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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 sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka
tel. 693 413 356

Nie idzie na studniówkĊ,
ale zapáaciü i tak musi
Z takim problemem zwróciá siĊ
do mnie ojciec jednego z maturzystów.
- To niedorzeczne. Dlaczego
syn ma páaciü za coĞ, w czym nie
bĊdzie uczestniczyá? - pytaá mnie
poirytowany mĊĪczyzna.
Okazuje siĊ, Īe kwota, jaką
trzeba zapáaciü za udziaá w balu
studniówkowym, wynosi aĪ 400
záotych. Dla niektórych rodziców to
naprawdĊ spory wydatek. Nic wiĊc
dziwnego, Īe temat budzi kontrowersje. JeĞli uczeĔ zdecyduje, Īe
na bal siĊ nie wybiera, to równieĪ
zapáaci - co prawda nie 400, a 220
záotych. To chyba najbardziej záoĞci
rodziców, którzy nie do koĔca są
doinformowani, o co w tym wszyst-

ZATRUDNIĉ PRACOWNIKA
(TRAKOWEGO) DO
OBSàUGI TRAKA
TAĝMOWEGO, POZIOMEGO,
WRAVOR
WYMAGANE DOĝWIADCZENIE
PRZY OBSàUDZE TRAKA
TAĝMOWEGO WIREX, WOOD-MIZER, WRAVOR, MEBOR
WYMAGANA RÓWNIEĩ
UMIEJĉTNOĝû MANIPULACJI
SUROWCEM NA WIĉħBĉ
DACHOWĄ LUB TARCICĉ
Odbyta praktyka na tartaku
lokalizacja Skrzynki kolo Grabowa nad Pr.
tel. 694 164 822

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych
Ceny
od 50 gr/kg
Gospodarstwo sadownicze
„OWOCSOK”
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306
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kim tak naprawdĊ chodzi. Skąd taka
suma?
- Na kwotĊ 400 záotych skáada
siĊ wiele rzeczy - wyjaĞnia przedstawiciel Rady Rodziców jednej z
ostrzeszowskich szkóá. - Owszem,
osoby, które nie wybierają siĊ na
studniówkĊ teĪ muszą zapáaciü.
Od caáej sumy (400zá) odliczana
jest tylko kwota za sam udziaá w
imprezie. Wynosi ona 90 záotych od
osoby. JeĞli uczeĔ wybiera siĊ na
studniówkĊ z osobą towarzyszącą,
to musi pokryü koszty w wysokoĞci
180 záotych. ResztĊ stanowią wydatki związane z fotografem, kamerzystą, zaproszeniami, kwiatami dla
nauczycieli, zdjĊciami na tabloo, jak
równieĪ koszty związane juĪ z samą
maturą. Niestety, osoba koĔcząca
szkoáĊ ma obowiązek je pokryü, bez
wzglĊdu na to, czy idzie na bal, czy
teĪ nie. Nie moĪe byü tak, Īe jeden
uczeĔ páaci za wszystko, a drugi za
nic, tylko dlatego, Īe nie idzie na bal.
- wyjaĞnia czáonek rady.
Takie podejĞcie nie podoba siĊ
zdumionym rodzicom. Zgadzam siĊ
z tym, Īe cena, jaką muszą ponieĞü
za to, Īe ich dziecko koĔczy w tym
roku szkoáĊ, jest naprawdĊ wysoka.
Ale zapewne szkoáy informowaáy
o tym juĪ we wrzeĞniu. Ja maturĊ
zdawaáam jedenaĞcie lat temu.
Wówczas byáo bardzo podobnie...
A. à.

Szybciej w Rojowie - 40 km/h zamiast 30
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg
Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp.
pozytywnie rozpatrzyá wniosek
ostrzeszowskiej policji i przygotuje
projekt zmiany organizacji ruchu
na drodze wojewódzkiej w Rojowie.
W miejscach, gdzie dochodziáo do
wielu wypadków i kolizji, juĪ niebawem pojedziemy z wiĊkszą prĊdkoĞcią.
W związku z licznymi zdarzeniami w poáowie sierpnia 2014r., na

Bezpieczne ogrody zimą
20 stycznia w godzinach popoáudniowych policjanci razem z
przedstawicielami Zarządu Rodzinnych Ogrodów Dziaákowych im. Kazimierza Wielkiego w Ostrzeszowie
kontrolowali teren ogrodów przy ul.
Kąpielowej.
Skontrolowano ogrody i altany.
Sprawdzono sposób zabezpieczeĔ
drzwi wejĞciowych do altan oraz zabezpieczenia furtek. Wspólny obchód
terenu miaá na celu przeciwdziaáaniu
kradzieĪom sprzĊtu, naleĪącego do
dziaákowców oraz zapobieganiu kra-

Serdeczne
podziċkowanie
dr Alicji Bochyĕskiej oraz caâemu personelowi medycznemu
z oddziaâu opieki paliatywnej
szpitala w Ostrzeszowie
za troskliwĆ opiekċ nad

