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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Ukoþczyè budowö
lub ruderö wyburzyè

Wiatr, który w pierwszej dekadzie kwietnia w caáej Polsce áamaá
drzewa i zrywaá dachy, w Ostrzeszowie wziąá siĊ za rozbieranie
szpetnej budowli, która psuje wizerunek naszego miasta. NieukoĔczo-

na budowa FUM-oswkiego hotelu
staje siĊ coraz wiĊkszym zagroĪeniem nie tylko dla mienia, ale nawet
zdrowia i Īycia ludzi. JuĪ w piątkowy
wieczór -8 kwietnia, ludzie mieszkający w bloku przy ul. Przemysáowej

informowali straĪ miejską i poĪarną,
Īe z „hotelu” spadają przedmioty
zagraĪające przechodniom.
O tym, Īe wyrywane przez
wiatr elementy
mogą byü groĨne
i potraﬁą niszczyü,
przekonaáa siĊ
pani Jolanta, gdy
sobotniego ranka
zobaczyáa wybitą
szybĊ w swoim samochodzie. Co by
byáo, gdyby jakiĞ
element - szalunkowe deski, które
jeszcze wiszą na
murze, lub wirująca w powietrzu
szyba traﬁáa w przechodnia? Nie-

siona wiatrem taﬂa szkáa potraﬁ
ciąü jak gilotyna. Czy musi dojĞü do

tragedii, aby ktoĞ wreszcie zacząá
dziaáaü?
Kiedy obchodziáem budynek dookoáa, z przeraĪeniem zauwaĪyáem,
Īe wokóá leĪy nie tylko mnóstwo
szkáa, ale nawet pokaĨnej wielkoĞci
pustak, który oderwaá siĊ z budynku.
Nawet nie chcĊ myĞleü, co by siĊ
staáo, gdyby spadający z wysokoĞci
ok. 15 m bloczek suporeksu uderzyá
w gáowĊ jakieĞ bawiące siĊ przy
murze dziecko, których w okolicy,
szczególnie w okresie wakacyjnym,
biega tu bardzo duĪo.
JuĪ przed kilkoma laty Powia-
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Podziċkowanie
Zespoâowi Opieki Paliatywnej „Dobry Samarytanin”
w Ostrzeszowie serdeczne podziċkowania za okazanĆ
pomoc, wsparcie i opiekċ w czasie choroby naszej mamy

ğp. Haliny GrĆdziel
skâadajĆ
córki i syn z rodzinami

Zaopatrzenie Rolnictwa
Ostrzeszów ul. Skáadowa 4 (dawne PZGS-y)

OFERUJE:
Ğrodki ochrony roĞlin (dla gospodarstw rolnych, ogrodniczych, sadowniczych oraz dla hobbystów)
pasze i koncentraty wytwórni pasz „Farmer”
dla:

towy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazywaá zabezpieczenie
tej budowli tak, aby nikomu nie
zagraĪaáa. Jak widaü, do tej pory
nic nie zrobiono, a budowla jest w
coraz gorszym stanie. JeĪeli wáaĞciciel tego straszydáa nie kwapi siĊ,
aby budowĊ zakoĔczyü i oddaü do
uĪytku lub zabezpieczyü tak, by nie
stwarzaáa zagroĪenia, gmina powinna siĊ tym zająü. JeĞli wáadze miasta
nie chcą mieü káopotu (prĊdzej czy
póĨniej moĪe dojĞü do uszkodzenia
nie tylko rzeczy, ale nawet ciaáa, oby
nie Ğmierci), naleĪy juĪ teraz obiekt
naleĪycie zabezpieczyü, a kosztami
obciąĪyü prawowitego wáaĞciciela.
Gdyby przypadkiem wáaĞciciel nie
chciaá páaciü, koszty zabezpieczenia
obiektu wraz z odsetkami szybko
urosną do kwoty, która przewyĪszy
wartoĞü nieruchomoĞci, a komornik
bĊdzie wiedziaá, co z tym zrobiü.
MoĪe dziĊki takiemu postĊpowaniu
rudera przestanie szpeciü miasto
i nabierze porządnego wyglądu,
a miasto zyska kilkanaĞcie lokali
mieszkalnych.
Jan Jangas

•
•
•
•

trzody chlewnej
bydáa
drobiu
królików

NISKIE CENY! ZAPRASZAMY
PON - PT 8.00- 16.00 Sobota 8.00- 13.00

Zaproszenie
Mamy zaszczyt zaprosiü Panie na bezpáatne spotkanie dla kobiet ze
znaną specjalistką d.s. urody i wizerunku, Krajową Dyrektor Mary
Kay Dorotą Cebartowską,
które odbĊdzie siĊ dn. 18 maja 2011r. o godz. 18:00 w Dworku
ostrzeszowskim, przy ulicy Kaliskiej 7
ĝwietna okazja, aby przedstawiü Ğwiat kobiet, kosmetyków i biznesu Mary
Kay. Na Wieczorze z Mary Kay bĊdzie moĪna obejrzeü nasze produkty,
Zabierz ze sobą koleĪankĊ, nie zabraknie niespodzianek!
Podczas wieczoru zadbamy o Wasze dáonie-zabiegiem „Satin Hands”
Po spotkaniu kaĪda z uczestniczek dostanie zaproszenie na bezpáatną sesje pielĊgnacyjną kosmetykami Mary Kay!
Serdecznie Zapraszamy!
IloĞü miejsc ograniczona, zapisy pod nr tel. 533-692-798 Agnieszka BlaĨniak

Firma OGRÓD poleca usäugi w zakresie:
• Zakáadaniu i pielĊgnacji, nawoĪenia i ochrona chemiczna terenów

JĉZYK ANGIELSKI
•
•

“Kleks” Piotr Bielasty
Zatrudni:
- przedstawiciela handlowego
- pomoc administracyjno- biurową

Od kandydatów oczekujemy:

korepetycje dla uczniów szkóá
podstawowych i gimnazjów
nauka jĊzyka dla dorosáych – od
poziomu podstawowego (zajĊcia
indywidualne)

tel. 695 720 177

Przesyãki kurierskie
ﬁrmy GLS

•
•
•
•
•
•

zielonych
Wykaszanie i wertykulacja trawników, rowów i skarp
O bcinanie Īywopáotów
Wycinka i przecinka drzew i krzewów
Wykonanie chodników i obrzeĪy
MontaĪ i konserwacja dodatkowych elementów ogrodu, tj. altanek,
pergoli i páotków
Prace porządkowe i usáugi transportowe

Wystawiam faktury VAT

Ostrzeszów, tel. 664 036 822 lub 600 646 059

PACZKA DO 30KG 20Zà
dostawa w ciągu 24 godz.
Grabów, tel. 606 644 466

- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B (przedst. handlowy)
- komunikatywność
- umiejętność pracy w zespole

C.V. oraz list motywacyjny prosimy wysyłać
do dnia 17.05.2011 na adres:
“Kleks” Piotr Bielasty
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
63-500 Ostrzeszów

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
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APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 9.05.2011 do 15.05.2011, tel. 730-00-76
„Drofarm 3” od 16.05.2011 do 22.05.2011, tel. 724-20-40
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200
Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

