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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.

Jaœnie panie, powóz zajecha³!
Bêd¹c dzieckiem, z bajek dowiadywa³em siê, ¿e kiedyœ by³y poz³acane
karoce z powo¿¹cym i poddanym, po którego plecach pan wchodzi³ do
powozu. PóŸniej wiedzia³em ju¿, ¿e ¿yjê w socjalizmie i kolumnami pojazdów jeŸdzili tylko partyjni dygnitarze, przed którymi rozwijano czerwone
dywany. Na filmach widzia³em, jak arystokrata laseczk¹, czyli symbolem
godnoœci i dostojeñstwa, stukaj¹c w plecy stangreta, wydawa³ mu polecenia. Prze¿y³em te¿ czas strajków, w których sam bra³em udzia³ i mia³o
byæ lepiej, a równoœæ wobec prawa i obowi¹zków mia³a byæ powszechna. Dziœ doczeka³em czasu, w którym mogê osobiœcie zobaczyæ powóz i
powo¿¹cego. Co prawda powóz nowoczesny, a dawny stangret zmieni³ siê
w kierowcê i ochroniarza, ale cel pozosta³ taki sam.
Nowy rz¹d, aby pokazaæ, ¿e wreszcie nastanie tanie pañstwo, na
zaprzysiê¿enie pojecha³ autobusem. Podczas expose premier zapewnia³, ¿e
nast¹pi ograniczenie przywilejów w³adzy: „Chcia³bym pañstwa zapewniæ,
¿e te przywileje, materialne przywileje w³adzy przestan¹ dra¿niæ Polaków,
bo znikn¹. Tanie pañstwo dziêki tej ekipie i tej koalicji stanie siê faktem
szybciej, ni¿ ktokolwiek mo¿e siê spodziewaæ. Tu w tej izbie przedstawiciele
mojego rz¹du ka¿dego miesi¹ca, powtarzam, ka¿dego miesi¹ca bêd¹ informowali wysok¹ izbê i opinie publiczn¹, o kolejnych decyzjach likwiduj¹cych
przywileje w³adzy, przywileje prawne i materialne”. Premier Tusk zamiast
kolumn¹ z³o¿on¹ z 6 samochodów, zamierza jeŸdziæ tylko jednym, a na zagraniczne wizyty lataæ rejsowymi samolotami, co ju¿ siê potwierdzi³o. Po
takich obietnicach i wytrwaniu w nich, nic tylko przyklasn¹æ i czekaæ na
poprawne zagospodarowanie tych oszczêdnoœci.
Koalicja, jaka zawi¹za³a siê, aby rz¹dziæ ca³ym krajem, w naszej gminie funkcjonuje ju¿ od dawna. Zastanawiam siê tylko, dlaczego politycy
ni¿szego szczebla nie patrz¹ w ten sam sposób na ograniczanie przywilejów
w³adzy. W przyjêtym na 2007 rok bud¿ecie, w celu pokrycia niedoboru zaplanowano zaci¹gniêcie kredytu w kwocie 3.739.476z³. Zaplanowano wiele
inwestycji, które w ocenie burmistrza powinny u³atwiæ ¿ycie mieszkañcom.
Wœród tych wielu planów by³a budowa drogi Olszyna-Rojów. Mamy
grudzieñ, lecz budowa ta wcale nie rusza. S¹ jednak widoczne priorytety
w naszej gminie, których wykonanie jest konieczne. Takim priorytetem by³,
jak siê okaza³o, zakup samochodu marki TOYOTA za 97.600z³. Tylko po tych
dwóch przyk³adach widaæ, ¿e nie chodzi o u³atwienie ¿ycia mieszkañcom
chocia¿by wspomnianej Olszyny, ale o u³atwienie ¿ycia urzêdnikom. Ja,
kiedy przeczyta³em o planowanym zakupie samochodu, zapyta³em, czym
uzasadnia siê taki zakup. Potrzebê tê motywowano w³aœnie koniecznoœci¹
dalekich wyjazdów, bo, jak uzasadniono, przejazd do stolicy Wielkopolski
bardzo mêczy kieruj¹cego.
- Po dotarciu na miejsce trzeba mieæ jasny umys³ do dyskusji i podejmowania decyzji, a zmêczenie podró¿¹ temu nie s³u¿y - takie us³ysza³em
wyjaœnienia.

