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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Anna Ĭawicka, tel. 693 413 356
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LQWHUQDXFLVąQDUDĪHQLQDSU]HPRF
PLQZVHUZLVDFKVSRáHF]QRĞFLR
Z\FKLUDQGNRZ\FKVHUZLVDFKHVSRUW
DSOLNDFMDFKQDVPDUWIRQ\QDIRUDFK
LQWHUQHWRZ\FKF]\ZJUDFKRQOLQH
1RZRF]HVQHUR]ZLą]DQLHPDDQDOL]R
ZDüUR]PRZ\DV]NRGOLZHWUHĞFLDX
WRPDW\F]QLHEORNRZDüLSU]HND]\ZDü
GRPRGHUDWRUDIRUXPNWyU\SRGHMPLH
RVWDWHF]QąGHF\]MĊRHZHQWXDOQHM
EORNDG]LH XĪ\WNRZQLND OXE R SR
ZLDGRPLHQLXVWRVRZQ\FKLQVW\WXFML
ZSU]\SDGNXZ\NU\FLDSU]HVWĊSVWZD
QSSHGR¿OLL 
Nie chcemy cenzurowaü Internetu, kaĪdy ma prawo do swoich poglądów czy wypowiedzi. W Internecie nie
moĪe byü jednak miejsca dla przemocy, zwáaszcza wzglĊdem dzieciaków.
Zastanówmy siĊ przez chwilĊ, czy
czĊsto na ulicy spotykamy osoby, które wykrzykują do przechodniów „ĪyczĊ
ci Ğmierci”? Raczej nie… A w sieci
takie wpisy to codziennoĞü. Samurai
ma wáaĞnie przeciwdziaáaü tego typu

zachowaniu, które w realnym Ğwiecie
jest nieakceptowane. DziĊki naszemu
rozwiązaniu bĊdziemy mogli uchroniü
dzieci przed tego typu agresją -Z\
MDĞQLD0LFKDá:URF]\ĔVNL
3UREOHPMHVWSRZDĪQ\:86$
FRG]LHQQLHG]LHFLSRSHáQLDVDPR
EyMVWZRDJáyZQ\PSRZRGHPMHVW
ZáDĞQLHSU]HPRFMDNLHMGRĞZLDGF]DMą
Z,QWHUQHFLH

kryteria i jest inicjatywą, która moĪe
realnie zwalczaü cyberprzemoc w sieci.
W mojej ocenie to obecnie gáówny problem wspóáczesnego Internetu.
2VWU]HV]RZLDQLQ 'DZLG 8UEDQ
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DokoĔczenie ze str. 1.
Jak dotąd zaplanowaáyĞmy tylko
dwa noclegi. PóĨniej chcemy spaü nad
jakimiĞ jeziorami albo na polach namiotowych. Mam nadziejĊ, Īe czeka nas
niezapomniana przygoda, ale oczywiĞcie bierzemy ze sobą GPS i mapĊ
- SRGNUHĞOD'DULD
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ZQDV]\PSRZLHFLH3RZRGHPE\áR
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ĪHGRSRGREQHJRSU]\SDGNXGRV]áR
ZPDMXEUZyZF]DVSRSU]\MĊFLX
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SURFXF]QLyZGRĞZLDGF]\áRF\EHUQĊ
NDQLD
W doborze ¿rm, które wspieram,
kierujĊ siĊ ĞciĞle okreĞlonymi kryteriami.
InwestujĊ w odwaĪne projekty. Przede
wszystkim zaleĪy mi na ich innowacyjnoĞci i potencjale rozwojowym. Równie
waĪne jest jednak to, Īeby miaáy jednoczeĞnie pozytywny wpáyw na Ğwiat,
który nas otaczaPyZL'DZLG8UEDQ
Samurai Labs speánia wszystkie te

Do szpitala z gorączką, wymiotami, biegunką, bólem brzucha przyjĊtych
zostaáo osiem paĔ i jedno dziecko. Na
szczĊĞcie te osoby czują siĊ juĪ dobrze
i opuĞciáy oddziaá - LQIRUPXMHU]HF]QLN
NDOLVNLHJRV]SLWDOD
:LDGRPR ĪH ]DUDĪRQ\FK E\áR
ZVXPLHRVyEZW\PWURMHG]LHFL1LH
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6DQHSLGSREUDáSUyENLRGRVyE
FKRU\FKSU]\JRWRZXMąF\FKSRWUDZ\
MDNUyZQLHĪSUyENLĪ\ZQRĞFL:\QLNL
MHGQR]QDF]QLHZVND]Dá\QDVDOPRQHOOĊ
A.à.
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NRSROVNLFKáRSLHFFKRUXMH
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UHKDELOLWDFMĊ
Od mojej cioci dowiedziaáam siĊ, Īe w Internecie
jest strona siepomaga.pl.
MoĪna tam znaleĨü mnóstwo historii o ludziach, którzy potrzebują pieniĊdzy na
leczenie.WáaĞciwie wybór
Wiktora, któremu ostatecznie bĊdziemy pomagaü, byá
losowy. ChciaáyĞmy, Īeby to
byáa osoba z naszych okolic, z Wielkopolski. Bardzo
wzruszyáa nas jego historia,
chociaĪ przyznam, Īe nie
miaáyĞmy okazji jeszcze go
poznaü, nie miaáyĞmy teĪ
Īadnego kontaktu z jego rodziną. MyĞlĊ,

Īe o naszej akcji dowiedzą siĊ dopiero
z Internetu, gdy na pro¿lu cháopca pojawią siĊ pierwsze pieniąĪki.
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NDEĊGąUR]GDZDüXORWNLRSRZLDGDü
RMHJRFKRURELH
W ubiegáym roku spotkaáyĞmy
mnóstwo osób, które bezinteresownie
nam pomogáy, zaprosiáy nas na nocleg,
przygotowaáy jedzenie, wskazaáy dalszą
drogĊ. Wierzymy, Īe w tym roku spotkamy ludzi, którzy bĊdą chcieli pomóc nie
tyle nam, co Wiktorowi. A moĪe znajdzie
siĊ równieĪ ktoĞ z Ostrzeszowa, kto
wesprze tĊ akcjĊ? - GRGDMąG]LHZF]\Q\
&KáRSF]\NQDUHKDELOLWDFMĊSRWU]H
EXMHW\VLĊF\
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VZRMąZ\SUDZĊRNRáRZU]HĞQLD
A. àawicka

PODZIĊKOWANIE
Z gâċbokim īalem przyjċâam wiadomoğý o ğmierci mojej kochanej
synowej

ğğp. Marii Walczak.
áĆczĆc siċ w bólu z bliskimi Marii, dziċkujċ za opiekċ nade
mnĆ
mnĆ, za serce, troskċ i dobroý, której od Marii i od Was
zawsze doğwiadczaâam.
ZoÀa Walczak
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Gospodarstwo sadownicze
Aleksander Ofierski
Ksiðēenice, ul. Wiejska 29,

tel. 600 202 306

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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APTEKI
Plan dyİurów
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