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PODZIĊKOWANIE

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

Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Drzewa pod napiöciem
- Dlaczego nie przycina siĊ gaáĊzi, dotykających napowietrznych linii
energetycznych, czy takie „drzewo
pod napiĊciem” nie grozi przechodniom? – pyta zaniepokojony czytelnik.
- Skoro na sáupach energetycznych,
które od linek przewodzących prąd
oddziela porządny izolator, a sáup jest
uziemiony, zawieszone są tabliczki
ostrzegające o niebezpieczeĔstwie,
to dlaczego nie zawiesza siĊ takich
tabliczek na drzewach, których gaáĊ-

zie zwierają siĊ z prądem?
Jeszcze z lat dzieciĊcych pamiĊtam, jak nauczyciele ostrzegali, aby,
szczególnie w czasie deszczu, nie dotykaü sáupów energetycznych i drzew
rosnących blisko linii energetycznych,
których gaáĊzie w czasie wichury mogáyby dotykaü przewodów, bo grozi to
poraĪenie prądem, a nawet Ğmierü.
Choü od tamtego czasu wiele siĊ
zmieniáo i technologia przesyáu prądu
jest bezpieczniejsza, a uziemienia
przesyáowych linii napowietrznych
mają za zadanie ochronĊ linii i ludzi
znajdujących siĊ w jej sąsiedztwie
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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.

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

tel. 695 720 177

przed skutkami zwarü i wyáadowaĔ atmosferycznych, to jednak nie moĪna
powiedzieü, Īe zagroĪenie caákowicie
zniknĊáo.
Co by siĊ staáo, gdyby jakiĞ záomiarz przy sáupach odkrĊciá, wyciąá
lub wyrwaá
bednarki,
r ur k i
i
druty peániące rolĊ
uziemienia? Czy
prąd, który
biegnąc
po przewodzie i
mokrym
w czasie
deszczu
drzewie, którego gaáĊzie dotykają linii, nie jest
zagroĪeniem dla Īycia
czáowieka, który przez
nieuwagĊ oprze siĊ o
takie drzewo? - Teoretycznie bezpiecznik
powinien zadziaáaü,
ale jeĞli zera nie bĊdą
skuteczne, to prĊdzej
opierający siĊ zacznie
Ğwieciü, niĪ zero wyskoczy - przestrzegaá mnie
znawca tematu. I pewnie
tak jest, skoro na sáupach, mimo izolatorów
i uziemieĔ, zawieszane
są ostrzeĪenia.
Drzew, których gaáĊzie dotykają „prądu”,
jest w okolicy wiele, a
sporo dzwoneczków
kwiatowych wraz z
caáymi gaáĊziami akacjowych drzew
wspiera siĊ na energetycznych liniach
biegnących wzdáuĪ ul. T. KoĞciuszki.
Czy tak trudno te gaáĊzie skróciü?
Po co czekaü na powaĪne awarie,
które zmuszają do wyáączeĔ prądu
na kilka godzin, a wtedy lodówki siĊ
rozmraĪają, kasy ﬁskalne w sklepach
nie dziaáają, zakáady przestają produkowaü…
Wszyscy, nawet lekarze, twierdzą, Īe lepiej jest zapobiegaü.

To jest kãamstwo
w reklamie
UWAGA!!! PROMOCJA!
DzieĔ Matki 26 maja 2011.
Dla kaĪdej mamy, która przyjdzie z
dzieckiem, 50% rabatu na pizzĊ.
Dla kaĪdego dziecka, które przyjdzie z mamą lub tatą, 50% rabatu
na pizzĊ.
DzieĔ Dziecka 1 czerwca 2011.
Takiej treĞci ogáoszenia rozwiesiáa
w mieĞcie jedna z lokalnych pizzerii.
- To jest káamstwo w reklamie
- mówi rozgniewana matka, która
uwierzyáa w treĞü reklamy. Jak siĊ
okazaáo, w promocji byáa dopiero
druga zakupiona pizza, za pierwszą
naleĪaáo zapáaciü 100% wartoĞci. Ta
mama byáa akurat z dzieckiem w wózku, które pizzy jeszcze nie je, wiĊc
drugiej nie potrzebowaáa. Wiele matek
w ten sposób siĊ nabraáo, a nie mając
ochoty wykáócaü siĊ ze sprzedawcą,
po zakupie bez promocji, odchodziáo
do domu z niesmakiem. Dlatego
rozczarowana takim postĊpowaniem
klientka, jeszcze przed Dniem Dziecka, w którym równieĪ zapowiedziano
promocjĊ, za poĞrednictwem prasy
pragnie ostrzec rodziców, chcących
skorzystaü z rabatu.
Lokal, który stosuje tak podstĊpne
metody, aby zwabiü do siebie klienta,
lepiej omijaü z daleka.
- Czy tak trudno na promocyjnym
plakacie byáo napisaü: druga pizza
za 50%? - pyta niezadowolona pani.
- Wtedy byáoby uczciwie, a matki z
maáymi dzieümi, nie bĊdąc obĪartuchami, od razu poszáyby do innych,
bliĪej domu usytuowanych pizzerii.