Po zapowiedziach rz¹du mo¿na siê ³udziæ, ¿e bêdzie wreszcie tanie
pañstwo. Po dzia³aniach gminnych radnych widaæ, ¿e gmina bêdzie coraz
dro¿sza. Utrzymanie samochodu, licz¹c tylko paliwo i ubezpieczenie, bêdzie
drogo kosztowa³o. Op³acenie kierowcy to kolejna pozycja w wydatkach.
Pyta³em prywatnych przewoŸników - podró¿ do Poznania, czterogodzinny
postój oraz powrót to koszt oko³o 400-500 z³ brutto. Wynajmuj¹c taksówkê,
mamy zatem wszystko wraz z kierowc¹ - czy warto by³o kupowaæ tak drogi
samochód?
„Dwójka”- Nieregularnik dla Uczniów - taka gazeta jest wydawana w
Szkole Podstawowej nr 2, jej redaktorem naczelnym jest I. Ka³u¿a z klasy
6a. Na 5 str. tej gazety jest wyra¿ona proœba do dyrektora tej szko³y:
„W imieniu wszystkich uczniów prosimy Pana o zakupienie do naszej
szko³y szafek na odzie¿ oraz artyku³y papiernicze. W plecakach nosimy
nawet po 10 kg. A wszystko to artyku³y szkolne! Gdybyœmy mieli szafki,
moglibyœmy zostawiæ czêœæ zawartoœci tornistrów w szkole. By³yby one
l¿ejsze. A mo¿e przy mniejszym ciê¿arze dla cia³a, g³owy nasze lepiej
pracowa³yby? Bardzo niewygodnie jest nam równie¿, gdy musimy przenosiæ
z klasy do klasy kurtki, swetry, worki na w-f...
A problem ten mo¿na rozwi¹zaæ jednym prostym sposobem! TO SZAFKI!!!
Bardzo wiêc Pana prosimy o spe³nienie naszej proœby.
Z powa¿aniem
Julia i Magda z kl. 4a”
Obok zamieszczony jest inny tekst o podobnej treœci i z ³adnym tytu³em,
„Ale ³upie w krêgos³upie”. Podpisa³ siê „Jeszcze prosty” uczeñ.
Tyle dzieci z „dwójki”, ale przecie¿ problem ten dotyczy wszystkich szkó³.
Trzeba pomyœleæ i o tym, ¿e nie wszystkie dzieci dowo¿one s¹ do szko³y,
wiêc dŸwigaj¹ te ciê¿kie plecaki nie tylko na jej terenie. Szko³y podstawowe
podlegaj¹ gminom, zatem wszystko w rêkach radnych naszej gminy. Jak
widaæ po ostatnim zakupie zaprezentowanym na ³amach „Czasu”, radni
woleli kupiæ piêkny i drogi samochód, aby urzêdnicy nie musieli nosiæ w
rêkach ciê¿kich urzêdowych teczek. Dzieci z ciê¿arem jakoœ musz¹ sobie
radziæ, w koñcu s¹ m³ode i jeszcze nie rz¹dz¹. Jedyna nadzieja w tym, ¿e
teraz, gdy ju¿ nasza w³adza posiada tak piêkn¹ limuzynê i wszêdzie dojedzie wypoczêta i skupiona, to wœród innych umêczonych podró¿¹, bez problemu za³atwi wszelkie œrodki, równie¿ na te wymarzone szafki dla dzieci.
Wkrótce siê oka¿e, o ile sprawniejsza bêdzie w³adza posiadaj¹ca luksusowy
s³u¿bowy wóz.
Zacz¹³em o bajkach i skoñczê tym samym. Dawno, dawno temu, gdy
szlachcice jeŸdzili karetami, karety te by³y oznaczone ich herbami. Mam
nadziejê, ¿e w krótkim czasie i nasza gminna karoca zostanie oznaczona takim herbem, aby wszyscy orientowali siê, kto ni¹ jedzie i czy jeŸdzi
tylko w s³u¿bowych sprawach. Zaœ wojewódzcy urzêdnicy, widz¹c herb
nadje¿d¿aj¹cej powózki, ju¿ z daleka bêd¹ wiedzieli, czy zbli¿a siê wypoczêty
œwiat³y umys³, b³yskotliwy i pojêtny, czy ktoœ umêczony, kogo mo¿na bêdzie
sp³awiæ byle och³apami.
Uwa¿am, ¿e kupno tej „fury” to nie przymus sytuacyjny, lecz zachcianka, zadêcie naszej w³adzy. Jeœli nawet do funkcjonowania urzêdu konieczny
jest s³u¿bowy samochód, to czy musi byæ to a¿ taka „wypasiona bryka”. W
naszej sytuacji kupno tak drogiego samochodu to tak, jakby inwalidzie bez
nóg ufundowaæ z³ote zêby.

