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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
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Od miesiąca w lesie pomiĊdzy
Ignacowem a Parzynowem koczują
dwa Ğredniej wielkoĞci psy oraz kilka
szczeniaków. Te wiĊksze są agresywne,
gonią ludzi, niestety ani policja, ani urząd
w Kobylej Górze, do którego zgáaszany
byá ten problem, nic z tym nie robiPyZLą
PLHV]NDĔF\,JQDFRZDNWyU]\]ZUyFLOLVLĊ
SRSRPRFGRQDV]HMJD]HW\
3UDZGRSRGREQLHF]ZRURQRJL]RVWDá\
SU]H]NRJRĞSRU]XFRQH
To bardzo mądre zwierzĊta, báąkają siĊ
po lesie i czekają, aĪ wáaĞciciel po nie wróci.
Wygląda na to, Īe jeden z nich niedawno
siĊ oszczeniá. MoĪna je spotkaü równieĪ, jak
biegają przy drodze. Są nieufne i gdy siĊ do
nich bliĪej podchodzi, zaczynają atakowaü
UHODFMRQXMHMHGQD]PLHV]NDQHN,JQDFRZD
.RELHWDSU]H]NLONDW\JRGQLGRNDUPLDáD
SR]RVWDZLRQHQDSDVWZĊORVX]ZLHU]ĊWD
Byáy bardzo wychudzone, nie miaáam sumienia, Īeby je tak zostawiü. Wraz
z mĊĪem codziennie jeĨdziliĞmy do lasu

i zostawialiĞmy im jedzenie, ale ileĪ moĪna. Mam
juĪ w domu zwierzĊta i nie
mogĊ przygarnąü dodatkowych psów. Dzwoniáam
na policjĊ, powiedzieli, Īe
zajmą siĊ tą sprawą, ale
bezskutecznie. W koĔcu
udaáam siĊ do naszego
urzĊdu, jeden z pracowników obiecaá, Īe postarają siĊ zaáoĪyü w lesie
specjalne puáapki, Īeby
je schwytaü i odwieĨü do
schroniska, ale to byáy tylko obiecanki.
Kiedy po jakimĞ czasie poszáam do niego drugi raz i zarzuciáam,
Īe nic z tym nie robią, i Īe pójdĊ do gazety,
to odpowiedziaá - „a niech pani sobie idzie,
gdzie chce”. Tak w dzisiejszych czasach
wygląda pomoc urzĊdnicza.
-DNPyZLPLHV]NDQND,JQDFRZD]D
NLONDGQLGURJąSRNWyUHMELHJDMąSV\EĊGą
FKRG]LüGRV]NRá\G]LHFL0RĪHGRMĞüGRQLH
V]F]ĊĞFLD
Ostatnio sąsiadka jechaáa tamtĊdy
rowerem. WiĊkszy z psów zaatakowaá ją,
tak do niej doskakiwaá, Īe aĪ siĊ przewróciáa.
=DG]ZRQLOLĞP\GRXU]ĊGXSV\]RVWDá\
MXĪZ\áDSDQHLREHFQLHSU]HE\ZDMąZVFKUR
QLVNX
TrochĊ to trwaáo, bo zwierzĊta byáy
dzikie i ciĊĪko byáo je schwytaüSRLQIRUPRZDá
QDVMHGHQ]XU]ĊGQLNyZ
1DV]F]ĊĞFLHSUREOHP]QLNQąáLPLHV]
NDĔF\QLHPXV]ąVLĊMXĪREDZLDü
A.à.

