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MA£Y PASJONAT LICZB

Bartek na pozór niczym szczególnym od swoich
rówieœników siê nie ró¿ni. W sierpniu skoñczy³ dwa latka.
Mówiæ rozpocz¹³ doœæ póŸno, byæ mo¿e dlatego, ¿e we
wczesnym dzieciñstwie nêka³y go ró¿ne choroby. Lecz, gdy
maj¹c 20 miesiêcy wypowiada³ pierwsze s³owa, nie by³y to
ju¿ tylko pojedyncze wyrazy. Wówczas te¿ coraz wiêksze
jego zainteresowanie zaczê³y wzbudzaæ liczby. Przy pomocy rodziców i siostrzyczki Julki uczy³ siê odpowiednio je
nazywaæ. Wkrótce liczenie sta³o siê jego dzieciêc¹ pasj¹.
Wszêdzie wypatruje cyfr, dostrzega je w ksi¹¿kach, kalendarzu, kartach do gry, na kalkulatorze… Równie¿ puzzle musz¹ posiadaæ cyfry - takimi bawi siê najchêtniej.
Nawet przegl¹daj¹c „Czas Ostrzeszowski”, co bardzo
lubi, szczególn¹ uwagê zwraca na liczby. Kolejnoœæ liczb
opanowa³ do tego stopnia, ¿e brak którejœ we w³aœciwym
szyku wzbudza jego niepokój. Pani Aneta Jokiel, mama Bartka, wspomina, jak kiedyœ, bêd¹c w koœciele, zainteresowa³
siê zegarem i z zaniepokojeniem oznajmi³, ¿e nie ma on 12-tki, która akurat by³a zas³oniêta wskazówkami. Ta pasja do
liczb spowodowa³a, ¿e Bartek p³ynnie liczy po kolei wszystkie dni w miesi¹cu od 1-go do 31-go, co wiêcej - coraz
sprawniej odlicza je tak¿e wstecz.
Namiêtne zainteresowanie syna cyframi zaczê³o trochê
niepokoiæ rodziców – w koñcu nie jest to w³aœciwe zachowanie 2-letniego dziecka. Na szczêœcie Bartuœ chêtnie te¿
ogl¹da bajeczki i, naœladuj¹c gwiazdy na lodzie, wspólnie z
Julk¹ wykonuje akrobacje.
W przysz³ym roku pociecha pañstwa Jokielów powêdruje
do przedszkola. Rodzice maj¹ nadziejê, ¿e umiejêtnoœci,
które ju¿ posiad³, u³atwi¹ jego dalszy rozwój i nie zak³óc¹
radosnych dzieciêcych lat.

W. Juszczak

KUPON MIKOŁAJKOWY

Odtwarzacz DVD

prezent od „CzO” na mikołajki!
Jeśli do 7 grudnia przyniesiesz lub
przyślesz do redakcji wypełniony
kupon, weźmiesz udział w losowaniu
jednego z dwóch odtwarzaczy DVD
oraz trzech nagród pocieszenia.
Zapraszamy!
Imę i nazwisko:

Adres:

Kraszewice nie chcą linii 400 kV
Zaskakuj¹cy fina³ mia³a dyskusja
nad uchwaleniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w
zakresie linii elektroenergetycznej 400
kV, jaka toczy³a siê 29 listopada na XII
sesji Rady Gminy w Kraszewicach. W
g³osowaniu nikt nie opowiedzia³ siê
ani za przyjêciem uchwa³y, ani przeciw
temu. Nikt te¿ oficjalnie nie wstrzyma³
siê od g³osu. W ten sposób radni dali do
zrozumienia, ¿e potrzebuj¹ wiêcej czasu
na podjêcie ostatecznej decyzji, nie s¹
pewni, czy ustalenia podjête w poprzedniej kadencji s¹ korzystne. Projekt wróci³
pod obrady sta³ych komisji. Kraszewice
to jedyna gmina, która wci¹¿ stawia
opór inwestorowi.

Pilarki spalinowe MS 230 i MS 250
oraz pilarki profesjonalne
MS 341 oraz MS 361
ZAPRASZAMY
Przedborów 31
tel. 062 731 94 58, 730 60 54
Ostrzeszów, ul.Armii Krajowej 4
tel. 062 586 09 68
Kępno, Al. Marcinkowskiego 8
tel. 062 782 85 96
Syców, ul. Komorowska 20
tel. 062 785 46 61

Najniższe ceny opon!

GRUDNIOWA DZIEWCZYNA

fot. Maciej Śmiglewski

(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

WIELICZKO PHU

(dokończenie na stronie 4.)

Klaudia

P R O M O C J A

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

OLEJ
NAPĘDOWY
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
DZIAŁ SPRZEDAŻY:

(062) 734 30 92
501 078 706

legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

