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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.

Kulturalna rynna

kiem kolportera

Przyjdzie walec i wyrówna?

Posypało

We wtorkow y, poświąteczny poranek kierowcy znów musieli
sięgnąć po zimowe akcesoria - skrobaczki, zmiotki itd. Biada tym,
którzy pospiesz yli się ze zmianą opon.

Z budynku podległego mikstack iemu MGOK-owi w bardzo kulturalny sposób woda cieknie przechodniom za kołnierz.

Zapełniony butelkami po mocnych trunkach kosz na placu zabaw w Ostrzeszowie świetnie współgra z lekko zawianymi i dawno nieoliwionymi huśtawkami. Zapewniamy, że szkło leży tu nie
tylko w koszu. Wiosna – za chwilę przyjdą tu dzieci, więc może
posprzątają, bo na dorosłych, którzy mogą mieć na coś wpływ w
tym mieście, chyba nie ma już co liczyć.

Zdezorientowany grudnik
Narozrabiałeś żubrze

Ten sympatyczny doniczkowy kwiatek - grudnik, jak sama nazwa
wskazuje, zakwita w grudniu. W tym roku też tak było. Jednak zimowy
marzec, który w czasie Wielkanocy mocno przypominał grudzień, wywarł takie wrażenie na roślinie, że zupełnie jej się poplątało i zakwitła
ponownie – w grudniowym marcu.

Jak widać, żubr nie tylko w trawie puszczy, ale i na bezdrożach siedlikowskich nieźle narozrabiał. Teraz trzeba będzie „wypić to piwo”.

Giżycki wzór niegospodarności
OSP to jednostki powoływane do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej,
a także prowadzenia akcji ratowniczych w
razie klęsk żywiołowych. OSP to jednostki,

które zajmują się również szeroko rozumianą
działalnością kulturalną i wychowawczą. Wieś
Giżyce też miała taką jednostkę, bo stoi tam
jeszcze popadająca w ruinę remiza strażacka.
Remiza, zwana również domem strażaka, gdzie
mieścił się sprzęt przeciwpożarowy będący na
wyposażeniu takiej jednostki. Budynek taki służył również w dużej mierze właśnie do prowadzenia tej działalności kulturalnej i wychowawczej. Tam skupiało się kulturalne życie wioski
i okolic. Do dziś są jeszcze wsie, gdzie OSP
działa bardzo prężnie i jest chlubą miejscowości. Giżycka straż chyba zapomniała, jakie jest
jej zadanie, a dom strażaka przynosi
wstyd wiosce. W oknach powybijane
szyby, drzwi ledwie trzymają się w
futrynach, wszystko wokół obrośnięte
chwastami, a setki butelek, z których
wódka wypita została przed laty, też
nieuprzątnięte. Syrena już wyć nie potrafi, a przynajmniej ona powinna wyć
nad kiepskim wizerunkiem Giżyckiej
OSP. Próbowałem się dowiedzieć, co
zaważyło nad takim losem tej jednostki i okazało się, że wszyscy prężnie
działający strażacy wyjechali „za chlebem”. Podobno zostało jeszcze kilku
rozbitków, ale trudno jest ich wskazać
i policzyć.

Każda jednostka ma swoją komórkę nadrzędną i dziwi nie tylko mnie, dlaczego dopuszcza
się do dewastacji tego budynku. Jeżeli giżycka
straż bezpowrotnie się rozsypała, to przecież
budynku nie musi spotkać ten sam los. Przecież
można go wydzierżawić, sprzedać lub ostatecznie przekazać na jakiś inny społeczny cel.
Może ktoś zechce zrobić z tego jakiś warsztat,
hurtownie czy przerobić na mieszkania. Straż
narzeka na brak środków, a tak duży obiekt
bezpowrotnie niszczeje. Pani sołtys próbowała
nawet wymóc jakieś działania, ale na zorganizowane spotkanie przyszły zaledwie 3 osoby, w
tym 2 „w stanie wskazującym” i decyzji nie podjęto żadnych. Z nikim nie można się dogadać, a
z tego, co wie pani sołtys, wynika, że wóz strażacki już zabrano, ale czy straż jeszcze istnieje,
trudniej jest odpowiedzieć. Widoczne jednak jest
to, że nawet gdyby nadal istniała, to nic nie robi,
a to, co jest pod jej opieką, przynosi wstyd całej
organizacji, a w szczególności władzom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Może trzeba
powiadomić o tym „naczelnego wodza” tej organizacji - Waldemara Pawlaka.
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