.DĪG\QRZ\FKRGQLNZPLHĞFLH
FLHV]\DOHWHQUDF]HM]DG]LZLD
Kto wymyĞliá, by przeprowadzaü chodnik przez maáy plac zabaw, bĊdący dotąd enklawą spokoju
i bezpieczeĔstwa dla dzieci?S\WDMą
URG]LFHG]LHFLDNyZEDZLąF\FKVLĊ
QDSODFX]DEDZSU]\XO6SRUWRZHM
Dotąd byá to zaciszny kąt, gdzie
wchodziáo siĊ przez maáą furtkĊ czy
to od strony ul. Sportowej, czy od
bloków przy ul. Kwiatowej. Teraz ktoĞ
wpadá na „genialny” pomysá, by te
wejĞcia poáączyü chodnikiem.
5RG]LFH]ZUDFDMąWHĪXZDJĊQD
EH]SLHF]HĔVWZR]DSHZQHSU]H]SR
SURZDG]HQLHFKRGQLND]ZLĊNV]\VLĊ
UXFKQDSODFX]DEDZ-XĪQLHW\ONR
G]LHFLLRSLHNXQRZLHEĊGąWXSU]HE\
ZDüDOHWDNĪHSU]HFKRG]LüEĊG]LH
ZLHOXLQQ\FKOXG]LGRWąGZĪDGHQ

VSRVyEQLHNR
U]\VWDMąF\FK
] SODFX 1LH
WZLHUG]Ċ ĪH
RVRE\ WH ]UR
ELą G]LHFLRP
NU]\ZGĊ OHF]
SUDZGRSRGRE
QLH QDMPáRGVL
QLH EĊGą MXĪ
WDNVZRERGQL
DURG]LFHVSR
NRMQL R VZH
PDOXV]NL
,QQDVSUD
ZDWRSU]HELHJ
FKRGQLNDMHVW
SRSURZDG]RQ\WXĪSU]\PXU]HDSR
WHPVNUĊFDSRGNąWHPVWRSQL.R
QLD]U]ĊGHPWHPXNWRQLHEĊG]LH
URELáVNUyWyZW\ONRSyMG]LHJU]HF]QLH
WDNMDNSURZDG]LZ\]QDF]RQDGURJD
$SR]DW\PFKRGQLN]QDMGRZDüVLĊ
EĊG]LHQLHEH]SLHF]QLHEOLVNRXV\WX
RZDQ\FKWDPXU]ąG]HĔGRüZLF]HĔ
1LHFKNWRĞ]üZLF]ąF\FKSRWNQLHVLĊ
OXESRSHáQLMDNLĞEáąGLVSDGDMąFXGH
U]\REHWRQQLHV]F]ĊĞFLHJRWRZH
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-DNLĞ F]DV WHPX SLVDOLĞP\
R G]LXSOL VDPRFKRGRZHM MDNą
SROLFMDQFLRGNU\OLZ/LJRFLH
0ĊĪF]\]QDNWyU\Z\QDMPRZDá
V]RSĊXMHGQHJR]WDPWHMV]\FKJR
VSRGDU]\MHVWMXĪZUĊNDFKSROLFML
3U]\SRPQLMP\ 0LHV]NDQLHF
6\FRZDVSURZDG]DáGR/LJRW\NUD
G]LRQH VDPRFKRG\ PLQ PHUFH
GHV\DQDVWĊSQLHMHGHPRQWRZDá
2ND]DáR VLĊ ĪH ODWHN QLH
G]LDáDáVDPZHZV]\VWNLPSRPD
JDá PX OHWQL ]QDMRP\ PLHV]

