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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.

JAKI MõDRZEC
TO WYMYćLIã?

Nie tylko mieszkańcy Olszyny, którzy
do swych domów dojeżdżają ul. Kąpielową,
ale i mieszkańcy Ostrzeszowa, którzy zarówno latem, jak i zimą mają ochotę na oglądanie widoków z najwyższego wzniesienia
w naszej gminie, pytają, dlaczego chodnik,
biegnący wzdłuż ul. Kąpielowej od Ronda
Współpracy Partnerskiej Stuhr – Ostrzeszów, aż do jego końca przy skrzyżowaniu
w Olszynie oznaczono znakami C-16 (droga
dla pieszych). Po co postawiono taki znak,
skoro chodnik jest tutaj tak samo szeroki
jak ten prowadzący od tego samego ronda
wzdłuż ul. Pogodnej, aż poza centrum Olszyny, a tam dopuszczono i jazdę rowerami,

ZUP MEBLEX

Meble do Twojego ogrodu pod
zamówienie klienta.
Budy, domki, ławy, altany, stoły, krzesła, huśtawki, place zabaw dla dzieci
www.zupmeblex.cba.pl
email: krzysztofkluska@wp.pl
tel. kom. 781 786 527

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych

i ruch pieszych? Co stało na przeszkodzie,
aby po chodniku tym, prowadzącym w
kierunku Bałczyny, też dopuścić ruch pieszo-rowerowy?
Na domiar złego, a właściwie absurdalnego, pod znakiem C 16 (droga dla pieszych) zawieszono tablicę T-22 (nie dotyczy
rowerów jednośladowych).
Ludzie śmieją się i pytają, po co pod
znakiem C-16 tabliczka T-22. Znaki powinny
być czytelne i zrozumiałe, a C-16 jednoznacznie wskazuje, że jest to droga wyłącznie dla pieszych. Nie dla rowerów, skuterów,
furmanek czy pędzenia bydła, lecz tylko dla
pieszych. Żadna tabliczka pod nim nie jest

OĝWIADCZENIE PRASOWE

Leoni do koĔca roku zamknie zakáad
w Ostrzeszowie
KonkurencyjnoĞü zmusza do obniĪki kosztów
Ostrzeszów, 15. stycznia 2013r. –
Leoni, wiodący producent kabli oraz
potrzebna, a skoro zawieszono zabraniającą
jazdy rowerem, to może należało zawiesić
też tablicę T-23a z napisem – nie dotyczy,
zakazując również jazdy motocyklem, bo
niewykluczone, że skoro nie zakazano, to
ktoś po drodze dla pieszych zechce jechać
skuterem.
Jeszcze dziwniejsze jest oznakowanie
ul. Kąpielowej z drugiego jej końca - od
Olszyny. Tam oprócz zakazu jazdy rowerem
po drodze dla pieszych, cyklistom zakazano również jazdy po ulicy. Jaki mędrzec to
wymyślił i o co w tym wszystkim chodzi?
Na Bałczynę można dojechać rowerem, a
przez połowę drogi powrotnej należy go
nieść na plecach?
Za takie oznakowanie drogi jego twórca powinien zostać obwołany, przez znaną
już w powiecie kapitułę, INDYWIDUALNOŚCIĄ ROKU. Tak nowatorska organizacja ruchu powinna być ogłoszona we wszystkich
najpoczytniejszych gazetach i liczących
się stacjach telewizyjnych. Autorowi sam
prezydent, premier lub co najmniej minister
sportu i turystyki powinien wręczać medal
za szczególne udogodnienia w rozwijaniu
i propagowaniu turystyki rowerowej.
Uhonorowanie innowatora w świetle telewizyjnych kamer byłoby najwspanialszą
promocją ostrzeszowskiej gminy i to bez
ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Tak
niepowtarzalną okazję należy wykorzystać
i to jak najprędzej, zanim ktoś ze złości znaki
te powywraca.

Serdeczne podziċkowania

za liczny udziaâ w pogrzebie mojego ukochanego mċīa, naszego ojca, teğcia,
dziadka

ğp. Mariana Wilkosza.

