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Wybieramy zdjęcie
- wysyłając SMS-y
KONKURS Z NAGRODAMI

27.01.2010
3.02.2010

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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FIRMY CZYTELNIKOM „CZASU OSTRZESZOWSKIEGO”
- NAGRODY ROZLOSOWANE!
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UWAGA – NAGRODY MOŻNA ODBIERAĆ OD PIĄTKU 5 LUTEGO BR.

Styczeń to okres podsumowań. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich,
wybieramy najładniejsze zdjęcie dziewczyny z naszej okładki. Czy któraś fotografia
podobała Ci się szczególnie? Która, według Ciebie, zasługuje na miano najładniejszej
w roku 2009?
Masz teraz okazję o tym zadecydować. Do 4 lutego 2010r. przyjmujemy głosy.
Wśród osób, które prześlą sms-y, rozlosujemy dwie nagrody – odtwarzacze DVD;
nagrody (również odtwarzacz DVD) otrzymają też dwie osoby, które wyślą najwięcej
sms-ów.
Oczywiście będą też upominki dla dziewcząt ze zdjęć – laureatów. Zapraszamy do
zabawy.
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Wyślij SMS-a na numer 7135
o treści CZAS.numer zdjęcia
np. CZAS.1
Koszt SMS-a 1zł netto (1,22zł z VAT)
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- p. Zbigniew Sowiński, Ostrzeszów - DAMAR
II (bon wartości 200zł – do odbioru w firmie,
Ostrzeszów, ul. Hurtowa 5)

- p. Alina Pokusa, Szklarka Przyg. - TOL-BUD
(drzwi – do odbioru w firmie, Ostrzeszów, ul.
Kościuszki 33)

- p. Urszula Kupijaj, Szklarka Myśln. - POPRAWA (sprzęt AGD wartości 300zł – do
odbioru w redakcji)

- p. Jan Słaby, Ostrzeszów - STRUKPOL (niespodzianka – do odbioru w firmie, Ostrzeszów, ul. Leśna 16)

- p. Emilia Wróbel, Mikstat Pustkowie
- p. Bogumiła Balcerek, Doruchów
- p. Agnieszka Sowizdrzał, Salamony - Firma
BIRAS (przegląd rejestracyjny – talony do odbioru w redakcji)

- p. Maria Kwiaj, Ostrzeszów
- p. Maria Mrugała, Ostrzeszów - ZAJAZD
SIODŁO (dla obu pań talony na kolację – do
odbioru w redakcji)
- p. Małgorzata Szadkowska, Potaśnia - MEBLE KRASZEWICE (dwa fotele – do odbioru
w firmie, Marydół 37)
- p. Barbara Małolepsza, Grabów
- p. Stefan Janicki, Marszałki - PROFI (dla
każdej z osób zestaw produktów firmowych
– do odbioru w redakcji)
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- p. Marta Missalla, Szklarka Przyg. - AGRO
HYDRO LAND (talon 200zł – odbiór w firmie,
Grabów, ul. Kępińska 1)
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- p. Agnieszka Jankowska-Mikołajczyk, Marszałki
- p. Andrzej Ślak, Zajączki
- p. Ireneusz Perzyński, Dębicze - APTEKA
ZAMKOWA ( dla każdej z osób talon wartości
100zł – do odbioru w redakcji)
- p. Lilla Zielińska – Książenice
- p. Longina Bochm, Doruchów - DIETOTEKA
– gabinet dietetyczny (dla obu pań dieta wartości 100zł + urządzenie do pomiaru zawartości tłuszczu i wody w organizmie – odbiór
w firmie, Ostrzeszów, ul. Piekary1)
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- p. Kazimierz Wojtasik, Kobyla Góra - KOMINKI (zestaw akcesoriów kominkowych –
do odbioru w redakcji)
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Oto lista osób, do których tym razem
uśmiechnęło się szczęście:
- p. Michał Parkitny, Ostrzeszów - AWIKO
(niespodzianka – nagroda do odbioru w firmie, Ostrzeszów ul. św. Mikołaja 2a)

p. Róża Czwordon, Ostrzeszów - STAROPOLSKIE JADŁO Z OSTRZESZOWA (udziec – kontakt p. Iwona Wiorek, t. 695 118 723)
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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.

