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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.

Tulipany zwičdãy,
a wspomnienia pozostaãy

24.04.2013

ROZWIĄZANIE
WIELKANOCNEJ
KRZYĩÓWKI
DziĊkujemy Czytelnikom, którzy zechcieli wziąü udziaá w naszej Ğwiątecznej zabawie i przysáali do nas rozwiązanie wielkanocnej krzyĪówki
– dotaráo do nas blisko 150 kartek. Hasáo krzyĪówki brzmi: NA STOLE
ĝWIĉCONE, OBOK BARANEK, NO I KOSZYCZEK PEàEN PISANEK.
Nagrody wylosowaáy:
p. Mariola Bodylska z Kaliszkowic Oáobockich,
p. Danuta Dynak z Mikstatu,
p. Marzena Stempin z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród.
Red.

10 marca Zarząd Koáa PZERiI
w NiedĨwiedziu
zorganizowaá
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W
spotkaniu wziĊáy udziaá 42 osoby,
m.in.: pani wicestarosta Z. Witkowska, skarbnik PZERiI ZR w Ostrze-

szowie pani B.
Michalik, prezes
powiatowy PSL
pan M. Matyszkiewicz, z-ca
dyrektora Szkoáy Podstawowej
w NiedĨwiedziu
pani M. Báoch.
Dzieci z SP
w NiedĨwiedziu
swoim Ğpiewem
piĊknie przywitaáy wszystkie
panie, natomiast zespóá
JUBIL ACI
umilaá czas uczestnikom spotkania,
Ğpiewając wesoáe piosenki. Panowie
záoĪyli paniom Īyczenia i wrĊczyli
kwiaty oraz czekolady.
Odwiedziáa nas równieĪ nie-

znajoma blondynka w przepiĊknym
kapeluszu, która gdzieĞ siĊ zagubiáa – szukaáa swoich znajomych,
opowiadając o swoich problemach
spoáecznych. Byáa zabawna; popijając mówiáa: „jeden áyczek nikomu
jeszcze nie zaszkodziá”.
Pani
Halina przyszáa z pomocą uroczej
blondynce „Mariolce” w utrzymaniu
równowagi, okraszając wszystko
wesoáym monologiem na tĊ okolicznoĞü.
I panie, i panowie rozbawiali
uczestników swoimi kawaáami.
DziĊkujemy panom, którzy przyczynili siĊ do zorganizowania tego
spotkania. Taki dzieĔ niech trwa
caáy rok!
Zarząd Koáa PZERiI
w NiedĨwiedziu

Biuro Ruchu Palikota
w Ostrzeszowie
10 kwietnia br. na ulicy Sportowej 2a (budynek
Zakáadu Gospodarki Mieszkaniowej) w Ostrzeszowie
odbyáo siĊ otwarcie biura poselskiego posáa na Sejm RP
Krzysztofa Káosowskiego wybranego z ramienia Ruchu
Palikota w okrĊgu wyborczym nr 36. Jak do tej pory poseá

Europejski TydzieĔ
SzczepieĔ 2013
CHROĘ SWÓJ ģWIAT
– ZASZCZEP SIČ
W dniach 22-27 kwietnia po raz kolejny obchodzony bĊdzie Europejski
TydzieĔ SzczepieĔ. Jest to inicjatywa ĝwiatowej Organizacji Zdrowia
(WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez paĔstwa. W tym roku na caáy Ğwiecie tydzieĔ odbywa siĊ w tym samym czasie!
Celem Tygodnia jest staáe podkreĞlanie znaczenia szczepieĔ rutynowych,
aby chroniü wszystkich przed chorobami, którym moĪna zapobiec wáaĞnie
poprzez szczepienia.
Siedem kluczowych faktów na temat szczepieĔ:
1. Szczepienia ratują Īycie.
2. Powinno siĊ dąĪyü do zwiĊkszenia dostĊpnoĞci szczepieĔ dla
wszystkich.
3. Epidemie chorób zakaĨnych nadal stanowią powaĪne zagroĪenie.
4. Choroby, którym moĪna zapobiegaü za pomocą szczepieĔ
ochronnych, wciąĪ prowadzą do zgonów.
5. Istnieje moĪliwoĞü eliminacji chorób za pomocą szczepieĔ.
6. Szczepienia są taĔsze niĪ leczenie powikáaĔ chorób zakaĨnych.
7. Zdrowie dzieci zaleĪy od silnych systemów opieki zdrowotnej.
Celem Tygodnia jest zwiĊkszanie sukcesu programów szczepieĔ przez:
• podnoszenie ĞwiadomoĞci potrzeby i prawa kaĪdego dziecka do
ochrony przed chorobami, którym moĪna zapobiegaü za pomocą
szczepieĔ ochronnych,
• nacisk na szczepienie grup wysokiego ryzyka.
PaĔstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrzeszowie

