„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

To przyszáo samo, spontanicznie.
Kiedy tylko mieszkaĔcy Bierzowa
dowiedzieli siĊ, Īe trzeba pomóc
mieszkającej w ich wiosce rodzinie,
nie wahali siĊ ani minuty. Czym
prĊdzej poĞpieszyli z pomocą, ile kto
mógá i jak potra¿ á. W ciągu kilku miesiĊcy maáe mieszkanko pp. Kowalskich powiĊkszyáo siĊ o dwa pokoiki
dla dzieci. Prace
wprawdzie jeszcze
trwają, ale juĪ widaü
efekty poczynionych
robót.
Ludzie lubią pomagaü, szczególnie
wówczas, gdy wiedzą, Īe ich wysiáek
nie jest daremny. W
tym przypadku nie
byáo Īadnej wątpliwoĞci, bo jak tu nie
okazaü serca máodym, pracowitym
ludziom, których los
wystawiá na ciĊĪką
próbĊ.
- Kiedy Daria miaáa piĊü lat,
stwierdzono, Īe jest chora na mukowiscydozĊ – mówi p. Anna Kowalska.
- To ciĊĪka choroba, wyniszczająca
organizm dziecka. BáąkaliĞmy siĊ
po szpitalach, zrobiliĞmy dziesiątki
badaĔ… Od kilku lat jesteĞmy pod
opieką Centrum Zdrowia Dziecka.
JeĨdzimy tam raz w miesiącu. RównieĪ máodsze dziecko, 5-letni Mateusz cierpi na tĊ chorobĊ.
Mieü dwoje dzieci ciĊĪko chorych,
to sytuacja nie do pozazdroszczenia,

najtwardszy czáowiek mógáby siĊ zaáamaü. Tymczasem p. Anna z wielką
nadzieją i jakąĞ wewnĊtrzną pogodą
ducha podchodzi do ich choroby. Z
duĪym przejĊciem opowiada o szkolnych sukcesach córki, mówi, jak bardzo jest lubiana przez koleĪanki i jaka
jest dzielna. - Czasami wydaje mi siĊ,
Īe ma wiĊcej siá ode mnie – mówi p.

Anna. Podobnie synek - jest maáy, nie
wszystko rozumie, ale przyzwyczaja
siĊ do Īycia z chorobą – wie, Īe musi
robiü inhalacje. Inhalacje robione są
trzy razy dziennie, a zaraz po nich
tzw. drenaĪ, czyli oklepywanie, które
ma na celu wydalenie zbĊdnych naleciaáoĞci z organizmu.
Pani Anna nie kryje, Īe wielce
pomocna przy robieniu drenaĪu
byáaby kamizelka drenaĪowa, ale o
tym moĪna jedynie pomarzyü, gdyĪ
koszt takiej kamizelki to kilkadziesiąt

Skromna rocznica

„Wielu ludzi zginĊáo, cierpiaáo i
byáo przeĞladowanych za swoje poglądy, które moĪna nazwaü tĊsknotą
do prawdziwej wolnoĞci. (…) WaĪna
rocznica wprowadzenia w Polsce
stanu wojennego ma przypominaü,
jak bardzo cenną rzeczą jest niepodlegáoĞü”.
Sáowa te wypowiedziano w czasie dorocznej uroczystoĞci na ostrzeszowskim cmentarzu, upamiĊtniającej początek stanu wojennego. Krótki
rys historyczny na temat tamtych dni
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przypomniaáa nauczycielka historii
Renata Skórska. Mówiąc o stanie
wojennym, wspomniaáa teĪ najtragiczniejszą datĊ tamtej wojny polsko-polskiej
– 16 grudnia, kiedy
to podczas
pacy¿kacji
przez ZOMO kopalni „Wujek”
zamordo wano
9
górników,
a 22 zostaáo rannych.
Z
a
o f i a r y
stanu wojennego,
a takĪe za

