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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.

Zdaniem Jangasa
Masz sprawö, zadzwoþ, t. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami zastrzeĔonymi.

Zostawili
nieporzñdek
cona, to obciĊcie gaáĊzi tylko z
jednej strony moĪe sprawiü, Īe
pozostawione dáugie konary po
przeciwnej stronie, przy silniejszym wietrze bĊdą powodowaü
rozáamywanie lub caákowite
wywracanie siĊ wierzb. To moĪe
doprowadziü do unicestwienia
alei liczącej kilkadziesiąt drzew.
- Chcąc poprawiü przejezdnoĞü, naleĪaáo przyciąü wszystkie
gaáĊzie, a nie tak wybiórczo. Na
dodatek grubsze z poodcinanych
konarów zabrano, a drobnicĊ
zostawiono przy drodze i przy silniejszym wietrze gaáĊzie te byáy
przesuwane co
chwila w inne
miejsce, blokując swobodny przejazd
drogą. Dopiero
przerastające
chwasty zdoTak przyciĊte drzewo przy podmuchu áaáy zatrzymaü
wiatru zapewne siĊ przewróci
ten baáagan
w
jednym
- Ponad 700 m dáugoĞci wierzbowa
miejscu, co jednak
aleja, prowadząca z Rudniczyska w kiewygląda
bardzo
runku Mikorzyna, jest najprawdopodobbrzydko, Ğwiadczy
niej jedyną taką w gminie Doruchów,
o niedbalstwie i
a przez nieudolne obciĊcie konarów
przynosi wstyd caáej
zostaáa zeszpecona. Maáo, Īe zeszpegminie - przekonuje

Usáugi Dekarskie
Krycie dachów:
-papa termozgrzewalna
-blacha, blachodachówka
-gont
Obróbki blacharskie, opierzenia
tel. 781 164 674

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS
PACZKA DO 30KG 30Zà,
dostawa w ciągu 24 godz.
Grabów, tel. 606 644 466

Firma WAMAM
oferuje

sprzedaż paliw
produkcji PKN Orlen
płynnych z dowozem
•
olej napędowy
•
olej opałowy
CENY DO NEGOCJACJI, FA VAT

Zapraszamy również
ież d
do stacji
LPG.

tel. 662 13
132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

jeden z mieszkaĔców doruchowskiej
gminy.
Jak wyjaĞnia podinspektor Grzegorz Wyrwas, gaáĊzie zostaáy przyciĊte,
dlatego Īe blokowaáy przejazd drogą i
ludzie zaczĊli jeĨdziü po polach i áąkach,
co nie podobaáo siĊ wáaĞcicielowi tych
pól. Z uwagi na to, Īe problem zgáoszono póĨną wiosną, aby zanadto nie
szkodziü drzewom, obciĊto tylko najbardziej przeszkadzające gaáĊzie. Reszta
zostanie przyciĊta w najlepszym do ciĊü
pielĊgnacyjnych, jesienno - zimowym
okresie i wtedy wierzby nabiorą estetycznego wyglądu. JeĞli idzie o pozostawione przy drodze gaáĊzie, to w gminie
nikt nie zgáaszaá, Īe przeszkadzają.
Jest to droga wewnĊtrzna, naleĪąca do Skarbu PaĔstwa, i nie posiada
kategorii drogi gminnej. Gmina nie ma
wyspecjalizowanej ekipy do tego typu
prac, wiĊc ciĊcia dokonano wespóá z
zainteresowanymi rolnikami. GaáĊzie w
najbliĪszym czasie zostaną uprzątniĊte,
tym bardziej Īe teraz bĊdzie moĪna do
tej roboty wykorzystaü pracowników
interwencyjnych. TrochĊ cierpliwoĞci i
wszystko bĊdzie dobrze.

Tynki

tradycyjne
cementowo
- wapienne

• Káadzione po listwach,
• rzucane agregatem tynkarskim

SZYBKO, PPROFESJONALNIE,
W DOBREJ CENIE!
tel. 663 056 464

13.06.2012

Ogâoszenie wyników zbiórki publicznej
Komitet organizacyjny „Anna Fras - proteza” z siedzibĆ Grabów nad
ProsnĆ, ul. Sâowackiego 12 pragnie poinformowaý, īe podczas zbiórki
publicznej zebrano:
- w formie dobrowolnych wpâat na konto 5.470zâ
- w formie zbiórki do puszek kwestarskich 5.115zâ.
1.
2.

Cel zbiórki publicznej: zbiórka pieniċdzy na zakup protezy dla Anny Fras.
Data i numer zezwolenia: Decyzja nr OG/1/2012 z dnia 8.06.2012r.
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad ProsnĆ.

Podziċkowanie
W imieniu Anny Fras komitet organizacyjny
skâada serdeczne podziċkowania wszystkim
oÀ arodawcom za nieoceniony dar serca.

Serdeczne podziċkowania

za odprowadzenie naszej Mamy, Teğciowej, Babci i Prababci

ğp. Marii Ciupek

na miejsce wiecznego spoczynku.

Pragniemy podziċkowaý

ks. Janowi Hutniczakowi z paraÀi w Siedlikowie za modlitwċ i odprawienie
mszy ğw., koğcielnemu, a przybyâej rodzinie, krewnym, sĆsiadom, znajomym,
delegacjom za zamówione msze ğw. i uczestnictwo w ostatnim poīegnaniu
córki i synowie z rodzinami

EKO GROSZEK,
MIAâ I WČGIEL
GRUBY
W NAJNIŻSZEJ CENIE!!!
tel. 607 726 677 lub 693 348 444
Nowy plac przy Spóádzielni Inwalidów „Pomoc”

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT
- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA
- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY
- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

Rogaszyce 254
63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl
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APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Drofarm” od 11.06 do 17.06.2012, tel. 724-20-40
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 18.06 do 24.06.2012, tel. 730-00-76
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