ğp. R
Rudolfem
Strzelczykiem
Strze
skâada
īona z rodzinĆ

Podziċkowanie

- LOSOWANIE!

ksiċdzu kanonikowi Kazimierzowi Brdċkowi - proboszczowi paraÀi w Niedĩwiedziu, rodzinie, sĆsiadom, przyjacioâom, delegacji z koâa emerytów oraz
wszystkim, którzy zamówili msze ğw., zâoīyli kwiaty i uczestniczyli w ostatniej
drodze naszego mċīa i ojca

Informujemy, Īe losowanie
nagród w corocznej zabawie
Ğwiątecznej - „FIRMY
CZYTELNIKOM CZASU
OSTRZESZOWSKIEGO”,
odbĊdzie siĊ w ĞrodĊ - 4 lutego
br., o godz. 11.00 w redakcji
„Czasu Ostrzeszowskiego”,
ul. Ğw. Mikoáaja 16.

ğp. Rudolfa Strzelczyka
skâada
īona z dzieými

Zapraszamy!

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
BIESZCZADY i OKOLICE
DĊbowiec - Krosno - Rymanowa Zdrój - Iwonicza - Sanok
- KomaĔcza - Lesko - Solina - Ustrzyki Dolne - PrzemyĞl àaĔcut - Rzeszów - Sandomierz
Termin: 15-19 czerwca 2015r.
Koszt: 890zá

PIELGRZYMKO - WYCIECZKA
DO GRECJI, ģLADAMI ģW. PAWâA
(autokarowa)
Filippia - Kavala - Saloniki - Werii - Meteory
- Termopile - Delfy - Ateny - Korynt - PlaĪowanie nad Morzem Egejskim

Serdeczne
podziċkowania
ksiċīom Krzysztofowi Ordziniakowi,
Grzegorzowi Klapie i wikariuszowi Pawâowi,
lekarzom, rodzinie, przyjacioâom, sĆsiadom,
znajomym, delegacjom oraz wszystkim,
którzy zamówili msze ğw., zâoīyli wieĕce
i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze

ğp. Stanisâawa Walczaka

Termin: 2-10 lipca 2015r.
Koszt: 1100zá + 270 euro

skâada
īona

Zapisy i wyjazd - Ostrzeszów
ks. Leszek Wojtasik, tel. 604 261 429

ORTOPEDA
Specjalista w ortopedii
i traumatologii narządu
ruchu

dr n. med.
Aleksander Koch
poradnia ortopedyczna
w zakresie ortopedii
dzieciĊcej i dorosáych

SZYBKO, TANIO
i SOLIDNIE

Ostrzeszów al. WolnoĞci 1a
rejestracja 882-042-111

tel. 665 288 014
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dzieĪom z wáamaniem.
Kontrola ukierunkowana byáa
równieĪ na osoby bezdomne, które
mogą przebywaü w nieogrzewanych
pomieszczeniach ogrodowych czy
szklarniach. Tym razem na dziaákach
nie stwierdzono Īadnych nieprawidáowoĞci. Jak podkreĞlają policjanci,
akcja bĊdzie powtarzana.
„Bezpieczne ogrody” to jedno
z zadaĔ nakreĞlonych w programie
prewencyjnym pod nazwą „Seniorzy
i máodzieĪ: dwa pokolenia - jeden cel”.

UWAGA

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

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

odcinku blisko 500 metrów w Rojowie
zostaáo wprowadzone ograniczenie
prĊdkoĞci do 30 km/h.
- Przed wprowadzeniem ograniczenia, kierujący samochodami w
wyniku jazdy z nadmierną prĊdkoĞcią
w pobliĪu áuków, wypadali z drogi i
wjeĪdĪali do przydroĪnego rowu.
Ograniczenie prĊdkoĞci do 30 km/h
na tym odcinku znacząco przyczyniáo siĊ do poprawy bezpieczeĔstwa.
W okresie póárocza ostrzeszowska
policja odnotowaáa tylko jedną kolizjĊ

drogową w tym miejscu.
W pierwszych dniach stycznia
br. KPP w Ostrzeszowie wystąpiáa
z wnioskiem do Wielkopolskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w
Ostrowie Wlkp. o rozpatrzenie moĪliwoĞci wprowadzenia tu ograniczenia
prĊdkoĞci do 40 km/h.
- Poruszanie siĊ samochodów z
prĊdkoĞcią 40 km/h takĪe umoĪliwi
bezpieczne pokonanie dwóch niebezpiecznych zakrĊtów - mówi rzecznik
policji.
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STUDNIE

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

APTEKI
Plan dyİurów
„Przyjazna” od 26.01 do 1.02, tel. 594-17-10
„Zamkowa” ul. Gorgolewskiego 4 od 2.02 do 8.02, tel. 732-05-35
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.