ludzi walczących o naszą wolnoĞü,
a którzy dziĞ juĪ są po tamtej stronie, modliá siĊ ks. Jacek Pochanke.
„DziĞ moĪemy cieszyü siĊ wolnoĞcią,
moĪemy Īyü w wolnym, demokratycznym kraju i za to im powinniĞmy byü
wdziĊczni” – mówiá ks. Jacek.
O „urokach” stanu wojennego na
Ziemi Ostrzeszowskiej wspominaá
Kazimierz Obsadny – jeden z dwóch
(obok Stanisáawa Bojszczaka) dziaáaczy internowanych spoĞród tutejszej
SolidarnoĞci. NakreĞliá teĪ historiĊ
tablicy umieszczonej na obelisku pod
krzyĪem, poĞwiĊconej „Braciom polegáym w walce dobra ze záem”.
Potem przed obeliskiem máodzieĪ
szkolna, przedstawiciele wáadz oraz
dziaáacze SolidarnoĞci záoĪyli wiązanki biaáo-czerwonych kwiatów i
zapalili znicze.
W tym roku uroczystoĞü na
ostrzeszowskim cmentarzu, upamiĊtniająca o¿ary stanu wojennego
byáa skromniejsza niĪ w latach poprzednich. Nie byáo pocztów sztandarowych, nie byáo harcerzy, a nawet
weteranów z okresu SolidarnoĞci jak
na lekarstwo.

gólne sáowa wdziĊcznoĞci zasáuguje
p. Zdzisio Poprawa – to czáowiek o
ogromnym sercu, czáowiek, który
swym zawodowym sukcesem potra¿
siĊ podzieliü.
Zdarzyáo siĊ tak, Īe kiedy
wzmacnialiĞmy mury i mieliĞmy prowizorycznie przykryty dach, w nocy
przyszáa burza. Wichura zerwaáa
dach. Wtedy z pomocą poĞpieszyli
tutejsi straĪacy. MieszkaĔcy wioski
teĪ przybiegli i wspólnym wysiákiem
w ciągu godziny dach zostaá zabezpieczony.
Ze swoich mieszkaĔców dumna jest równieĪ pani soátys Ewa
SkrobaĔska: JuĪ nie pierwszy raz
nasi mieszkaĔcy pomagają komuĞ
bĊdącemu w potrzebie. WaĪne jest
w takich sytuacjach komu ma byü
niesiona pomoc. W tym przypadku
nie byáo Īadnego problemu, bo Ania
i jej rodzina cieszą siĊ powszechnym
szacunkiem.
Jestem na posesji pp. Kowalskich, z podziwem obserwujĊ rozbudowĊ ich domku. Trwają prace
przygotowujące pomieszczenie na
kotáownie, bowiem znalazá siĊ czáowiek, który zafundowaá piec grzewczy i nowe CO. Potrzebne są jeszcze
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drzwi, podobnie
jak pozostaáe
drzwi do nowych
pokoi dzieci.
Poáowa robót juĪ za nami
– mówi nadzorujący trwające
tu prace radny
Kwiatkowski.
Robi to oczywiĞcie spoáecznie
i dlatego, Īe
z zawodu jest
budowlaĔcem.
Pan Zdzisáaw
otworzyá nam konto w jednej z hurtowni, wiĊc materiaáów budowlanych
nie powinno zabraknąü. Jak tylko
zelĪeją mrozy, bĊdziemy wylewaü
posadzki. NajwaĪniejsze, Īe obiekt
jest zamkniĊty, Īe deszcz ani Ğnieg
na gáowĊ nie pada.
Mówiąc o materiaáach budowlanych trzeba teĪ wspomnieü o fundacji
„Patrz Sercem” – oni pierwsi dostarczyli cegáĊ i piasek pod rozbudowĊ
domu. Nie sposób takĪe nie wspomnieü o nauczycielach, którzy z wielką ĪyczliwoĞcią zajmują siĊ Darią.
Ich delikatnoĞü i rozwaga sprawiają,
Īe dziewczynka nigdy nie czuáa siĊ w
szkole inna, gorsza – mówi p. Anna.
I tak dochodzą kolejne ¿ rmy,
fundacje i przede wszystkim ludzie
wielkiego serca, którzy w tych wcale
nieáatwych czasach u wielu z nas
przywracają wiarĊ w czáowieka i
prawdziwą miĊdzyludzką solidarnoĞü. To wáaĞnie tacy ludzie jak
wspomniani w tym reportaĪu pozwalają w ten przedĞwiąteczny czas
uwierzyü, Īe BoĪe DzieciĊ rodzi siĊ
nie gdzieĞ tam, w Betlejem, ale takĪe
w naszych sercach.
K. Juszczak

