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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.

Wisielczy humor

kiem kolportera

Zima nie dla kierowców

Rezerwacja w Kobyłce

Każdy sposób na zapewnienie sobie miejsca parkingowego jest
dobry.
W tym przypadku ktoś nie zapomniał podziękować.

Oko w oko

Kilka dni prawdziwej zimy, to znaczy takiej ze śniegiem, a już
zaczęły się kłopoty, które dotknęły głównie kierowców (piszemy na
ten temat w bieżącym nr. „CzO”). Trzeba więc docenić zmyślność
tych, którzy zimową aurę postanowili przeczekać, pozostawiając swe
pojazdy drzemiące pod zwałami śniegu.
Na znajdującej się w lasku klasztornym dziecięcej
huśtawce, wprawdzie od dawna popsutej, ktoś z wisielczym poczuciem humoru zawiesił pętlę. Abstrahując od
tego „ozdobnika” warto zaapelować do właścicieli tego
złomu o jego uprzątnięcie. Najwyższy czas, by to żelastwo przestało „straszyć” spacerujących po lesie ludzi.

Zawalidroga

Jak u Hitchcocka

Spotkanie z takim groźnie wyglądającym, biegającym swobodnie, bez kagańca, i w dodatku w towarzystwie drugiego, podobnego, psiskiem do przyjemnych
może nie należeć. Autor zdjęcia na wszelki wypadek
nie wychodził z samochodu. A gdyby tak drogą szły
dzieci, które nie miałyby się gdzie schronić? Pilnujmy
swych czworonożnych przyjaciół, by nie doszło do
nieszczęścia.

Jak w „Ptakach” Hitchcocka, a to naturalny obraz z Ostrzeszowa
(przy cmentarzu).

PREZENT OD POLOMARKETU

Już po raz piąty sieć sklepów Polomarket przekazała fundusze na rzecz Domu Dziecka
w Ostrzeszowie.
Tym razem uroczystość wręczenia środków finansowych odbyła się
9 lutego w sklepie Polomarket przy
ulicy Piastowskiej w Ostrzeszowie.
Kwota 10 tys. złotych do wykorzystania na produkty spożywcze została przekazana na ręce
pani Iwony Suchorskiej-Kurzawy,
dyrektor Domu.
„Jest to wspaniały prezent dla
naszych dzieci, z pewnością dobrze
go wykorzystamy” – podkreśliła.

A. Ławicka

W sobotę, 11 lutego, samochód dostawczy na 17 minut zablokował
ulicę Przesmyk tak skutecznie, że nawet pieszym trudno było przechodzić. Kilka minut później blokował inną ulicę w Ostrzeszowie. Tak
dzieje się za każdą dostawą towaru. Właściciel sklepu mógłby zauważyć, że nie jest sam i blokowanie ulic na tak długo utrudnia życie
innym. Wielki czas, aby dostawy do sklepów zorganizować w innych,
dogodniejszych godzinach, towar dowozić mniejszymi samochodami, aby można je było skutecznie ominąć, albo do rozładunku dać
dodatkowego człowieka, żeby robić to szybciej.