Echa artyku³u „Kraszewice nie chc¹ linii 400 kV”

Wyjaœnienie dla mieszkañców Jeleni
Zesz³otygodniowa relacja z sesji Rady Gminy w Kraszewicach („Kraszewice nie chc¹ linii 400 kV”) nie pozosta³a bez echa. Kontrowersje wzbudzi³o
przede wszystkim zdanie mówi¹ce o wygórowanych ¿¹daniach finansowych stawianych przez czêœæ w³aœcicieli gruntów. Ci, którzy do nas dzwonili, czuli siê dotkniêci tymi s³owami. Zapewniali, ¿e nie chodzi im o pieni¹dze,
a jedynie o bezpieczeñstwo swoje i swoich rodzin. Tylko dlatego protestuj¹
przeciwko obecnej wersji planu przebiegu linii 400 kV przez miejscowoœæ
Jelenie. Co wiêcej, twierdz¹, ¿e podczas relacjonowanej przed tygodniem
dyskusji nie poruszono kwestii zbyt wysokich odszkodowañ. Aby wiêc
uci¹æ spekulacje na ten temat, zamieszczam poni¿ej cytat z wypowiedzi
Jacka Kucharskiego – dyrektora Agencji Promocji Inwestycji.
-Od dosyæ dawna negocjatorzy chodz¹, rozmawiaj¹ z mieszkañcami,
podpisywane s¹ umowy, a nastêpnie akty notarialne, w których ustanawiana jest s³u¿ebnoœæ gruntowa i w których w³aœciciele wyra¿aj¹ zgodê
na przeprowadzenie linii. Jest podpisana znakomita wiêkszoœæ takich
umów. Z dwunastoma w³aœcicielami ich nie podpisano. Dotyczy to ok.
30 nieruchomoœci. Przyczyny s¹ ró¿ne. W³aœciciel nie wyra¿a zgody na
budowê linii, bo ma do tego prawo, nie interesuje go to, stwierdza „róbcie,
co chcecie”. Jest te¿ grupa takich w³aœcicieli, którzy mówi¹ – tak, ale mi
za to zap³aæcie. Oczywiœcie z tytu³u przeprowadzenia linii ka¿dy w³aœciciel
dostaje rekompensatê, ale ta rekompensata mo¿e byæ wyp³acona tylko w
takiej wysokoœci, w jakiej jest okreœlona odpowiednim operatem. Nie s¹ to
kwoty brane z ksiê¿yca ani z powietrza i nie mog¹ byæ dowolnie ustalane.
Je¿eli ró¿nica pomiêdzy operatem szacunkowym a ¿¹daniami w³aœciciela
nie jest du¿a i w wyniku negocjacji osi¹gnie siê jakieœ porozumienie, sprawa
jest za³atwiona. Natomiast je¿eli oczekiwania w³aœciciela s¹ zbyt wysokie
i nieudokumentowane, to inwestor nie mo¿e wyp³aciæ dowolnie przyjêtych
sum. Te negocjacje bêd¹ toczyæ siê dalej, nie zamykamy dzia³alnoœci z
chwil¹ uchwalenia planu. Bêdziemy starali siê dojœæ do porozumienia ze
wszystkimi w³aœcicielami.
Ocenê i interpretacjê powy¿szych s³ów pozostawiam Czytelnikom. Jest
jednak faktem, ¿e one pad³y, co zapewne odnotowano równie¿ w protokole
z obrad sesji.

