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

kiem kolportera

6.01.2010

Autorom „dzieła”
nie zabrakło fantazji.
To nam się podoba.
A może by tak
urządzić konkurs na
tego typu twórczość?
Chętnie ufundujemy
nagrody.

To również w Mieleszówce (ciekawe, czy autorzy ci sami?)

Oryginalne zakończenie imprezy? To już mniej
się podoba.

Pod tym krzaczkiem nieźle balowano…

W Komorowie zniszczyli choinkę
„31 grudnia ok. godziny 7 rano
zauważyłem, że choinka, którą wspólnie z mieszkańcami wsi
Komorów tutaj postawiliśmy, wisi na maszcie
pniem do góry. Dzisiaj jest sylwester,
na sali odbędzie
się bal, a choinka
miała być ozdobą
przed wejściem.
Komuś widocznie

drzewko przeszkadzało. Zgłosiliśmy ten
chuligański wybryk na policję, bo przecież nie może być tak, że jedni coś robią,
budują, a inni niszczą” – mówi sołtys
wsi Komorów p. Kmiecik.
Ponadto dodał, że w najbliższym czasie będzie rozmawiał z komendantem
powiatowym policji, aby w Komorowie
pojawiało się więcej patroli policyjnych,
bo jeśli dzisiaj chuligani zniszczyli świąteczne drzewko, to
jutro mogą zniszczyć przystanek

autobusowy albo jeszcze coś innego.
Choinka rzeczywiście była piękna.
Jeszcze kilkanaście dni wcześniej,
kiedy na sali „Komorowianki” dzieliły
się opłatkiem, stała na dworze dumna
i piękna, witając wszystkich w tym ciepłym świątecznym czasie.
Może jednak uda się ustalić sprawców, chętnie opublikowalibyśmy ich
nazwiska i wizerunki.
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Rada Rodziców
Gimnazjum w Siedlikowie
zaprasza na

Zabawę
karnawałową
30 stycznia 2010r.
o godz. 19.00
w sali OSP w Siedlikowie
Adresy i telefony kontaktowe:
----------------------------------------------------------- B. Cieplik : 609 326 352
- sklep w Ostrzeszowie, Zamkowa 4: 62/ 730 18 47
- sklep w Niedźwiedziu: 62/ 732 77 39
- sklep w Niedźwiedziu: 62/ 732 77 02
- Pani D. Lis, Bledzianów: 62/ 732 76 38
- sekretariat Gimnazjum: 62/ 732 06 64
- sklep Państwa Dziekanów, Bukownica 78

SPOTKANIE
WIGILIJNO
- NOWOROCZNE
KOŁA NR 1
„Tak prędko rok przeszły
minął – właściwie w momencie zginął…”
Koło nr 1 PZERiI w Ostrzeszowie zaprasza dnia 13
stycznia 2010r. o godz.
17.00 do „Strażaka” na

SPOTKANIE WIGILIJNO
– NOWOROCZNE.
Zaproszenia i wpłata (przy
zapisie), w wysokości:
- 35zł dla członków Koła
- 40zł dla chętnych
przyjmowane są do 9
stycznia 2010r. przez kol. H.
Wilk - sklep zoologiczny i w
środy przez kol. K. Wilk – w
biurze zarządu (ul. Zamkowa
31, pok. nr 2, w godz. 10.00
– 12.00.
Zarząd Koła