Serdeczne podziċkowania skâadamy rodzinie, delegacjom, sĆsiadom i wszystkim
osobom, które swojĆ obecnoğciĆ uczciây pamiċý zmarâego, zamówiây msze ğw.,
zâoīyây wieĕce i kwiaty.
Podziċkowanie skâadamy równieī ksiċdzu proboszczowi Ireneuszowi Powadze
za odprawienie uroczystej mszy ğwiċtej oraz ks. wikariuszowi Rafaâowi Morağ

od 50 gr/kg

Serdeczne podziċkowania
rodzinie, sĆsiadom, delegacjom oraz wszystkim,
którzy zamówili msze ğw., zâoīyli wieĕce i kwiaty
oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

ğp. Stanisâawa Sroczyĕskiego
skâada
īona z dzieými

Serdeczne podziċkowania
Panu dr. Edmundowi Kuğmidrowi i dr. Wiesâawowi
Maciejewskiemu oraz pielċgniarce ğrodowiskowej
Danucie Godek za troskliwĆ opiekċ nad

ğp. Marianem Wilkoszem
skâada
rodzina

HURTOWNIA DEKARSKA

Gospodarstwo sadownicze
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT
- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH
- LAKIERY, BEJCE, PIANKI, SILIKONY

dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

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

Pn-Pt: 7:00 - 19:00 So: 8:00 - 15:00

Kompleksowe
odĞnieĪanie
posesji,
chodników
SPRZEDAĩ
WĉGLA
EKO GROSZEK

PrzyjmĊ lub odkupiĊ
zlecenie oraz wykonam:
szpachlowanie, gipsowanie,
malowanie, tapetowanie podwieszane su¿ty, suche zabudowy,
adaptacja poddaszy, murowanie,
panele Ğcienne i podáogowe,
montaĪ drzwi, okien i parapetów
+ obróbka i wiele innych

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE

www.ogrodzkamienia.pl
tel. 785 230 400
tel. 535 015 400

tel. 665 288 014
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w stanie produkować dalej na konkurencyjnych warunkach w ostrzeszowskim oddziale. Aby stworzyć ponownie
bazę przemysłową przynoszącą zysk,
produkcja musi zostać przeniesiona
do innych zakładów koncernu Leoni, o
niższych kosztach.
Załoga będzie stopniowo redukowana aż do pełnego zamknięcia zakładu
w dniu 31 grudnia 2013 r. Leoni jest
świadome swojej odpowiedzialności
społecznej i dołoży starań, by redukcja
stanowisk, dla dotkniętych tym procesem pracowników, miała wymiar jak najbardziej socjalny. Zwalniani pracownicy
otrzymają odprawy, które wykraczają
poza wymagane ustawą świadczenia.
Leoni wypłaci każdemu zwalnianemu
pracownikowi dobrowolną stałą kwotę
dodatkowo do ustawowych odpraw.
Ponadto Urząd Pracy będzie uczestniczył w procesie zwolnień grupowych, by
wspierać pracowników w poszukiwaniu
pracy.

rodzina

Ceny hurtowe

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

systemów okablowania dla branży samochodowej i innych gałęzi
przemysłu, zamyka swój zakład w
Ostrzeszowie. Załoga złożona z ok.
200 pracowników zostanie stopniowo zwolniona do końca 2013r.
Leoni musi zakończyć swoją działalność w miejscowym zakładzie ze
względu na rosnącą presję na obniżkę
kosztów w przemyśle samochodowym
z porównywalnie wysokimi kosztami
personalnymi zakładu. Na przestrzeni
ostatnich trzech lat Leoni było zmuszone do stopniowego redukowania produkcji. Ze względu na panujące obecnie
warunki gospodarcze, koncern nie jest
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APTEKI
Plan dyİurów
„Zamkowa” ul. Zamkowa 28 od 21.01 do 27.01, tel. 730-00-76
„Drofarm” od 28.01 do 3.02, tel. 724-20-40
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.