Wszystkim honorowym dawcom krwi i osobom
promujĆcym honorowe krwiodawstwo skâadamy
najserdeczniejsze īyczenia szczċğliwych i radosnych
ğwiĆt Boīego Narodzenia oraz wszelkiej pomyğlnoğci
i sukcesów w nadchodzĆcym roku wraz
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wspóâpracċ
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MATERIAŁY DLA
D BUDOWNICTWA

Począwszy od tego roku organizacjĊ dorocznych uroczystoĞci upamiĊtniających jedną z najtragiczniejszych dat w najnowszej historii Polski
postanowiono powierzaü szkoáom
ponadgimnazjalnym.
13 grudnia przed tym zadaniem
stanĊli máodzi ludzie z ZS nr2. Najwidoczniej uznali, Īe 31. rocznica
wybuchu stanu wojennego moĪe
obyü siĊ bez zbĊdnych przemówieĔ,
werbli i sztandarów. Byü moĪe i tak.
Szkoda tylko, Īe przy okazji obyto siĊ
bez wielu niezbĊdnych ludzi, których
najwyraĨniej nie zaproszono na uroczystoĞü.
K. Juszczak

Zdrowych i spokojnych ĞwiĆt Boīego
Narodzenia oraz pomyğlnoğci i
sukcesów w nadchodzĆcym roku
naszym klientom i
czytelnikom Czasu
īyczy
Firma Stabud
godziny otwarcia
www.stabud.com.pl
Pn. - Pt. 7.00 - 19.00, sob. 7.00 - 14.00
OLSZYNA 38, tel. (62) 730 45 30, kom. 601 662 829

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEKTRONARZĘDZIA

POĝPIESZYLI Z POMOCĄ

tysiĊcy záotych. MoĪe jednak znalazáaby siĊ jakaĞ instytucja, ¿rma bądĨ
osoba, która zechciaáaby ufundowaü
takie urządzenie. Wszak paĔstwo
Kowalscy przekonali siĊ wielokrotnie
i przekonują wciąĪ, Īe na ludzi wielkiego serca zawsze moĪna liczyü.
Wiosną z inicjatywy spoáecznej
postanowiliĞmy tej rodzinie pomóc,
pytanie brzmiaáo tylko – w jaki sposób? – mówi Henryk Kwiatkowski
– radny z Bierzowa. - PoniewaĪ starsze dziecko pp. Kowalskich, córka
uczĊszczająca do kl. VI bĊdzie mieü w
początkach 2013r. przeszczep
wątroby, konieczny bĊdzie
dla niej samodzielny pokój.
Wspólnie postanowiono, Īe
trzeba poprawiü skromne warunki mieszkaniowe tej rodziny. Tak teĪ zrobiono. Obecnie
dobudowane pomieszczenia
są juĪ pod dachem, ale prace
wciąĪ trwają. Wielu sponsorów, wspólnie z panią soátys
ĪeĞmy poszukali, i na terenie
wsi Bierzów, i w Kobylej
Górze, i w Ostrzeszowie. Do
kogo siĊ zwróciliĞmy, nie byáo
osoby, która nie pospieszyáaby z pomocą. KtoĞ daá sosnĊ,
ktoĞ inny cztery sosny i juĪ byáo na wywiązkĊ dachową. Na dodatek
w wiosce mieszka Ğwietny fachowiec,
p. Tomasz Oleszowski, on caáe to
drewno obrobiá, zrobiá wywiązkĊ,
zaáoĪyá pokrycie dachowe – blachĊ,
opierzenia, rynny… I za robotĊ nie
wziąá ani grosza. Tak samo trzeba
pochwaliü murarzy - p. Jerzego
Gzika i jego ludzi, oraz p. Mariana
Daszczyka – wykonują wspaniaáą
robotĊ. Bardzo duĪo wspiera AniĊ jej
najbliĪsza rodzina, bracia – prawie
zawsze są na budowie. A na szcze-
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