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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.

kiem kolportera
Śpiące jabłuszka

Czyżby parking dla
przechodniów?

Zima za pasem. Na drzewach coraz trudniej dostrzec liście, tymczasem na jednej z jabłoni wciąż wiszą całkiem ładne jabłuszka. Dla nich
czas się zatrzymał i jak przystało na „jabłuszko pełne snów”, śnią…
o wiośnie.

Gościu, siądź na krzesełku, a odpocznij
sobie...

Przesunąć zebrę

Przeszkoda na Farnej

Może należałoby w Mikstacie w to właśnie miejsce „przesunąć
zebrę”, ponieważ akurat tędy najwięcej ludzi przechodzi z parkingu
w kierunku sklepów.

W piątkowe południe ten pokaźnej wielkości
kamień skutecznie utrudniał ruch na ul. Farnej.
Trudno powiedzieć, czy to sprawka chuliganów, czy ktoś w ten sposób zarezerwował
sobie miejsce parkingowe.

Trzeba się cieszyć
z każdego dnia
Dokończenie ze str. 1.
Dzięki rodzeństwu, które
w każdym momencie mu
pomaga, Kamil robi duże
postępy. Chcąc im dorównać
w zabawach, a lubi grać z nimi
w karty i angażuje się nawet
w układanie puzzli, gdy się
przemieszczają, sam, na różne
sposoby, nawet czołgając się,
podąża za nimi. Jak zauważyło
rodzeństwo, jest to dobre ćwiczenie usprawniające brata.
Kamil raz w tygodniu jeździ
na rehabilitację do Ostrowa,
a do Latowic na hipoterapię.
Dwa razy w roku wyjeżdża
też na trzytygodniowe turnusy
rehabilitacje do Warszawy.
Jest wielka nadzieja, że
chłopiec wróci przynajmniej
do takiej sprawności, która
pozwoli mu być samodzielnym.
Lekarze podziwiają go za
wytrwałość i powiadają, że
po tak ciężkich urazach efekty
rehabilitacji są bardzo dobre,
a jego rodzeństwo nad wyraz
szybko wróciło do sprawności.
Jak będzie dalej z Kamilem,
do końca przewidzieć się nie
da, ale jego mama ma nadzieję
i wierzy, że rehabilitacja wraz
z Bożą pomocą pozwolą mu
wrócić do pełnej sprawności.
Chłopiec jest już na tyle
sprawny, że w tym roku szkolnym nie ma indywidualnego
nauczania w domu, ale jest
wożony do klasy integracyjnej
w szkole w Rojowie; chce się
uczyć, a najchętniej uczy się
angielskiego.
Dzięki szlachetności ludzi,
a szczególnie właścicieli lokalnych firm, warunki mieszkaniowe tej rodziny również się
poprawiają. Domek został
troszkę rozbudowany i ocieplony. Nadchodzi dzień, w którym dzieci będą miały własne
pokoiki, a Iwonce, jedynej
dziewczynce w tej rodzinie,
przypadnie ten najładniejszy,
z balkonem.

Pani Lucyna wraz z dziećmi
wszystkim ludziom, którzy
pomagali, pomagają i będą
pomagać, a szczególnie firmom, które za wykonane
prace wyliczają wręcz symboliczne kwoty, serdecznie
dziękuje. Podziękowania przesyła również państwu Mirosławie i Grzegorzowi Janickim
z Torzeńca, bo ci państwo
dla niej i Kamila ufundowali
w czasie wakacji wyjazd nad
morze, a chwile tam spędzone
były dla nich niezapomnianym
przeżyciem.
Budujący dla tej rodziny
jest fakt, że nie tylko bliżsi czy
dalsi znajomi interesują się ich
sytuacją, ale również osoby
całkiem nieznane. Również

lekarze, którzy w tym tragicznym dniu udzielali im pierwszej
pomocy, nie zapomnieli o nich
i nie tylko dopytują o zdrowie,
ale czasem ich odwiedzają.
To jest dowodem, że ludzie
nie są wcale tacy źli i opinia, że
każdy dba tylko o swoje dobro,
jest przesadzona. Rodzina
Sroczyńskich dobroci innych
doświadczyła i doświadcza na
własnej skórze i jest za to niezmiernie wdzięczna, bo dzięki
wsparciu i pomocy uwierzyła,
że mimo tak wielkiej tragedii
warto jest żyć i z pokorą oraz
radością przyjmować każdy
następny dzień.
Jan Jangas
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