- p. Renata Grochowska, Stara Kuźnica - ZPH
OGRÓD p. Radosław Malinowski (ławka wartości 350zł – do odbioru w firmie, Tułazy 2)
- p. Piotr Roszak, Ostrzeszów - Meble DOKTÓR (komoda - do odbioru w firmie, Świeca

- p. Bronisława Radajewska, Ostrzeszów ELEKTRONIK (robot kuchenny z misą – do
odbioru w firmie, Ostrzeszów, Sienkiewicza
5)
- p. Gabriela Kukuła, Skarydzew - ŚWIAT
ŚRUB (zestaw kluczy – do odbioru w firmie,
Ostrzeszów, ul. Sportowa 8)
- p. Franciszek Nowak, Pustkowie - STACJA
STATOIL (bon na paliwo wartości 200zł –
kontakt do 15 lutego - p. B. Mencel, t. 695
668 500)
- p. Zdzisława Dziewięcka, Ostrzeszów TARTAK KOZŁY (drewno opałowe o wartości
200zł – do odbioru w firmie, Kozły 6)
- p. Eugeniusz Gola, Skarydzew - TAXI BZYK,
(talon wartości 200zł na przejazdy taxi –
kontakt t. 728 804 884)
- p. Maria Nowak, Kobyla Góra - DROBUD
(bon 200zł na materiały budowlane i węgiel
– odbiór w firmie, Ostrzeszów, ul. Kościuszki
32 )
-

p. Lidia Matylewicz, Mikstat Pustkowie
p. Sebastian Gołdyn, Ostrzeszów
p. Łukasz Sroczyński, Korpysy
p. Bogumiła Chowańska, Rogaszyce STACJA ORLEN (dla każdej z osób talon
wartości 50zł na zakup paliwa– do odbioru w redakcji)

- p. Bronisław Drogi – PEGAZ (talon 70zł na
zakupy w dziale z książkami – do odbioru w
redakcji)
- p. Karina Fluder - PEGAZ (talon 70zł na zakupy w dziale kosmetycznym - do odbioru w
redakcji)
- p. Barbara Sobczak – PEGAZ (talon 70zł na
zakupy w dziale z zabawkami + papierniczym - do odbioru w redakcji)
- p. Anna Antczak, Doruchów - REMBIT (2 gry
komputerowe – do odbioru w redakcji)
- p. Krystyna Świtoń, Skarydzew - p. A. Suchanecki HANDEL DETALICZNO-OBWOŹNY
(kosz artykułów spożywczych – do odbioru
w redakcji)
- p. Marika Tomaszewska, Marszałki - MODEST (Elektrotrymer firmy Stihl – do odbioru
w firmie, Przedborów 31)

-

p. Maria Piotrowska, Grabów
p. Małgorzata Dudek, Grabów
p. Lidia Gonera, Doruchów
p. Janina Bukowska, Kaliszkowice Kaliskie
- MASAŻE (talon na masaż klasyczny o wartości 70zł – do odbioru w redakcji)

- p. Anna Stodolna, Grabów – KEMBUD (szlifierka oscylacyjna)
- p. Henryka Szymańska, Ostrzeszów - KEMBUD (opalarka) – nagrody do odbioru w firmie, Ostrzeszów, ul. Kościuszki 34)

- p. Lidia Powroźnik, Ostrzeszów - SKLEP Z
ODZIEŻĄ KATALOGOWĄ BON-PRIX, QUELLE
& OTTO (talon 200zł – do odbioru w sklepie
ul. Sportowa 2)

- p. Maria Zimoch, Marszałki - WOMAR (aparat cyfrowy - do odbioru w firmie, Ostrzeszów, ul. Sikorskiego 12)

- p. Marzena Gwiździel, Chlewo - MEBLE Zakład Stol. - Tapicer. Rafał Łukianowski (biurko
komputerowe – do odbioru w firmie, Ostrzeszów, Kościuszki 44)

- p. Jadwiga Korpys, Mikstat
- p. Stanislawa Dudek, Ostrzeszów
- SOLARIUM ul. Piastowska BEST
(talon na opalanie – do odbioru w
redakcji)
- p. Maciej Kołodziej, Grabów - Jerzy
Susarski (talon 200zł – do odbioru
w firmie, Rogaszyce 133D)
- p. Walenty Wolny, Komorów OLIMP (dywan – do odbioru w
firmie, Myje 22b)
- p. Franciszek Siedlecki,
Rojów
- p. Marlena Kosmala,
Doruchów

- p. Marzena Kałwińska, Niedźwiedź STUDIO FOTOGRAFICZNE LUDOMIR
GRABOWSKI (sesja foto – kontakt t.
605 586 315)

- p. Zdzisława Woźniak, Ostrzeszów JOKER -Producent mebli tapicerowanych
(fotel – do odbioru w firmie, Ostrzeszów,
ul. Przemysłowa 27)
-p. Maria Stajszczyk, Ostrzeszów
- p. Wioletta Walczybok, Godziętowy - sklepy spożywczo - przemysłowe ANITA I
ZENON
STAMBUŁA
(dla każdej osoby
zestaw piwny o
wartości 100zł
– do odbioru w firmie,
Ostrzeszów,
ul. Żeromskiego 7)
- p. Henryk Kokociński, Ostrzeszów
- EKO (zestaw gadżetów – do odbioru w redakcji)

- p. Walenty Wasiela, Zalesie - PONIKS
(zestaw kosmetyków – do odbioru w redakcji)

