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LEONI

Pilarki spalinowe już od 699,00 oraz w promocji pilarki spalinowe
MS 230 i MS 250,
MS 341 oraz MS 361
ZAPRASZAMY
Przedborów 31
tel. 062 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul.Armii Krajowej 4
tel. 062 586 09 68
Kępno, Al. Marcinkowskiego 8
tel. 062 782 85 96
Syców, ul. Komorowska 20
tel. 062 785 46 61

Joanna

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

„POPRAWA” Producent Opakowań Tekturowych
w Kobylej Górze

zatrudni:

specjalistę ds. zapewnienia jakości dostaw
Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- doświadczenie w firmie produkcyjnej na stanowisku związanym
z zakupami i/lub jakością
- znajomość normy ISO 9001:2000

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
Oferujemy pracę w młodym zespole, w prężnie rozwijającej
się firmie produkcyjnej, współpracującej z dużymi koncernami
międzynarodowymi
Podanie oraz CV należy składać osobiście w siedzibie firmy:
Bierzów 2A lub na adres: biuro@poprawa.pl

Pneumokoki
Piszemy o tej sprawie nie po to, by
kogokolwiek krytykować ani by siać
panikę. Chcemy po prostu zwrócić
uwagę na problem, który na pewno
jest bardzo poważny.
W piątek zadzwoniła do redakcji
młoda kobieta. Nie rozmawiała anonimowo. Była poruszona tym, o czym
mówiła. Sprawa dotyczy bakterii
pneumokokowych.

(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

Bierzów 2A, 63-507 Kobyla Góra
tel. 062 731-61-86 / fax. 062 731-63-16

Światowa
Organizacja
Zdrowia alarmuje, że zakażenia pneumokokowe są jedną
z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności
dzieci na świecie. Co roku w
wyniku chorób pneumokokowych umiera od 700 tysięcy
do miliona dzieci na świecie.
W Polsce ponad 60% dzieci
uczęszczających do żłobków
jest nosicielami pneumokoków.

u ostrzeszowskich
przedszkolaków

Fot. S. Szmatuła

P R O M O C J A

(dokończenie na stronie 3.)

LUTOWA DZIEWCZYNA

STRAJKUJE

Największy w Ostrzeszowie zakład
pracy, zatrudniający ponad tysiąc osób,
stanął. Do strajku doszło 1 lutego br.
Najpierw na 4 godziny przerwała pracę
nocna zmiana, potem na pierwszej i drugiej zmianie odbywały się dwugodzinne
strajki popierające zgłoszone wcześniej
postulaty robotnicze. Wiadomość o
strajku w Leoni rozeszła się po mieście
lotem błyskawicy, stanowiąc niemałe
zaskoczenie. Wydaje się, że równie zaskoczona protestem swych pracowników była dyrekcja zakładu, która wprawdzie prowadziła rozmowy z załogą, ale i
tak nie podjęto żadnej wiążącej decyzji,
czekając na przyjazd przedstawicieli
kierownictwa koncernu.

legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

„Moje dziecko chodzi do przedszkola z grupą żłobkową w Ostrzeszowie. Jestem bardzo zadowolona z tego
przedszkola, nauczycielki poświęcają
dzieciom bardzo dużo czasu i do ich
pracy nie mam żadnych zastrzeżeń,
ale sprawa, o której mówię, nie może
pozostać nieujawniona.
Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że wśród dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka wykryto
bakterie pneumokokowe. Moje dziecko często miało katar, na co zwracały również uwagę wychowawczynie,
za co jestem im bardzo wdzięczna.
Początkowo myślałam, że to alergia.
Postanowiłam poddać dziecko kompleksowemu badaniu. Okazało się, że
jest zakażone bakteriami pneumokokowymi, które mogą wywołać zapalenie opon mózgowych, zapalenie płuc i
inne groźne choroby, a w najgorszym
przypadku doprowadzić nawet do sepsy. Chciałabym nagłośnić tę sprawę,
bo wiem, że w przedszkolu, o którym
mowa, więcej dzieci jest zakażonych
tą bakterią lub są jej nosicielem. Apeluję do wszystkich rodziców, aby nie
bagatelizowali tej sprawy, bo w początkowej fazie leczenie jest skuteczne i nie bardzo kosztowne. Badanie
na obecność pneumokoków kosztuje
20zł, a leczenie antybiotykiem to koszt
rzędu 50 - 60zł. Znam kilka osób, które podobnie jak ja zaczęły już leczenie
swoich dzieci, natomiast jest z pewnością spora liczba rodziców, którzy nie
mają pojęcia, że ich dziecko potrzebuje leczenia w tym kierunku.

(dokończenie na stronie 3.)

