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fot. W. Juszczak

Pani Agnieszka z synkiem Pawłem w towarzystwie Roberta Janowskiego

„Jaka to melodia?” to najpopularniejszy
polski teleturniej o tematyce muzycznej,
prezentowany przez TVP 1. Myślę, że stali
fani nie przegapili faktu, że 24 listopada w
programie wystąpiła mieszkanka naszego
powiatu – p. Agnieszka Wacławik z Grabowa. Pani Agnieszka zaprezentowała w
programie swoją imponującą muzyczną
wiedzę, poszło jej znakomicie – odgadła
tytuły wszystkich 7 utworów, dzięki czemu wygrała finał programu! 25 listopada
także wystąpiła – tym razem dotarła do
półfinału.
Jak wyglądają eliminacje do tego
programu?
„Najpierw odbywa się test muzyczny –
słuchamy 10 utworów po mniej więcej 10
– 15 sekund, w tym czasie należy napisać
na kartce tytuł, ewentualnie wykonawcę
utworu. Następnie zadają rożne pytania, np.
co śpiewała Maria Koterbska, wymień tytuł
piosenki z nazwą kwiatów w tytule… Potem
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jeszcze rozmowa z psychologiem, z ludźmi,
którzy organizują program, i pozostaje
czekać na telefon” – zdradza uczestniczka
programu.
Po raz pierwszy p. Agnieszka była na eliminacjach we Wrocławiu w 2003r., jednak
nie udało jej się zakwalifikować. Kolejne eliminacje – Kraków, tam p. Dorota Zawadzka
(aktualnie superniania), która była wtedy
osobą odpowiedzialną za dobór zawodni-

ków, od razu ją rozpoznała i zaproponowała
udział w teleturnieju. Już wtedy przebojowa
dziewczyna doszła do półfinału. Jednak, jak
mówi, gra była zupełnie inna, teraz do programu jadą sami zawodowcy, czasami nie
zabrzmi nawet ćwierćnuta, a oni już naciskają przycisk. Kiedyś można było słuchać i
słuchać, i dopiero nacisnąć – teraz jest inny
poziom, trzeba być na bieżąco.

Dokończenie na str. 5

DROŻEJE WODA I ŚCIEK I,
A RADNI MILCZĄ
Sprawnie przebiegła XXII sesja Rady Miejskiej w Ostrzeszowie. Może nawet zbyt
sprawnie, bo niektórym kwestiom warto było przyjrzeć się dokładniej. Mam tu na myśli
przede wszystkim uchwałę zatwierdzającą nowe taryfy na wodę i ścieki (znacząco wyższą). O nową cenę wnioskowała spółka Wodociągi Ostrzeszowskie. Taki też wniosek,
omawiany wcześniej na komisjach, został przedstawiony na ostatniej sesji i przyjęty w
formie uchwały. Za nowymi taryfami opowiedziało się 13 radnych, 3 było przeciwnych
(J.M. Szulczyński, G. Więcek, A. Suchanecki), a 4 wstrzymało się od głosu (szkoda, że
nie potrafili zająć stanowiska w tak istotnej dla społeczeństwa sprawie)). Rzecz w tym, że
tej najważniejszej dla mieszkańców miasta i gminy uchwale poświęcono tylko kilka chwil.
Przyjęto ją wprawdzie niejednogłośnie, ale żaden radny o nic nie zapytał, niczego nie
zaproponował. Nie chodzi o kłótnie, ale byłoby właściwie, gdyby chociaż te osoby, które
głosowały przeciw projektowi uchwały, zechciały głośno powiedzieć, dlaczego to czynią.
Trochę to dziwne, bo na ogół radni nie są małomówni i często trwonią mnóstwo czasu,
uskarżając się na zarośnięte pobocza, nieświecącą lampę i topniejący śnieg.
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W Grabowie się wie, „jaka to melodia?”
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