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FIRMY CZYTELNIKOM „CZASU
OSTRZESZOWSKIEGO” NAGRODY ROZLOSOWANE!

Pożar wybuch
ł w nocy

UWAGA – NAGRODY MOŻNA ODBIERAĆ OD PIĄTKU 5 LUTEGO BR.
Choć nasz świąteczny konkurs
przeprowadzamy już od kilkunastu lat,
właściwie niemal od początku istnienia
„CzO”, to niezmiennie cieszy się on
ogromnym powodzeniem. W tym roku
również wpłynęło bardzo dużo kartek z
rozwiązaniami (ponad 800) i, na szczęście, mniej niż w latach poprzednich
było kartek nieregulaminowych czy z
błędnymi rozwiązaniami.
Losowanie odbyło się w środę 27
stycznia, o godz. 12.00, w redakcji

LUTOWA DZIEWCZYNA

Ujmuje nas takie postawienie sprawy,
tym bardziej więc chcemy spotkać się z
rodziną państwa Kończaków z Torzeńca.
Jest sobota przed południem. To tu –
zatrzymuję się przed drewnianym domkiem, z zewnątrz wygląda całkiem dobrze,
jakby nic się nie stało, jedynie komin przypomina o zdarzeniu sprzed kilku dni.
Drzwi otwiera pani Małgorzata. Wchodzimy do środka. Robota wre, malowane
są ściany, nowo ustawione regipsy, sufit,

uzupełniony kasetonami, które uległy zniszczeniu podczas pożaru.
Pani Małgosia zaczyna swą opowieść.
„To było w tej najzimniejszej nocy z
poniedziałku na wtorek ( 26/27 stycznia),
ok. godz. 1.30 przebudziłam się. Spałam
czujnie, gdyż akurat w tym dniu pracę

Wyniki na str. 13.

zaczynałam bardzo wcześnie. W pewnym
momencie coś mnie zaniepokoiło - poczułam zapach dymu, w ustach miałam gorzki
smak. Prawie natychmiast uświadomiłam
sobie, że się palimy, obudziłam męża,
zaalarmowałam cały dom.

Dokończenie na str. 3.

RAJAL Sp. z o.o.
Paliwa płynne
produkcji PKN Orlen
z dowozem do klienta

Oleje napędowe
Olej napędowy grzewczy
Ekoterm plus

Powoli, krok po kroku, przy wsparciu rodziny i przyjaciół naprawialiśmy to, co
nadwerężył ogień.

Paulina

tel. 691 106 739

CYSTERNY - mycie wewnętrzne i zewnętrzne
Nowo otwarta myjnia
- najnowsza technologia
- nowoczesny sprzęt „KÄRCHER”
- profesjonalna obsługa
- ATRAKCYJNE CENY!

24h

„WIELICZKO” P.H.U.

www.wieliczko.pl

fot. S. Szmatuła

O tym zdarzeniu powiadomił redakcję
nasz czytelnik – mieszkaniec Torzeńca.
„Może napisalibyście o rodzinie, której
spaliła się część domu, tam jest czworo
dzieci, może po waszym artykule ktoś
pomógłby w tej trudnej sytuacji.”
Dzwonimy pod podany numer telefonu.
W słuchawce odzywa się miły kobiecy
głos. Na pytanie, czy chcieliby opowiedzieć o zdarzeniu, pada niezdecydowana
odpowiedź:
- Nie, to nie był taki wielki pożar, jakoś
damy sobie radę.
- A może jednak, przecież mieszkańcy
naszego powiatu zawsze w takich sytuacjach pomagali, może mają państwo jakieś
konkretne potrzeby?
- Już posprzątaliśmy, trwa remont
zniszczonych miejsc. Nie chcemy prosić
o pomoc, pewnie są ludzie w trudniejszej
sytuacji.

„Czasu Ostrzeszowskiego”. Nad prawidłowym jego przebiegiem czuwała
komisja w składzie:
p. Kazimierz Hudzik, p. Agnieszka
Pisula, p. Agnieszka Halamunda.
Kartki bardzo sprawnie losowali:
Sandra i Kacper oraz, od czsu do czsu,
przybyli na losowanie dorośli.

56-500 Syców ul. Szosa Kępińska 83
tel. 0509 453 229

