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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.

Podziękowanie za doping
Obumierająca lipa

kiem kolportera
Odpust u św. Jadwigi

W taki sposób piłkarski mistrz Polski dziękuje ostrzeszowskim
kibicom za doping. Duży plakat znajduje się na rogu ul. Sienkiewicza i Powst. Wlkp. Miły gest.

Ostrzeszowianie na meczu z Gruzją

Ostrzeszów kibicami stoi - kibicują Victorii (co oczywiste), kibicują Lechowi (o czym piszemy obok), dopingują także reprezentację Polski. Nie mogło ich też zabraknąć na sobotnim meczu z Gruzją, rozgrywanym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nasi
piłkarze długo „męczyli się” z rywalem, ale w końcówce - również
dzięki dopingowi kibiców z Ostrzeszowa - przebudził się Lewandowski i ustrzelił hat-tricka. Sukces 4:0 wszystkich raduje.

Widok obumierającego drzewa zawsze
budzi żal. Szczególnie, jeśli jest to ponadstuletnia lipa. Co sprawiło, że nagle tej wiosny
drzewo zamiast zielenić się, nabrało brązowych listków? Choroba? Zaraza? Być może,
ale czy aby do tej choroby nie przyczynił się
człowiek?

7 czerwca w parafii św. Jadwigi Królowej odbywały się uroczystości odpustowe. Sumę odpustową w murach budującej się świątyni odprawił ks. Dariusz
Woźniak - proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Baranowie, a dawniej wikariusz ostrzeszowskiej fary Na zakończenie wierni uczestniczyli w tradycyjnej
procesji.

Remont w Rogaszycach

Firma ADAMS GROUP
zatrudni osoby na stanowiska pracy:

Głos ludu?

SZWACZKA
TAPICER
PAKOWACZ MEBLI
Transparent na płocie niedaleko ostrzeszowskiej figury NMP
wisiał krótko, ale niewątpliwie został zauważony i to nie tylko przez
lud, ale i odpowiednie „czynniki”…

W Rogaszycach przeprowadzono niewielki remont drogi w kierunku Królewskiego.
Na dwóch odcinkach położono nowy asfalt,
a pobocze wyrównano kamieniem.

ZNAKI DROGOWE - CIEKAWOSTKI I ZAGADKI
Czytelnicy co pewien czas proszą, abyśmy umieszczali na
łamach gazety ich spostrzeżenia, dotyczące różnych spraw
życia codziennego.

W WYGODZIE TOKARSKIEJ
Tym razem nasz czytelnik, na stałe mieszkający w Warszawie, ale dość często odwiedzający nasz powiat, zastanawia się, dlaczego w Wygodzie Tokarskiej znak drogowy informujący o terenie zabudowanym, a tym samym ograniczeniu
prędkości do 50km/h postawiono w środku wsi (od strony
Ostrzeszowa), mimo że zabudowa niczym nie różni się na
całej długości drogi biegnącej przez tę wioskę(od strony Tokarzewa znak stoi zaraz na początku miejscowości).

Zapraszamy czytelników do dzielenia się z nami spostrzeżeniami i uwagami na temat znaków, ograniczeń prędkości
i innych „dziwnych” sytuacji, nie tylko drogowych.

3LDVNLDWHO
6DORQF]\QQ\SQSWVRE
ZZZJDELFRPSO

OFERUJEMY

&Wē[Y[DÐTOGDNKVCRKEGTQYCP[EJ
ãÐēGMFTGYPKCP[EJOCVGTCE[
QTC\CTV[MWãÐYFGMQTCE[LP[EJ

/GDNGRTQUVQQFRTQFWEGPVC\FQUVCYðFQFQOW

#VTCME[LPGYCTWPMKURT\GFCē[TCVCNPGL

V[NMQOKGUKõE\PKG

'
< #- # Ē & 
10'
21Ē;%< <â

  <â
9
-15<6°

Dobre warunki pracy i płacy. Praca w Ligocie k/Kobylej Góry
Kontakt e-mail: office@adamsgroup.pl, tel. 695 520 879

