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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.

WRĘCZYLI DOMINKI
1 lutego w sali Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbył się Koncert
Kolęd i Pastorałek, jaki przygotowali
wychowankowie i pracownicy Domu
Dziecka. Wśród obecnych były władze
naszego powiatu, a także osoby, które
w sposób szczególny pomagają na co
dzień tej placówce. Niestety, nie wszyscy
zaproszeni goście mogli dotrzeć, niektórych darczyńców dzieli od Ostrzeszowa
sporo kilometrów, a pogoda nie sprzyja

wyjazdom.
Trzeba przyznać, że dzieci wspaniale
przygotowały się do swojego występu.
Z pewnością duża w tym zasługa
pań, które pomogły wybrać repertuar
i nauczyć się niektórych, mniej znanych
tekstów.
Oprócz tradycyjnych kolęd mogliśmy
usłyszeć takie pastorałki jak „Wigilijny
wieczór”, „Kto wie”, „Jest taki dzień”.
Niejednej osobie ze wzruszenia łezka

zakręciła się w oku. Duże brawa należą
się także dyrektor Domu Dziecka - pani
Iwona Suchorska-Kurzawa, przez cały
czas występowała na scenie razem ze
swoimi podopiecznymi. W tym dniu
obchodziła swoje urodziny, były więc
kwiaty i życzenia. Podczas imprezy wręczono także „Dominki” – podziękowania
dla sponsorów, darczyńców i przyjaciół.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni
na mały poczęstunek, przygotowany
przez panie wychowawczynie i dzieci.
Wieczór należy zaliczyć do udanych
i czekać na kolejny.
A. Ławicka

W „Grandce” gorzej niż na Ukrainie czy Białorusi
Pouczamy Aleksandra Łukaszenkę,
wytykamy Wiktorowi Janukowyczowi
podłe traktowanie Julii Tymoszenko,
a o swoich nie dbamy. Może ministrowie i partyjni koledzy Donalda Tuska
zamiast wytykać błędy innym, powinni
rozjechać się po kraju i zobaczyć, jak
mieszkają rodacy.
Drugi już tydzień część lokatorów
mieszkających w kamienicy nr 47 przy ul.
Kolejowej w Ostrzeszowie („Grandka”),
ma kłopoty bo zamarzła woda. Zamarzła
też kanalizacja. Jak mówią mieszkańcy,
po wielu osobistych i telefonicznych
interwencjach u zarządcy, którym jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, pojawił się jakiś „fachowiec”, porozglądał się
po budynku, zajrzał do studzienki kanalizacyjnej, przez jakiś czas grzał rury
palnikiem i po ok. godzince, mówiąc, że
nic nie da się zrobić i trzeba czekać do
wiosny, zabrał manele i odjechał.
Po kolejnych interwencjach przywieziono przenośną ubikację, ustawiając
ją ok. 50m od budynku. Okazało się,
że „tojka” jest brudna, z zamarzniętymi fekaliami. W końcu postarano się
o kolejną, ustawiając ją bliżej, jakieś 20
metrów od domu.
Na klatce schodowej, przy wejściach
do ubikacji, rozwieszono kartki z napisem, żeby do czasu rozmrożenia nie
korzystać z ubikacji w budynku, ale z tej,
ustawionej na zewnątrz.
Od tamtej pory administracja nic nie
robi, aby rury rozmrozić, więc wygląda
na to, że naprawdę aż do wiosny, chcąc
skorzystać z ubikacji, będzie trzeba się
ubierać i przy siarczystym mrozie nawet
w nocy wędrować do zmrożonej ubika-

cji, w której tyłek przymarza do deski
sedesowej.
- Niech burmistrz z prezesem ZGM
spróbują zakosztować tej przyjemności
- mówią rozzłoszczeni mieszkańcy.
- Nie możemy się wykąpać, nie
możemy też prać, bo z brudną wodą
nie ma co zrobić. Gdzie poszanowanie
godności człowieka? Więźniom wylicza
się metry kwadratowe, ustala dla nich
stawkę żywieniową i odpowiednią dietę,
mają zagwarantowany dostęp do telewizora, wszelkich odtwarzaczy, komputerów, jest dla nich biblioteka, siłownia
i rozmowy z psychologiem. Gdyby nie
mieli dostępu do ubikacji lub prysznica
i cotygodniowej zmiany pościeli, zorganizowaliby bunt. Oni tam są za karę,
a my płacimy czynsz i warunki mamy
po stokroć gorsze. Teraz widać, jak kto
w tym państwie jest traktowany. Przestępcy mają wszystko, a uczciwi żyją jak
w drugowojennych obozach jenieckich
- żalą się niektórzy lokatorzy feralnej
kamienicy.
- Jeden, dwa, góra trzy dni można bez
kąpieli wytrzymać, ale w czwartym, niemyty i w niepranym odzieniu, człowiek
śmierdzi jak, nie przymierzając, kozioł
w październiku i ludzie omijają go jak
trędowatego. Co myśli burmistrz, prezes lub jakikolwiek inny urzędnik, który
to zaniedbał, gdy w swoim biurze przyjmuje śmierdzących petentów? Właśnie
tak o nas myślą i mówią ludzie, którzy
przybliżą się do nas w sklepie, na chodniku czy w pracy. Taką opinię mamy
dzięki administracji ZGM.
Jedna z mieszkanek pokazała mi
zapleśniałe zewnętrzne ściany miesz-

kania, pokój dla dzieci bez jakiegokolwiek ogrzewania, powyprężane okna,
których nie można zamknąć, przez co
w domu zimno, a szyby zaciągnięte
lodem. Naprawdę, gorzej niż w więziennej celi. W domu tym mieszka również
90-letnia staruszka i trzeba chyba nie
mieć ludzkich uczuć, każąc tej kobiecie
przez tak długi czas chodzić do ubikacji
kilkadziesiąt metrów od domu i to przy
tak silnym mrozie. Gdzie szacunek dla
starszych ludzi, szanowna władzo, ludzi,
którzy walczyli o ten kraj?
Zamarznięte rury można odmrozić,
są żeliwne, więc się nie roztopią, i chociażby dla tej staruszki należy to zrobić
jak najprędzej. Samoczynnie będzie to
trwało kilka tygodni, a ta pani tak długo
czekać nie może.

Jan Jangas

kiem kolportera
Nowy szyld

Teraz już z daleka widać, że ostrzeszowskie kino wkroczyło w trzeci
wymiar.

