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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.

Polskie znaczy dobre
CERTYFIKAT DLA WWį PROFI
W sklepach mamy dziĞ olbrzymi wybór artykuáów spoĪywczych.
Wszystkie kuszą nas wspaniaáymi,
róĪnobarwnymi opakowaniami i
czĊsto dziwnie brzmiącymi nazwami. Są jednak takie, które niosą ze
sobą coĞ wiĊcej niĪ tylko nazwĊ czy
áadne opakowanie - to miáe wspomnienia, czĊsto z dzieciĔstwa. Dlatego wybieramy do naszych koszyków produkty polskie. Nie powinno
teĪ dziwiü nikogo, Īe klienci starają
siĊ wyáowiü spoĞród oferowanych
na rynku te, które wyróĪniają siĊ
wysoką jakoĞcią i smakiem.
Taki cel przyĞwiecaá równieĪ
organizatorom
ogólnopolskiego
programu promocyjnego „DoceĔ
Polskie”. Programowi patronuje
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
6 kwietnia br. w hotelu Swing w
Krakowie miaáa miejsce pierwsza
edycja programu. Grono ekspertów
oceniaáo produkty polskich ﬁrm, wybierając spoĞród nich te, które ich
zdaniem zasáugują na certyﬁkat. PoĞród laureatów znalazáo siĊ równieĪ
przedsiĊbiorstwo z Wielkopolski, z
ziemi ostrzeszowskiej. Certyﬁkat za
pasztet dworski z królika otrzymaáa

najwyĪszej jakoĞci i niezapomnianych walorach smakowych zyskuje
uznanie nie tylko naszych klientów,
ale takĪe ekspertów. Mamy nadziejĊ, Īe nastĊpne edycje programu

Skarcenie
„niedobitków”?

Wielkopolska Wytwórnia ĩywnoĞci
PROFI.
Firma dziaáa na rynku polskim
od ponad 17 lat, bĊdąc liderem w
branĪy spoĪywczej.
- Jest to dla nas niezwykle miáe
wyróĪnienie - mówi Adam Duda peánomocnik zarządu ds. kontaktów
z mediami. - Cieszymy siĊ, Īe nasze
starania, aby dostarczyü produkt o

„DoceĔ Polskie” pozwolą zaprezentowaü nam kolejne produkty z
naszej szerokiej oferty, które równieĪ zostaną docenione przez spe-

PS
Nie wiem, czy jestem wyrazicielem wielu „niedobitków”, ale ja tak siĊ
czujĊ i Ĩle mi z tym.

Naprawa sprzĊtu
AGD i RTV
Ostrzeszów, ul. Chmielna 3
tel. 603 942 769

Starosta Ostrzeszowski wraz z Wydziaáem Ochrony ĝrodowiska Rolnictwa i LeĞnictwa uprzejmie zaprasza na szkolenie w zakresie przepisów
ochrony Ğrodowiska w obszarze dotyczącym dziaáalnoĞci gospodarczej .
Skierowane jest ono do podmiotów gospodarczych, przedsiĊbiorstw
i jednostek organizacyjnych powiatu ostrzeszowskiego.
Przedmiotem szkolenia bĊdą obowiązki wynikające z pakietu ustaw
okoáoĞrodowiskowych oraz rozporządzeĔ wykonawczych.
Spotkanie ma teĪ na celu przybliĪenie aktualnie funkcjonujących przepisów regulujących gospodarkĊ odpadami oraz podstaw prawnych systemu
opáat za korzystanie ze Ğrodowiska.

• aluminiowe
• aluminiowo-drewniane
witryny
ścianki działowe wewnętrzne

www.montazkonstrukcji.pl

przedni proboszcz – ks. kanonik Jan
Matysik, przez wiele lat pracowaá bez
wikariuszy i teĪ spowiadaá dodatkowo
w dzieĔ wigilii BoĪego Narodzenia i w
Wielką SobotĊ i nigdy nie nazwaá spowiadających siĊ „niedobitkami”!!! Reasumując – za poprzednich kapáanów
(proboszczów i wikariuszy) począwszy od 1946 roku czuáo siĊ troskĊ i
opiekĊ i sáuchaáo siĊ drugiego sáowa.
Chciaáoby siĊ, aby tak zostaáo, bo to
byáy dobre i piĊkne wzorce wzajemnego szacunku paraﬁan i kapáana.
Staáy czytelnik „CzO”
(dane do wiad. red.)

INFORMACJA!!!

OKNA DRZWI

ogrody zimowe
oranżerie
zabudowa balkonów
zadaszenia

Jest Wielka Sobota 23.04.2011r.,
godz. 20.00, a zatem naboĪeĔstwo
- uroczysta msza Ğw. wigilii paschalnej w Kobylej Górze. Podczas homilii
ks. wikariusz nawiązuje do spowiedzi
wielkanocnej, a szczególnie podkreĞla spory udziaá w sobotniej spowiedzi
ostatnich przed ĞwiĊtami „niedobitków”. Tak nazywa máody sáuga BoĪy
tych, którzy byü moĪe w ostatniej
chwili przyjechali z zagranicy i z róĪnych przyczyn nie mogli skorzystaü
ze spowiedzi w wyznaczonym czasie!
CzyĪ nie jest powiedziane w Ewangelii, Īe dobry pasterz, gdy zaginie
mu jedna owca, porzuca stado i idzie
szukaü tej jednej? Boli jednak, Īe tym
„niedobitkom” podsuwa siĊ tacĊ. Po-

11.05.2011

cjalistów. Chcemy teĪ pogratulowaü
wszystkim wyróĪnionym”.

Mając nadziejĊ na liczny udziaá, uprzejmie zapraszam w dniu
19 maja 2011r. o godz. 10.00 do sali Domu StraĪaka w Kraszewicach.
Szkolenie przeprowadzi mgr inĪ. Irena àuczak - specjalista ds. ochrony
Ğrodowiska.
Udziaá w szkoleniu jest bezpáatny.

tel. 505 007 775

Firmie Proﬁ gratulujemy i Īyczymy nastĊpnych sukcesów.
Red.

Wkrótce
wielki
powrót

Starosta Ostrzeszowski
/-/ Lech Janicki