skâada rodzina

UWAGA
MieszkaĔcy Gminy Kobyla Góra!
05.06.2011 od 10.00 do 13.00 w sali Kobylogórskiego OĞrodka
Kultury, plac Wiosny Ludów, bĊdzie pobierana krew.
Zapraszamy kobiety i mĊĪczyzn w wieku od 18 do 65 lat- po lekkim
posiáku i z dowodem toĪsamoĞci.
Za oddanie krwi dawca otrzymuje: 7 czekolad, legitymacjĊ honorowego dawcy krwi, ma wykonane bezpáatnie oznaczenie grupy krwi, badania
wirusologiczne w kierunku wirusowego zapalenia wątroby t. B i t .C , kiáy
i HIV
Wójt gminy
Kobyla Góra
Eugeniusz Morta
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TRÓJKOWA MAGISTRALA
ROWEROWA
SZKLARSKA PORĉBA – AUGUSTÓW
W OSTRZESZOWIE
Piątek, 3 czerwca.
13.00 - RozpoczĊcie zabaw i konkurencji rowerowych dla dzieci
i máodzieĪy szkolnej.
15.00 (orientacyjnie) - Powitanie ekipy Trójkowej Magistrali Rowerowej,
przyjeĪdĪającej z ĩórawiny k. Wrocáawia
15.15 - WrĊczenie nagród uczestnikom konkursu.
15.30 - Mistrzostwa Trójkowej Magistrali Rowerowej w spinningu
(jazda na rowerze stacjonarnym w miejscu)
17.00 - Ogáoszenie wyników Mistrzostw TMR w spinningu.

W imieniu organizatorów i sponsorów imprezy - zapraszamy!

Ukãadanie
kostki brukowej
i granitowej

Zatrudnič
panią do pracy
w kwiaciarni

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

Zapisy i wyjazd: Ostrzeszów
tel. ks. Leszek, 604 261 429

DYįUR
WAKACYJNY
Zapraszamy dzieci
do przedszkola
w miesiýcach
czerwiec, lipiec,
sierpieď.
tel. 660 790 062
lub 796 980 402
Ostrzeszów, ul. Zamkowa 19
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Kierownik TOKiK w Ostrzeszowie
lek. med. Karolina Jakowicka-Czemplik

Sobota 4 czerwca
09.00 - Wyjazd grupy rowerzystów uczestników rowerowego rajdu
z grupą, która bĊdzie towarzyszyáa uczestnikom przejazdu TMR

Przesyãki kurierskie
ﬁrmy GLS

Wenecja – AsyĪ – Padwa – Coretto – Rzym
– Monte Cassino – San Giovanni Rotondo
– Lanciano
31.07 – 8.08.2011
cena 1700zá

Wydawca: Czas Ostrzeszowski sp. z o.o.

ğp. BOLESáAWA RZEPECKIEGO

tel. 664 096 031

PIELGRZYMKA
DO RZYMU

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

Serdeczne podziċkowanie dla personelu Hospicjum,
Oddziaâów - Chirurgicznego i Opieki Paliatywnej
ostrzeszowskiego szpitala, ksiċīy, rodziny, przyjacióâ, znajomych
oraz wszystkich, którzy wspierali nas w trudnych chwilach,
okazali serce, wspóâczucie, zamówili msze ğwiċte,
zâoīyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej drodze

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

tel. 601 795 430

ART-âUK
Ukãadanie kostki brukowej,
niwelacja terenów, usãugi minikoparkð, drenaēe
odwadniajðce, kanalizacje,
fundamenty
tel. 723 103 236

ZGUBIONO
W dniu 24 maja na ul. WieluĔskiej
w Ostrzeszowie zgubiono telefon
komórkowy Samsung Omnia II,
uczciwego znalazcĊ proszĊ o
kontakt, czeka nagroda.
tel. 730-46-93

CENTRUM ROLNICZE
Oferuje:
Folie do sianokiszonki

- szerokoœæ 500/1800m/0,025(Germany) - 275z³/op

- Szerokoœæ 750/1500m/0,025(Germany) - 345z³/op

Worki do sianokiszonki 120x120

- 11,00 szt

******************************
Ostrzeszów ul. Kamienna 13 -targowisko
Czynne w godz. 8-16, czwartek 7-16, sobota 7-12

62 730 40 87

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„JagielloĔska” od 30.05.2011 do 5.06.2011, tel. 730-94-64
„Rynek” od 6.06.2011 do 12.06.2011, tel. 730-04-72
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.