GQLRZDVDPRORWRZD
SLHOJU]\PNDGR5]\PX
:DW\NDQX

NDMąF\ SRGREQLH MDN RQ Z ZRM
GROQRĞOąVNLP
:áDĞFLFLHO SRVHVML QLH PLDá
RQLF]\PSRMĊFLD0\ĞODáĪHPĊĪ
F]\]QDUHPRQWXMHDXWDMHPXQLH
SRVWDZLRQRĪDGQ\FK]DU]XWyZ
Sprawcy podejrzani są o to,
Īe w okresie od stycznia
2015 do czerwca 2018 roku, dziaáając wspólnie i w porozumieniu
w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, ukrywali, a nastĊpnie
rozbierali na czĊĞci i podzespoáy
pojazdy luksusowych marek, wiedząc, Īe pochodzą one z przestĊpstwa  LQIRUPXMH 0DJGDOHQD
+DĔG]LXN].33Z2VWU]HV]RZLH
ODWHN]RVWDáDUHV]WRZDQ\QD
WU]\PLHVLąFHMHJRVWDUV]\NROHJD
RWU]\PDáGR]yUSROLFMLL]DND]RSXV]
F]DQLDNUDMX
A.à.

RGGRSDĨG]LHUQLNDU
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Gospodarstwo sadownicze
Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,

tel. 600 202 306

29.08.2018

-HĞOLMXĪFKFLDQR]URELüSRáąF]HQLH
RVLHGODSU]\.ZLDWRZHM]XO6SRUWR
ZąQDOHĪDáRSRSURZDG]LüFKRGQLNRG
WDPWHMV]HJRPDáHJRWDUJXZNLHUXQNX
EORNyZ7HUD]WHPSU]HFKRGQLH
SRNRQXMąZSLDFKXOXEEáRFLH JG\
SDGD DOHWRMDNRĞZáDG]RPPLDVWD
QLH SU]HV]NDG]D ZROą XV]F]ĊĞOL
ZLDüOXG]LZ\W\F]DMąFĞFLHĪNLPDáR
NRPXSU]\GDWQH
K.J.

MATURA 1968
I LO im. Marii Skâodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie
Wszystko przemija - tak chce przeznaczenie
Jedno nam tylko zostaje - wspomnienie.
Które powraca dziwnie przeznaczoną drogą”
ZAPROSZENIE
Okazja jest wyjątkowa, bo dotyczy 50-lecia
ukoĔczenia Liceum Ogólnoksztaácącego
w Ostrzeszowie i zdanie matury. Na wspólną zabawĊ i wspomnienia zapraszamy
wszystkich absolwentów 1968 r.
SPOTKANIE ODBĊDZIE SIĊ
6 PAĨDZIERNIKA 2018 r.
Plan spotkania:
• 14:00 - okolicznoĞciowa msza w koĞciele
klasztornym
• 14:45 - zwiedzanie muzeum klasztornego
• 16:00 - spotkanie w auli I Liceum Ogólnoksztaácącego im. M. Skáodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie
• 18:00 - przyjĊcie z muzyką oraz wspólnym
Ğpiewem w lokalu „Zajazd Ostrzeszów” przy
ul. gen. Wáadysáawa Sikorskiego 43 a
ZapraszajĆ organizatorzy

STUDNIE

GâČBINOWE
 SU]HP\VáRZH
LSU]\GRPRZH
XMĊFLDZRG\
 RGZLHUW\
 SRPS\FLHSáD
tel. 505 325 777
ZZZVWXGQLHQHWSO

ORTOPEDA

Specjalista Ortopedii i Chirurgii Urazowej lek. JAKUB CIESZYŃSKI
Przyjmuje w czwartki w Przychodni NZOZ „Dłubak”
ul. Przemysłowa 8, Ostrzeszów (koło „FUM”)
Rejestracja: 62/730-37-60
(dotychczas przyjmował w Sp. Inwalidów „Pomoc” w Ostrzeszowie)

ORTOPEDA

Specjalista w ortopedii i traumatologii narzýdu ruchu

dr n. med. Aleksander Koch
poradnia ortopedyczna w zakresie ortopedii dziecićcej i dorosàych
Ostrzeszów, al. Wolnoěci 1a; rejestracja 882-042-111
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Ä.ZLDWRZD´RGGRW
Ä'URIDUP´RGGRW

'\ĪXU\ZGQLSRZV]HGQLHRGJRG] 
ZROQHVRERW\QLHG]LHOHLĞZLĊWD 

