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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.

Kaliska niczym potok

Zaniedbany skrawek

Po raz pierwszy

Pierwszy śnieg pokazał się u nas w miniony wtorek. Jednak prawdziwie sypnęło w niedzielę 11 listopada. Święty Marcin, zgodnie z ludowymi
przepowiedniami meteorologicznymi, przyjechał na białym koniu.

Wystarczyło kilka godzin niezbyt intensywnego deszczu, aby ul. Kaliska w Grabowie
znowu
zaczęła przypominać potok. Każda z licznych nierówności wypełniona jest wodą.
Sytuacja taka
powtarza się niemal przy każdych opadach. Przechodnie dość mają już ochlapywani
a przez przejeżdżające auta. A budynki, po takim „chrzcie” znajdują się w stanie rzeczywiście opłakanym.

Roboty
kanalizacyjno-drogowe
dodatkowo
utrudniają i tak trudną sytuację na dworcu autobusowym w Ostrzeszowie.

grzejnik aluminiowy
10 Īeber
- cena 279,00 zá

bateria umywalkowa
stojąca
- cena 59,90 zá/szt

kabina szklana 90 z
folia budowlana
brodzikiem
0,69 zá/m2
- cena 649,00 zá komplet

Nie zajmuj parkingowego dla inwalidów

Porządki w Grabowie

Ciasno na dworcu autobusowym

W Grabowie przy ul. Kaliskiej porządkowany jest
nowo położony chodnik. Będzie ładnie!

kompakt wc
- cena 149,90 zá/m2

PàYTKA GRES 30x30
- cena 14,99 zá

miska wisząca WC
- cena 149,90zá

wkáad kominkowy
Īeliwny A1
- cena 899,00 zá/szt

Nasze kolporterskie oko nie pierwszy już raz „zahaczyło” o ten
skrawek kobylogórskiego krajobrazu. Przy ulicy w kierunku Myślniewa stoją kosze, z których śmieci dosłownie się wylewają. Oczywistym jest, że nie przynosi to chluby tej pięknej miejscowości.

Kierowca, który zaparkował w miejscu dla inwalidów, tym razem będzie ukarany. I słusznie!

PROFIL CD SUFITOWY L-4 MB
- cena 6,80 zá/szt

pompa CO 25X40
- cena 159,90 zá/szt

weána ursa
# 50 - 6,29 zám2
2
# 100 - 12,99 zám

styropian EPS 70
Fasada - 117,99 zám3
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