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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.

Na biegunie powiatu

Nowe barierki przy drodze

Zmorzyło go 10 ton

Ten znak najwyraźniej nie wytrzymał i ugiął się pod własnym, nie byle
jakim ciężarem.

Okolice Zmyślonej Parz. i Parzynowa nie, bezpodstawnie można nazywać biegunem powiatu ostrzeszowskiego. Śnieg i chłód
atakuje tam chyba zawsze ze wzmożoną siłą. Tak było równie
żw
minionym tygodniu – ostro wiało i sypało, na drodze tworzy
ły się
już pokaźne zaspy.

Uśmiechnięta antena

Nieszczęśliwy PKS

Wtorkowy poranek dla kierowcy tego autobusu
nie był zbyt szczęśliwy. Jego pojazd ugrzązł w jednym
z przydrożnych rowów w Biskupicach Zabarycznych.
Takie sytuacje powinny być przestrogą dla pozostałych kierowców, zwłaszcza zimą.

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

Pierwszy kulig

Na jednym z domów w Godziętowach wypatrzyliśmy taką oto antenę satelitarną. Ciekawe, czy za jej
pośrednictwem ma się dostęp do bardziej optymistycznych programów telewizyjnych?

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

W Giżycach zostały zamontowane barierki, które zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Dzięki nim kierowcy mogą
czuć
się pewniej.

Zeszłot ygodniowy atak śniegu i mrozu stał sie
doskonałą okazją do przetestowania wszelkiego rodzaju sprzętu zimowego. Mama Kingi i Kamila z Torzeńca zafundowała im pierwsz y w tym sezonie kulig.
Co prawda tylko do pobliskiego sklepu, ale i tak frajda
była wielka.

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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