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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.

Masz sprawö, zadzwoþ,
tel. 693 413 356.
Nie odbieram poäñczeþ z numerami
zastrzeĔonymi.

Jeszcze chwila cierpliwoĞci
Mieszkaniec gminy Kobyla Góra,
który 10 lat wstecz skáadaá wniosek o
naprawienie drogi, prowadzącej do
PrzedsiĊbiorstwa Komunalnego Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie,
pyta, kiedy wreszcie jego postulat doczeka siĊ realizacji. Jak przekonywaá,
wypowiadając siĊ równieĪ w imieniu
innych mieszkaĔców, najgorszy jest
odcinek áączący drogĊ brukowaną
z jako tako utwardzoną, tuĪ przed
przedsiĊbiorstwem. Odciniek ten
naleĪaáoby raczej nazwaü torem do
testowania wytrzymaáoĞci samochodów. TamtĊdy codziennie przejeĪdĪa
wiele aut i jeĪdĪą nimi nie tylko mieszkaĔcy wioski, ale wielu mieszkaĔców
gminy, którzy z uwagi na Ğwiadczone
przez zakáad usáugi są z nim związani
jak Īaba z báotem. Wójt siĊ tam nie
pokazuje, radni teĪ o niej zapomnieli,

STUDNIE

a przecieĪ są od tego, aby, jeĞli brakuje gminnych Ğrodków, wymusiü na
urzĊdnikach, by na naprawy dróg z
wiĊkszym zapaáem szukali unijnych
pieniĊdzy.
Okazuje siĊ, Īe droga ta od
dawna interesuje wójta MortĊ i, jak
zapewniá, jeĞli nic nieprzewidzianego siĊ nie wydarzy, jeszcze w tym
roku wspomniany fragment zostanie
utwardzony. Pierwszy etap budowy,
przewidziany na ten rok, na co są juĪ

Serdecznie dziċkujċ
lekarzom oddziaâu wewnċtrznego i chirurgii,
pielċgniarkom i rehabilitantkom
za bardzo dobrĆ opiekċ nad mojĆ īonĆ

WiesâawĆ Walas

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

skâada
mĆī z córkĆ i synem

Dziċkujċ

Podziċkowania

rodzinie, znajomym, sĆsiadom z Olszyny i Parzynowa
za uczestnictwo w pogrzebie oraz
j īony
mszyy ğwiċtejj w intencji

Lekarzom i personelowi szpitala w Ostrzeszowie, którzy z wielkim zaangaīowaniem i serdecznoğciĆ podejmowali wysiâki dla ratowania īycia naszej kochanej
mamy

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

tel: 62 730 83 10

- RYNNY, £UPEK, STRUKTONIT

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

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

mĆī z rodzinĆ

mĆī Stanisâaw z rodzinĆ

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

Serdeczne podziċkowania

ğp. D
Danuty
t N
Nowak

ğp. Wiesâawy Walas

ZostaĔ naszym fanem
na facebooku

ğp. Jadwigi Jarosz
oraz rodzinie, sĆsiadom, znajomym, wszystkim, którzy zamówili msze ğw., zâoīyli
kwiaty i uczestniczyli w ostatnim poīegnaniu
z gâċbi serca skâadamy podziċkowania
córki i syn z rodzinami

Serdeczne podziċkowanie
rodzinie, przyjacioâom, delegacji, sĆsiadom i znajomym
za wsparcie w trudnych chwilach, zâoīone kwiaty
i zamówione msze ğw. oraz udziaâ w ostatniej
drodze naszej kochanej zmarâej

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

ğp. Urszuli Klaga

Rogaszyce 254

skâada
pogrĆīona w smutku
rodzina

63-500 Ostrzeszów
www.dachy-mczekaj.pl

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

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

oferuje

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

Zapraszamy również
nież d
do stacji
LPG.

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE
tel. 662 1
132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60
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Nowo Otwarta

Pracownia Renowacji
Antyków i Staroci
Skup i sprzedaĪ
Ostrzeszów, ul. Stodolna 14
czynne: 9.00 – 17.00
sobota: 9.00 – 13.00
tel. 513 657 035

Przesyãki

kurierskie UPS
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tel. 665 288 014
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INFORMACYJNY
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zaplanowane Ğrodki i jest
zrobiona dokumentacja,
obejmuje przebudowĊ
od skrzyĪowania z drogą
wojewódzką aĪ do zjazdu
w kierunku utwardzonego
odcinka, prowadzącego
do PrzedsiĊbiorstwa
Komunalnego. Projekt
obejmuje poszerzenie i
powierzchniowe utwardzenie brukowanego
odcinka, a dalej, budowĊ
asfaltowej jezdni o szerokoĞci 3 metrów. Drugi
etap, zaplanowany do
realizacji w roku nastĊpnym, obejmuje budowĊ
dalszego odcinka o dáugoĞci 1700 m.
J. Jangas
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WHO

APTEKI
Plan dyİurów
„W Rynku” od 24.06 do 30.06, tel. 730-04-72
„Borek” od 1.07 do 7.07, tel. 586-13-87
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.

