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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.

Serdeczne podziċkowanie

Serdeczne podziċkowanie

ordynatorowi, lekarzom, siostrze oddziaâowej
i pielċgniarkom z Zakâadu Opiekuĕczo-Leczniczego
w ostrzeszowskim szpitalu za troskliwĆ opiekċ nad mojĆ mamĆ

ksiċdzu wikariuszowi z paraﬁi Chrystusa Króla w Ostrzeszowie,
rodzinie, przyjacioâom, delegacjom, znajomym, za udziaâ
w pogrzebie, zamówione msze ğw., zâoīenie kwiatów
i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku

HelenĆ Wawrzyniak
skâada
syn z rodzinĆ

ğp. Heleny Wawrzyniak

WyjaĤnienie wójta
gminy Doruchów
w sprawie mostu
w Mieleszówce
W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego w „Czasie Ostrzeszowskim” z
dnia 21 lipca 2010 roku, dotyczącego
stanu mostu na Starorzeczu i rzece
Prośnie, uprzejmie informuję:
•

skâada
rodzina
•

Pielgrzymko – wycieczka
do Krakowa

i Wieliczki
w dniu 21.08.2010 (sobota)
Koszt: 110zł
Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. 782

538 694

EKO GROSZEK
I MIAâ W DOBREJ
CENIE: od

400zã

tel. 607 726 677
lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni
Inwalidów „Pomoc”

CENTRUM ROLNICZE

Podzičkowanie
•

Panu dr. Grzegorzowi Górskiemu,
panu dr. Stanisãawowi Dobrzyckiemu,
pani dr Alicji Grzegorek-Bochyęskiej
i panu dr. Wojciechowi Berezce – lekarzom,

•

a takİe caãemu personelowi Oddziaãu Wewnčtrznego
Szpitala Rejonowego w Ostrzeszowie
skãadam serdeczne podzičkowanie za wielki, szlachetny
wysiãek ,dokonany dla ratowania mojego İycia i okazanĈ
İyczliwoĤþ.

•

Wdzičczny mgr Edward Lamek

Podzičkowanie

•

•

Panu magistrowi Lechowi Janickiemu
StaroĤcie Ostrzeszowskiemu
skãadam serdeczne podzičkowanie
za okazanĈ mi pomoc i İyczliwoĤþ
w przeãomowych chwilach mojej choroby.
•

tel.62 730 40 87

Oferuje: folie i worki do sianokiszonki
- czêœci do maszyn rolniczych i ci¹gników

- opony, akumulatory, smary, oleje, œruby

Wdzičczny mgr Edward Lamek

- ³o¿yska, oringi, segery, narzêdzia, klucze

Ostrzeszów ul. Kamienna 13 -targowisko
Czynne w godz.: 8 - 16, czwartek 7-16, sobota 7 -11

Wielka, letnia
wyprzedaż
obuwia dziecięcego
i damskiego
Zapraszajï sklep obuwniczy „Bucik”
i salonik obuwia „Kopciuszek”
PasaĒ handlowy „Zauâek”,
ul. Kolejowa 19, Ostrzeszów

•

Podzičkowanie
Panu doktorowi nauk medycznych

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64

droga Mieleszówka – Brzeziny
wykonana została wyłącznie z
funduszy gminnych. Środków unijnych na to zadanie nie przyznano z
uwagi na lokalny charakter drogi,
budowa i utrzymanie mostów w
ciągu tej drogi należy także do
gminy, pomimo tego że znacznie
przerasta to możliwości finansowe
gminy Doruchów,
na rok bieżący planowany był tylko
remont mostu na Starorzeczu, od
którego odstąpiono z uwagi na
dalsze zniszczenia spowodowane
powodzią,
odwrotnie po ustąpieniu skutków
powodzi Urząd Gminy przystąpił
do szacowania szkód i starań o
przyznanie jakichkolwiek środków
finansowych. Ustalenia gminy
zostały zweryfikowane w dniu 21
lipca przez Komisję Wojewody
Wielkopolskiego,
zgodnie z decyzją Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na remonty i odbudowe
infrastruktury samorządu terytorialnego zniszczonej przez powódź przyznano dla Wielkopolski
kwotę 4mln460tys. zł. Gmina
Doruchów otrzymała z tych środków 2mln800tys. zł. W dniu 26
czerwca wojewoda wielkopolski
wręczył wójtowi gminy stosowną
promesę,
na ostatniej sesji Rady Gminy zabezpieczono na to zadanie dodatkowe środki w kwocie 900tys. zł,
w dniu 3 lipca na zaprojektowanie
i wykonanie nowych mostów
ogłoszono przetarg, który wygrała
firma POLWAR S.A. z Gdańska za
kwotę 4mln 294tys. zł. Dla porównania dochody własne z tytułu
podatków za rok 2009 wynosiły
528tys. zł, w tym z podatku rolnego 145tys. zł. Trudno uwierzyć, ale
w typowo rolniczej gminie, jaką
jest Doruchów, trzeba by prawie
trzydziestoletnich wpływów z podatku rolnego, aby takie zadanie
zrealizować,
w najbliższym czasie zostanie
zawarta na to zadanie stosowna
umowa z terminem realizacji do
10 grudnia 2010r., a wykonawca z
chwilą przyjęcia placu budowy na
okres budowy mostów zamknie
drogę dla ruchu, z wyłączeniem
ruchu pieszo-rowerowego i wyznaczy stosowne objazdy,
odwrotnie Urząd Gminy podejmie
stosowne działania dla poprawy
bezpieczeństwa użytkowników
mostów.
Z poważaniem
wójt mgr Józef Wilkosz

Januszowi Lechowi Tarchalskiemu
Ordynatorowi Oddziaãu Kardiologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
skãadam serdeczne podzičkowanie za wielki, szlachetny
wysiãek , dokonany dla ratowania mojego İycia i okazanĈ
İyczliwoĤþ.
Niech Bóg Panu bãogosãawi i ma w Swej opiece.

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie
„Borek” od 26.07.2010 do 1.08.2010, t. 586-13-87
„JagielloĔska” od 2.08.2010 do 8.08.2010, t. 730-94-64
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

28.07.2010

Wdzičczny mgr Edward Lamek

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769; 781 632 553

Firma Stiuk – Art

wykańczanie wnętrz, glazura,
terakota, malowanie, tapetowanie, adaptacje poddaszy,
ręczne malowanie mebli
tel. 784 791 203
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