeszów, tel. 0-62 732 09 30
bądź na adres e-mail: biuro@agrotop.com.pl z dopiskiem „PRACA”

W POLSCE MOŻESZ TEŻ BARDZO DOBRZE ZAROBIĆ
SPRAWDŹ NAS
TYLKO 2 MIEJSCA!

Zaproszenie Poznañskiego Klubu TPZO
Z inicjatywy Ostrzeszowskiego Centrum
Kultury Rok 2007 zosta³ og³oszony
Rokiem Antoniego Serbeñskiego
Przez ca³y ten okres trwa³y dzia³ania
uœwietniaj¹ce 50. rocznicê œmierci
mistrza Antoniego. Do najwa¿niejszych
nale¿y: uroczyste ods³oniêcie tablicy
z nazw¹ ulicy A Serbeñskiego w 120.
rocznicê urodzin artysty, druk zestawu
reprodukcji obrazów w formacie pocztówkowym, plener malarski i wystawa
poplenerowa, cykl lekcji muzealnych
poœwiêconych artyœcie, a przede
wszystkim wystawa prac mistrza oraz
nakrêcenie filmu DVD ,,Antoni Serbeñski
- spotkanie po latach”.
Zapraszamy zatem wszystkich cz³onków
i sympatyków naszego klubu na spotkanie poœwiêcone osobie mistrza Antoniego Serbeñskiego
do
Domu Polonii w Poznaniu, Stary Rynek
51 w dniu 15 grudnia 2007r. (sobota)
o godz. 16.00
W programie:
- prelekcja kierowniczki Ostrzeszowskiego Muzeum Regionalnego im.
W³adys³awa Golusa mgr Miros³awy
Rzepeckiej na temat dzia³añ kulturalnych
w czasie obchodów Roku Serbeñskiego,
- wyœwietlenie filmu DVD o Mistrzu
Antonim,
- wspomnienia wczeœniej urodzonych
ostrzeszowian z osobistych spotkañ z
artyst¹,
- informacje z centrali TPZO i z Ostrzeszowa,
Jeœli ktoœ posiada pami¹tki po Antonim
Serbeñskim (dokumenty, listy, notatki
prasowe, zdjêcia) lub jego obrazy (ma³e
formy), to prosimy zabraæ ze sob¹ na
spotkanie, by zaprezentowaæ je uczestnikom spotkania.

sekretarz Klubu - Roman Dziergwa
prezes klubu - Marek Makie³a

PAMIÊCI ¯O£NIERZY ARMII KRAJOWEJ
Zarz¹d Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Ostrzeszowie
ZAPRASZA
na uroczystoœæ poœwiêcon¹ pamiêci ¿o³nierzy Armii Krajowej na Ziemi Ostrzeszowskiej, która odbêdzie siê 7 grudnia (pi¹tek) 2007 roku

Program obchodów:
WYGODA TOKARSKA
godz. 13.00 – wyjazd m³odzie¿y szkolnej autobusem sprzed Zespo³u Szkó³ nr3
godz. 13.15 – uroczystoœæ pod obeliskiem w Wygodzie Tokarskiej
RYNEK W OSTRZESZOWIE
godz. 14.00 – Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce ¿o³nierzy AK na Ziemi Ostrzeszowskiej
(odœpiewanie hymnu, s³owo okolicznoœciowe, z³o¿enie wieñca pod tablic¹ ¿o³nierzy AK, odegranie hejna³u „Cisza”, odœpiewanie „Roty”)

Prezes Zarz¹du Ko³a
por. Wac³aw Mickiewicz