która bardzo czĊsto zwyczajnie sobie nie radzi w gąszczu
przepisów administracyjnych. Jak do tej pory osoby zainteresowane kontaktem z posáem kierowaáy siĊ do biura
w Kaliszu – obecnie kontakt ten bĊdzie o wiele áatwiejszy. Biuro bĊdzie funkcjonowaáo dwa dni w tygodniu: we
wtorki w godz.: 15:15 – 17:30
(dyĪur dla mieszkaĔców powiatu kĊpiĔskiego) i w czwartki w
godz.: 15:15 – 17:30 (dyĪur dla
mieszkaĔców powiatu ostrzeszowskiego).
Istnieje moĪliwoĞü ustalenia innego terminu po
wczeĞniejszym uzgodnieniu z
asystentem spoáecznym posáa
Krzysztofa Káosowskiego, którym jest Grzegorz Machaj (tel.
665-64-03-82, mail: grzegorz.
machaj@gmail.com.

ZAPROSZENIE NA
KONCERT „PAPIEį
Z DALEKIEGO KRAJU…”
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja
Bukownica” zaprasza na koncert pt. „PapieĪ z
dalekiego kraju...” w wykonaniu Chóru Stacja
Bukownica, niedziela - 28 kwietnia 2013r., godz.
18.00 - sala Domu Máodego Rolnika w Bukownicy.

WstĊp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

Ruch Palikota

posiadaá dwa biura – gáówne w Kaliszu, drugie w Jarocinie. Ostrzeszowskie biuro zostaáo utworzone z myĞlą o
mieszkaĔcach powiatów ostrzeszowskiego i kĊpiĔskiego.
Stworzenie wspólnego biura dla obu powiatów jest odpowiedzią na liczne zainteresowanie lokalnej spoáecznoĞci,

Fot. Od lewej: Przewodniczący klubu RP w powiecie
kĊpiĔskim Zbigniew Mrozek,
asystent spoáeczny posáa Grzegorz Machaj, poseá Krzysztof Káosowski, przewodniczący klubu RP w powiecie
ostrzeszowskim Rafaá Wronka).

USUWANIE AZBESTU
Starosta Ostrzeszowski informuje o uruchomieniu realizacji
Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie
powiatu ostrzeszowskiego w 2013 roku .

Apel do zainteresowanych
Wnioski w sprawie do¿nansowania usuwania pokryü
dachowych, zawierających azbest (eternit), są dostĊpne
zgodnie z miejscem zamieszkania w samorządach gminnych.
Termin skáadania wniosków rozpocznie siĊ w 1 maja,
a zakoĔczy 30 wrzeĞnia 2013 r. .

Ukáad zamkniĊty
Polska, thriller, 100min, od 15 lat.

BIELENIE WAPNEM

Firma
„Pãotek”

Dezynfekcja, dezynsekcja metodą
zamgáawiania termicznego
pomieszczeĔ inwentarskich

Transport do 20km GRATIS

PrzyjmĊ do pracy
w restauracji w
charakterze kelnera/
kelnerki, Ostrzeszów,

Biernacice 21
tel. 722 162 288

tel. 889 034 110

SZYBKIE TERMINY
REALIZACJI

Panaceum
USA, dramat, kryminaá, thriller,
106min, od 15 lat.

tel. 665 841 371; 62/731-55-81

• Ogrodzenia betonowe
• Wiaty gospodarcze
• Garaże

• Siatki ogrodzeniowe i ogrodzenia
systemowe 3D

Piątek - 26 IV, godz. 17.30
Sobota - 27 IV, godz. 17.30
Niedziela - 28 IV, godz. 17.00

Piątek - 26 IV, godz. 19.30
Sobota - 27 IV, godz. 19.30
Niedziela - 28 IV, godz. 19.00
Wtorek - 30 IV, godz. 19.00

Bilety: ulg. 13zá, norm. 16zá (wtorek
- 12zá)
Seanse niedzielne gwarantowane.
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

