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NIEPRZYMUSOWE LĄDOWANIE W SZKLARCE
Gdy
w piątkowe
przedpołudnie
(1 maja) na terenie spółdzielni Jutrzenka
w Szklarce Myślniewskiej wylądował
śmigłowiec, wśród mieszkańców można
było zauważyć nie lada poruszenie.
Zaczęły pojawiać się domysły - może
awaria, może samolot straży pożarnej...
Na miejscu lądowania okazało się,
że śmigłowiec należy do dużej firmy

ze Zgorzelca, a osoby, które nim przyleciały, prawdopodobnie mają w okolicy do załatwienia sprawy biznesowe.
Przy maszynie pozostał pilot, kpt. Tade-

usz Broda, jak się okazało, bardzo sympatyczny człowiek, który z chęcią odpowiadał na nasze pytania.
Dokończenie na str. 13.

SZTAFETA ZS NR 1 NAJLEPSZA W POLSCE!!!

SANDRA CIEŚLAK
MISS NASTOLATEK

25 kwietnia w sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala finałowa Miss Polski Wielkopolski
i Miss Nastolatek Wielkopolski 2015.
Bardzo ucieszyła nas wiadomość, że tytuł
najpiękniejszej nastolatki zdobyła w tym roku
mieszkanka naszego powiatu - 16-letnia Sandra
Cieślak z Ligoty.
Dokończenie na str. 12.-13.

NOWY SKLEP ROWEROWY

SERWIS

Duży wybór rowerów:
-BMX
-Dziecięce
-Turystyczne
-Miejskie
-Górskie
Części rowerowe i akcesoria

To był wspaniały bieg, centrum Łodzi, dopingujący kibice, rywalizacja do ostatnich metrów i w końcu ogromna
radość! Zawodnicy ZS nr 1 w Ostrzeszowie najlepsi w Polsce!
Dokończenie na str. 22.

NOCNY RAJD PO PARKU
Celowe wprowadzanie samochodu
w poślizg, staranowanie ławki i przejazd przez park - to efekt nocnej eskapady nietrzeźwego 17-latka - mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego.
Chłopak przyczynił się też poniekąd
do problemów swojego kolegi, właściciela samochodu, w którego dokumentach policjanci znaleźli narkotyki.
Sobotnią noc młodzi mężczyźni spędzili w policyjnym areszcie.
Alkohol, kompletny brak wyobraźni
i chęć zaimponowania kolegom doprowadziły ostatecznie kilku młodych ludzi
za kraty policyjnego aresztu. Wszystko
działo się w sobotnią noc, 25 kwietnia,
w Ostrowie Wielkopolskim.
Chwilę po pierwszej w nocy policjanci
patrolujący ulice miasta zauważyli wjeżdżającego z dużą prędkością na rondo
osobowego citroena. Kierowca zacho-

wywał się tak, jakby uczestniczył w rajdzie - jechał zbyt szybko, wprowa-

899,-

dzał samochód w poślizg. W pewnym
momencie stracił panowanie nad autem
i rozpędzony citroen wjechał do pobliskiego parku…
Dokończenie na str. 3.

Kosy STIHL oraz kosiarki
VIKING w atrakcyjnych
pakietach promocji wiosennej
Ostrzeszów, ul. Armii Krajowej 4,
tel. (62) 586-09-68
Przedborów 31, tel. (62) 730-60-54

Zapraszamy

1199,-

Ostrzeszów,
ul. Daszyńskiego 22
tel. 730 353 623
e-mail: barsyl@o2.pl
www.e-bmx.pl

Zapraszamy
Więcej o nowym
sklepie czytaj
na str. 11.

Ty odpoczywasz,

automatyczna kosiarka
VIKING iMow
kosi za Ciebie.
Skontaktuj się z naszym przedstawicielem
handlowym i przyjedź zobaczyć iMow w akcji.
tel. kom 606 662 541
lub Przedborów 31,
tel. 62 730 60 54, 62 731 94 58
Zapraszamy