£. Œmiatacz

Zawiadomienie o wszczêciu postêpowania
Starosta Ostrzeszowski dzia³aj¹c zgodnie z art. 61 par.4 i art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postêpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz.1071, z póŸn. zm. / zawiadamia, ¿e na wniosek Wójta Gminy Kraszewice z dnia
28 listopada 2007 r. / l.dziennika 2685/07 / zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi kategorii gminnej
z lokalizacj¹ na dzia³kach nr ewidencyjny 868/2, 867/2, 866/2, 865/7, 865/4, 864/4,
863/2, 928/2 po³o¿onych we wsi G³uszyna, gmina Kraszewice.
Przedmiotowe zawiadomienie o wszczêciu postêpowania zgodnie z art. 49 kpa
oraz w powi¹zaniu z art. 5 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z póŸniejszymi zmianami / jest obwieszczeniem, które
bêdzie zamieszczone na ³amach czasopisma lokalnego „Czas Ostrzeszowski" oraz
na urzêdowej tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Kraszewice.
Zgodnie z art. 73 ust.1 kpa organ jest obowi¹zany umo¿liwiæ stronom przegl¹danie
akt sprawy oraz sporz¹dzanie z nich notatek i odpisów. Dokumentacja zwi¹zana z
w/w spraw¹ jest do wgl¹du w Wydziale Architektury i Budownictwa / biuro nr 30 /.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dnia
od dnia publicznego og³oszenia.
Z up. Starosty
Kazimierz Ciurys
Kierownik Wydzia³u
Architektury i Budownictwa

Irytacje
Ostatnio jecha³em poci¹giem do Kalisza
i mia³em okazjê zobaczyæ nasz wspania³y
„dworzec kolejowy”. To, co zobaczy³em,
wo³a o pomstê do nieba. A przejœcie z poczekalni dworca na peron œni mi siê po nocach.
Mówi siê przecie¿, ¿e dworce PKS, PKP s¹
czêsto wizytówkami naszych miast.

Serdeczne podziêkowanie
wszystkim, którzy okazali serce
i wspó³czucie, zamówili msze œw.,
z³o¿yli kwiaty i wieñce, uczestniczyli
w nabo¿eñstwie pogrzebowym
i odprowadzili na miejsce wiecznego
spoczynku

œp. Mariê Jendrzejczak
sk³ada
rodzina

APTEKI
Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
DyĪury w dni powszednie od godz. 2000 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 900 - 2200

