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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.

Wynajem limuzyny LINCOLN TOWN-CAR

kiem kolportera

Ale dziura!

Chętnie nawiążę stałą współpracę w celu
kompleksowej obsługi imprez

Gdzie podjazd?
tel. 0604 253 811
tel/fax 071/ 78 28 939

e-mail: pcelektronika@poczta.onet.pl

Przed remontem ratusza był. Dziś po kilku miesiącach od
zakończeniu prac jeszcze nie powrócił na poprzednie miejsce. A tyle się mówi o integracji społecznej.

Asfalt nie wytrzymał trwających upałów i… pękł. Dobrze,
że nie doszło do wypadku, bo dziura w asfalcie na ul Sportowej ma ponad pół metra głębokości.

Skutery już od 2399zł
Quady ze wstecznym biegiem
już od 1799zł

Źle widać na Pogodnej

Srebro w modzie

Jak za PRL-u zielonkawożółty, tak teraz srebrny kolor lakieru samochodowego jest bardzo popularny. Wystarcz y
rozejrzeć się po parkingu. Przez 5 minut w godzinie szczytu
obserwowałem jedno ze skrzyżowań w Ostrzeszowie – przejechało 20 srebrnych aut.

Wyjazd z ulicy Hurtowej na ul. Pogodną jest bardzo niebezpieczny, rosnące w pobliżu tego skrzyżowania drzewa
skutecznie ograniczają widoczność. Uwagę na tę sytuację
zwróciło już wielu kierowców, więc chyba czas to zmienić.

Rowery
Części zamienne i eksploatacyjne
Foteliki dziecięce
Grabów n/Prosną, Rynek, tel. 062/ 730-50-32
Brzeziny, ul. Kaliska 1, tel. 062/ 769-89-44; 0694 253 361

VI rok akademicki zakończony
Kolejny rok akademicki 2007/2008
uroczyście zakończyło Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Ostrzeszowie w dniu 24 czerwca. Słuchacze zebrali się licznie w sali straży.
Przybyli zaproszeni goście - starosta,
wicestarosta oraz przyjaciele naszego
uniwersytetu, dr Marian Cegiełka i dr

Zbyszko Szmaj. Były życzenia i kwiaty,
również dla solenizantek i solenizantów
- Janin i Janów. Prezes UTW Janina Tarchalska poinformowała o planach stowarzyszenia na przyszły rok akademicki. Słuchacze mogli się wypowiedzieć w
ankiecie, którą otrzymali na spotkaniu.
Mogli zgłaszać propozycje nowych

zadań. Koleżanka Leokadia Krawczyk nasz skarbnik, poinformowała o stanie
finansów i liczbie członków stowarzyszenia. Wiceprezes Barbara Ambroży
proponowała nową formę aktywności
fizycznej dla słuchaczy, w postaci nordic walking, czyli marszu nordyckiego.
Wędrówki „z kijkami” odbywają się także w czasie wakacji i mają coraz więcej

zwolenników. Nie obyło się bez humoru
i rozrywki. Świetnie bawił publiczność
doruchowski kabaret EWG. Skrót będący nazwą kabaretu artyści wyjaśnili
jako Ewentualnie Wyższa Gaża! Były też
inne, mniej przyzwoite wyjaśnienia tej
nazwy. Potem sami słuchacze włączyli
się do zabawy. Panie z sekcji gimnastyki zaprezentowały tańce, wśród nich

„makarenę”, „zorbę”, „kaczuchy” i inne.
Wszyscy świetnie się bawili. Do tańca
przygrywał zespół V Biesiady, a śpiewem umilały czas nasze słuchaczki z
chóru. 100 lat, Drodzy Seniorzy!
Do zobaczenia w nowym roku akademickim 2008/2009.
Wiceprezes UTW Barbara Ambroży

Susza pogłębia się
Pogłębiająca się w Wielkopolsce susza coraz bardziej zagraża uprawom polowym i sadom.
Rolnicy z niepokojem patrzą na
żółknące, ledwie odrośnięte od
ziemi źdźbła zbóż jarych, na
wysychające w wielu miejscach
łąki – można po nich jeździć
rowerem, drugi pokos już raczej przepadł. Z drzew opadają
owoce, a ziemniaki mogą się po
prostu ugotować w ziemi. Pewne rejony naszego powiatu, a
nawet gminy ostrzeszowskiej,
miały więcej szczęścia i niebiosa

„przydzieliły” im ostatnio dość
znaczne opady (Ostrzeszów,
Mąkoszyce), czego nie można
powiedzieć o Szklarkach, Kotowskiem, Jesionie. Sołtysi informują, że rolnicy mogą składać
do urzędów gminnych wnioski o
kredyty suszowe.
W związku z suszą zachowajmy ostrożność w lesie, na wyschniętych łąkach i w pobliżu
dojrzewających zbóż. Oszczędzajmy wodę, ale wystawiajmy
ją dla ptaków i dzikich zwierząt.
Ryszard Pala

Krówki z niepokojem patrzą w przyszłość.

