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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.

Dyniowe pole

O kosze - proszę

kiem kolportera
„Jezioro łabędzie” w Czajkowie

Po jednym ze stawów w Czajkowie pływa taka dostojna rodzinka
łabędzi - niezwykle to przyjemny dla oka widok.

Przy tej ławeczce na ul. św. Mikołaja - prawdziwy śmietnik papiery, buteleczki, plastiki… wszystko, co mogłoby i powinno
znaleźć się w koszu na śmieci. Niestety, kosza w pobliżu ławki
i - jak zapewnia jedna z mieszkanek tej ulicy - na całej jej długości nie uświadczysz. Oczywiście, śmieci pod ławką to przede wszystkim przejaw braku kultury dzieci, młodzieży i osób starszych. Ale
kosz w tym miejscu mógłby zadziałać pobudzająco na drzemiącą
w każdym z nas kulturę osobistą. Zatem w imieniu mieszkańców
ul. św. Mikołaja - o kosze proszę.

Jadąc krajową „25” od miejscowości Kotowskie w kierunku
Międzyborza,
w Chojniku zauważymy to dyniowe pole. Nie udało
M
nam
się ustalić, czy te warzywa doczekają Halloween, z pewn
nością
jednak dostarczą wielu witamin, gdy sporządzimy z nich
n
wyśmienite,
a przede wszystkim zdrowe potrawy. O właściwow
ściach
ś
odżywczych roślin dyniowatych piszemy na str. 29.

Kto usunie zagrożenie?

W Grabowie ładnie, ale ciasno

Ciasno nie tylko na ulicy Kaliskiej, również parkingi w samym centrum - przy rynku, pękają w szwach.
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Przy drodze z Ostrzeszowa do Odolanowa (między rondem
a Czarnymlasem) na kierowców czyhało takie niebezpieczeństwo. Sytuacja miała miejsce przynajmniej od piątku - 13.09. Gdy
przejeżdżaliśmy we wtorek - 17 wrzesnia, złamany słup nadal był
przechylony w kierunku jezdni i trzymały go jedynie linki. Kiedy
skontaktowaliśmy się za pośrednictwem numeru 112 z ostrowską
strażą, otrzymaliśmy informację, że owszem wiedzą już o tym, ale
nie mogą nic zrobić, bo musieliby odciąć przewody telefoniczne.
Zaznaczyli jednak, że już wcześniej poinformowali o tym gminę
w Przygodzicach i obiecali, że monit ten powtórzą. Oby nie było
za późno!

Krzyż odnowiony i poświęcony

Pani Anna Lenarcik od lat dba o krzyż stojący w okolicach Taborku, na ziemi
należącej do jej rodziny. Pomaga jej wnuk - Radosław, który niedawno odnowił
krzyż i odmalował go. W dniu imienin pani Anny krzyż został poświęcony przez
proboszcza parafii farnej ks. S. Szkaradkiewicza. Krótka uroczystość odbyła
się z udziałem ks. wikarego, rodziny pani Anny oraz sąsiadów.

Agro - Efekt Syców zaprasza
rolników do nowo otwartego
oddziału w Kraszewicach,
ul. Wieluńska 39 (podwórze GS)
tel. 62 728-20-53