Ad vocem

Szanowny Panie Rafale, wybra³ Pan w swoim liœcie tylko jedn¹ pozycjê, pomijaj¹c
wszystkie inne, które ja poruszy³em. Ani jednym s³owem nie odniós³ siê Pan do tego,
kiedy rolnik nazbiera na swoj¹ emeryturê, skoro zabiera wiêcej ni¿ daje. Emerytury
rolnicy chc¹ mieæ porównywalne z robotniczymi, wiêc kto ma na nie p³aciæ. Ja w
swoim felietonie nie proponowa³em przymusu p³acenia podatku dochodowego przez
rolników. Wskaza³em tylko, ¿e s¹ wœród nich tacy, którzy zawo¿¹c i handluj¹c rupieciami z Zachodu, nawet nie obrabiaj¹ posiadanej ziemi, a korzystaj¹ z przywilejów dla
rolników. Je¿eli zaœ chodzi o ten komfort gotówki na starcie, to proszê mi wskazaæ,
nazwijmy to umownie „prywaciarza” lub „zwyk³ego robola”, który na starcie ma nadmiar gotówki. Taki prywaciarz za PRL-u by³ tak samo gnêbiony domiarami jak rolnik
kontyngentami. Dziœ te¿ ¿aden z nich nie dosta³ maszyn od rz¹du za darmo, lecz
musia³ je kupiæ tak samo jak rolnik. Rz¹d budynków mu nie wybudowa³. Nie tylko
rolnicy buduj¹ swoje domy, prawie ka¿dy w³asny dom buduje z kredytu, który potem
latami sp³aca. Ma³o tego, wybuduje budynek gospodarczy i p³aci od niego wysoki
podatek, a jeœli za³o¿y firmê, to chocia¿by trzyma³ w nim tylko drabiny do malowania
mieszkañ, podatek od nieruchomoœci p³aci w wysokoœci 17,90 z³ za m2. Jaki rolnicy
p³ac¹ podatek od budynków gospodarczych? Je¿eli komuœ zamoknie w tak drogo
op³acanej szopie cement, który zakupi³ na wykonanie zleconej roboty, to jest to tylko
i wy³¹cznie jego strata. Nie dostanie on wtedy niskooprocentowanego kredytu tylko
dlatego, ¿e pada³ deszcz.
Nie chcê siê z Panem licytowaæ, kto ma l¿ej, ale trzeba zauwa¿yæ to, ¿e nie tylko rolnicy maj¹ „pod górkê”. Ja nie chcê - jak Pan napisa³ „wpompowaæ kolejnych
pieniêdzy w bud¿et”. Ja tylko zada³em pytanie, czy uczciwe jest to, ¿e bud¿et w
ogromnej mierze ³ataj¹ robotnicy. Raz jeszcze wspomnê o pieni¹dzach, które kr¹¿¹
wokó³ rolnictwa. Oto wydatki na rolnicze emerytury, renty, zasi³ki pogrzebowe,
sk³adkê zdrowotn¹ w przysz³ym roku wynios¹ 16,26 mld z³. Z rolniczych sk³adek ma
wp³yn¹æ tylko 1,24 mld z³. Wielkoœæ tych kwot mówi sama za siebie, a pieniêdzy u
nas siê nie wykopuje, lecz ktoœ musi je zarobiæ i oddaæ do bud¿etu pañstwa. Wed³ug
Pana nie mog¹ to byæ rolnicy, wiêc kto? Wp³acaj¹cy pieni¹dze do bud¿etu pañstwa
musi utrzymaæ polityków, lekarzy, nauczycieli, policjantów, stra¿, itd. Dlaczego rolnikom brak chêci ³o¿enia tylko na zabezpieczenie siebie? Dlaczego rolnik za zyski
ma kupiæ sobie nowy telewizor lub zmieniæ samochód na nowszy, a robotnik musi
za niego zap³aciæ sk³adkê zdrowotn¹? Piszê tutaj nie o bogaczu, lecz o robotniku
doje¿d¿aj¹cym rowerem do pracy, bo przecie¿ tacy s¹ i ja ich widzê. Przecie¿ robotnik zarabiaj¹cy minimaln¹ pensjê, maj¹cy bezrobotn¹ ¿onê i tê czwórkê dzieci, któr¹
podawa³em za przyk³ad, wcale nie jest w lepszej sytuacji ni¿ rolnik. Bezrolni robotnicy pochodz¹ równie¿ z wiosek, tam mieszkaj¹ i tam chodzi³y do szko³y ich dzieci.
Przecie¿ nie zlikwidowano szkó³ wiejskich tylko dla rolników, a pr¹du, asfaltu i wody
nie zak³adano tylko robotnikom, a dopiero w póŸniejszym czasie rolnikom. Jeœli w
danej wiosce dostêpny jest Internet, to tak dla robotnika, jak i dla rolnika. Dlaczego
wiêc ten równie ciê¿ko pracuj¹cy robotnik, mieszkaj¹cy w tej samej wiosce, musi z
ciê¿ko zarobionych pieniêdzy odk³adaæ na swoj¹ i czêœciowo na rolnika emeryturê?
Dlaczego ten ciê¿ko pracuj¹cy robotnik musi zap³aciæ podatek od dochodu, a rolnik
chce zmieniaæ samochód, kupiæ meble i telewizor. A tak na marginesie, je¿eli tylko
rolnik pracuje od niedzieli do soboty, to po co mu telewizor, kiedy w niego bêdzie
patrzy³? Z obserwacji jednak wiem, ¿e najwiêcej telenoweli ogl¹daj¹ w³aœnie rodziny
rolnicze. Takich pytañ i przyk³adów mogê zadaæ wiele, a Pan, jeœli zechce znaleŸæ
jak¹œ dziurê, to znajdzie. Pan przedstawi jakieœ przyk³ady i ja te¿, ale ten „ping-pong”
do niczego nas nie doprowadzi. Chodzi raczej o to, aby zrozumieæ ró¿nice miêdzy
biednymi i bogatymi, a nie dzieliæ spo³eczeñstwa na ciê¿ko pracuj¹cych biednych
rolników i tê resztê bogatych, którzy maj¹ obowi¹zek wspieraæ ka¿dego rolnika,
niezale¿nie od tego czy chodzi w gumiakach, czy lakierkach. Na koniec chcê zwróciæ
uwagê, ¿e ja w³aœnie napisa³em, i¿ nie chodzi o gnêbienie rolników, ale ¿eby tak¿e
zwracaæ uwagê na innych, którym równie ciê¿ko siê ¿yje. Pisa³em, ¿e nie mo¿na
traktowaæ tak samo rolnika z cherlawym konikiem i obszarnika, którego równie¿ i
Pan zauwa¿a. Nie wiem, dlaczego widzi Pan tylko biedê i trudy ¿ycia rolników, a
nie chce zauwa¿yæ trudu ludzi bezrolnych, których oburza to, ¿e pracuj¹ na siebie,
swoje rodziny i jeszcze zmusza siê ich, aby dop³acali innym, wcale nie biedniejszym.
Biedny robotnik, je¿eli nie bêdzie dotowa³ rolników, to kupuj¹c dzieciom ciuszki nie w
„lumpeksie”, te¿ wyda te pieni¹dze w Polsce.
Podejrzewam, ¿e bardzo pobie¿nie przeczyta³ Pan mój felieton albo nie zrozumia³
zawartej weñ intencji. Ja odnosi³em siê do systemu, a nie tylko do rolników
posiadaj¹cych marn¹ ziemiê. W³aœnie zmiana systemu powinna rozró¿niaæ rolników
i tych, którzy maj¹ tylko troszkê ziemi. Powinna rozró¿niæ rolnika posiadaj¹cego
czarnoziem i tego posiadaj¹cego tylko piach. Rolnik sk³adki zdrowotnej nie p³aci, a
przecie¿ te¿ choruje. Kto ponosi tego koszty? Tu trzeba wypracowaæ jakiœ kompromis, ale aby go wypracowaæ, trzeba wyraziæ chêæ do dyskusji nad zmianami, a nie
oburzaæ siê na ca³y œwiat. Pokazywanie w³asnego niedostatku nie zama¿e prawdy,
bo prawda jest taka, ¿e bieda zagl¹da w oczy nie tylko rolnikom.