I Przegląd Kolęd i Pastorałek
w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach
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Wybierz najładniejsze
zdjęcie dziewczyny
– konkurs z nagrodami!
Nasz smsowy konkurs trwa do 4 lutego, więc dla
przypomnienia, jeszcze raz publikujemy fotografie
pięknych dziewczyn z okładki (teraz w znacznym
pomniejszeniu).
Trzeba przyznać, że konkurs rozwija się szybko,
a szala zwycięstwa przechyla się z jednej fotografii
na drugą; na razie faworytkami są zdjęcia nr 3, 23
i 35, choć i innym nie brakuje głosów. Ten wynik
oczywiście może ulec zmianie. To zależy także od
Ciebie. Nie ma ograniczenia co do liczby wysłanych
smsów z jednego numeru, każdy może wysłać tyle
smsów, ile zechce. Spośród osób biorących udział
w zabawie komputer wytypuje 2, które otrzymają
nagrody – odtwarzacz DVD, odtwarzacz DVD
otrzymają też osoby, które wykażą się największą
aktywnością w naszym konkursie, czyli wyślą
najwięcej smsów z jednego numeru telefonu. Upominki otrzymają również autorzy zdjęć – laureatów
(nie dotyczy pracowników „CzO”) oraz dziewczyny
z wyróżnionych fotografii.
Dziękujemy czytelnikom, którzy już zagłosowali,
a innych zapraszamy do udziału w zabawie!

palmami tak jak w prawdziwym Betlejem, zaprezentowali się przedstawiciele
trzech zaprzyjaźnionych domów: DPS
w Psarach, DPS w Kochłowach, DPS w
Rzetni, a także zespół Koła Emerytów
i Rencistów Harmonia z Grabowa oraz
organizatorzy. W jury zasiedli: dyrektor
Domu p. Rafał Jóźwiak, ksiądz proboszcz
parafii Chrystusa Króla w Marszałkach
Henryk Soboniak oraz mieszkanka DPS
w Psarach p. Maria Pietrzak, która została

- p. Andrzej Michalak, Zajączki - BIUR PAP
(zestaw Parker + skórzana teczka – do odbioru w firmie, Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 14)
- p. Maria Armatys, Kaliszkowice Kaliskie PRACOWNIA ZŁOTNICZA M&M (talon na zakup srebrnej biżuterii – do odbioru w firmie,
ul. Kolejowa 17)
- p. Emilia Kucharska, Pustkowie - CZAS
OSTRZESZOWSKI (zastawa stołowa „Iwona”
– do odbioru w redakcji)
Reklamę w „Czasie Ostrzeszowskim” wartości 1000zł wylosowała
firma: Tartak Kozły
Gratulujemy szczęśliwcom, a wszystkim dziękujemy za udział w zabawie i zapraszamy do kolejnych naszych konkursów.
Szczególnie ciepło dziękujemy firmom, które ufundowały nagrody.
Red.
UWAGA – NAGRODY MOŻNA ODBIERAĆ OD PIĄTKU 5 LUTEGO BR.
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Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach oraz działające przy nim stowarzyszenie „Senior” było organizatorem I
Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył
się 27.01. br. w Marszałkach. Celem spotkania było kultywowanie tradycji świąt
Bożego Narodzenia, rozbudzanie chęci
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek
oraz ujawnianie uzdolnień i umiejętności
muzycznych.
Przy przepięknej szopce, otulonej

Zestawy wyrobów POLLENA OSTRZESZÓW
wartości 50zł (do odbioru w redakcji), wylosowali:
- p. Katarzyna Bystra, Ostrzeszów
- p. Aneta Rachuta, Mikstat
- p. Henryk Walter, Ostrzeszów
- p. Magdalena Noculak, Ostrzeszów
- p. Bożena Klepacz, Biskupice Zabaryczne
- p. Maria Wieloch, Doruchów
- p. Danuta Ulichnowska, Ostrzeszów
- p. Arleta Joks, Mikstat
- p. Wioletta Nowak, Komorów
- p. Renata Szala, Klon

wytypowana przez pozostałych uczestników przeglądu. Przyznać trzeba, że niełatwym zadaniem było wybranie najpiękniej
wykonanych kolęd i pastorałek, bowiem
zaangażowanie i wysiłek włożony w prezentacje był ogromny. O końcowych wynikach zadecydowały dodatkowe punkty,
które przyznawali przedstawiciele poszczególnych jednostek i tak: I miejsce zajęli przedstawiciele DPS w Marszałkach, II
miejsce przedstawiciele DPS w Psarach i

III Zespół KEiR Harmonia. Zaskoczeniem
dla wszystkich był debiut ks. proboszcza,
który, śpiewając góralską pastorałkę,
wywołał duży entuzjazm na widowni pojawiły się nawet góralskie okrzyki „hej”
podczas refrenu.
Uwieńczeniem spotkania był przepiękny i wzruszający solowy występ p. Gabrieli Przygody, której śpiew i osiągnięcia
znane są zapewne mieszkańcom naszego
powiatu. Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w to
przedsięwzięcie i zapraszamy za rok w
szerszym gronie.

M. W.