Podobno ustawa o samorz¹dzie mówi, ¿e
miasto nie mo¿e finansowaæ remontu dworca. Je¿eli tak, to g³upia jest to ustawa, a jeszcze mniej rozs¹dni s¹ ci, którzy j¹ uchwalili i
szybko trzeba j¹ zmieniæ.
Mamy pos³a Grzyba w parlamencie, a PSL
w rz¹dzie. Ta ustawa nic nie bêdzie kosztowaæ
bud¿etu pañstwa, ba s¹ miasta, które chêtnie
bêd¹ finansowaæ remonty swoich dworców
kolejowych czy PKS. Miasto Ostrzeszów na
pewno nie posk¹pi grosza na ten cel, bo jak

Jan Jangas

widaæ po inwestycjach w mieœcie, jest dobrym gospodarzem.
Wiêc, Panie Poœle Grzyb, inicjatywa nale¿y
do Pana. ¯yczê powodzenia w swoim klubie i
w Sejmie. W³adza bli¿ej ludzi – niech to has³o
nowego rz¹du szybko siê spe³ni.
Pozdrowienia dla czytelników „Czasu
Ostrzeszowskiego”.

Serdeczne podziêkowanie
wszystkim, którzy okazali serce
i wspó³czucie, zamówili msze œw.,
z³o¿yli kwiaty i wieñce, uczestniczyli
w nabo¿eñstwie pogrzebowym i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

œp. Janinê Dudziak
sk³adaj¹
dzieci z rodzinami

Równie¿ czytelnik
(nazwisko do wiadomoœci redakcji)

Serdeczne podziêkowanie
rodzinie, przyjacio³om, znajomym, s¹siadom, delegacjom
oraz wszystkim, którzy okazali
serce i wspó³czucie, uczestniczyli
w nabo¿eñstwie pogrzebowym,
z³o¿yli kwiaty, zamówili msze œw.
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

œp. Zbigniewa Skrzypka
sk³ada
¿ona z rodzin¹

Redakcja czynna w dni powszednie od 8 00 do 16 00. We wtorki od 700 - 1100.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90

(soboty, niedziele) peánionych przez apteki w Ostrzeszowie

„W Rynku” od 10.12.2007 do 16.12.2007, t. 730-04-72
„Zamkowa” od 17.12.2007 do 24.12.2007, t. 732-05-35
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