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SONDA

Stanisâaw Bednarek
rencista

W mojej miejscowoğci - Czajkowie - w minionym roku zbyt wiele siċ
nie zmieniâo. Wartym wspomnienia
jest fakt wyremontowania budynku
urzċdu. Przedtem urzĆd trochċ straszyâ
wyglĆdem, teraz jest piċknie, kolorowo
i nowoczeğnie. Waīnym wydarzeniem
byâ równieī przeglĆd orkiestr dċtych,
podoba mi siċ, īe Czajków dba o rozwój kulturalny swoich mieszkaĕców.
Jeğli chodzi o nasz powiat, to
najbardziej zapadajĆcym w pamiċý
zdarzeniem byâa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrze, īe maâe
miejscowoğci nie sĆ pomijane przez
naszych rzĆdzĆcych.
W Polsce dziaâo siċ duīo, w pamiċý
szczególnie zapadây mi zawirowania
zwiĆzane ze zmianĆ premiera - odwoâanie pani Szydâo, a powoâanie pana
Morawieckiego. Komentowaý to moīna
róīnie, jedni stwierdzĆ, īe byâo to dobre
dla Polaków, natomiast inni bċdĆ narzekaý. Tak samo waīnym wydarzeniem
byâa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dziċki temu jako
kraj poczuliğmy siċ waīni i zauwaīani
na arenie miċdzynarodowej.
Prywatnie przeprowadziâem z synem remont domu i byâo to najlepsze
wydarzenie w poprzednim roku.
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emerytowana nauczycielka
Najwaīniejszym wydarzeniem
minionego roku zarówno dla samego
Ostrzeszowa, jak i caâego powiatu byâa
wizyta prezydenta Polski. Gdy tak wysoko postawiona osoba odwiedza takie
maâe miasteczko, to zawsze jest to sensacja. Na spotkaniu z Andrzejem DudĆ
pojawili siċ zarówno jego zwolennicy,
jak i przeciwnicy, wielu przyszâo tam
po prostu z ciekawoğci, inni poczuli, īe
ich miasto zostaâo docenione. Wszyscy
byli bardzo podekscytowani.
W Polsce zaszâo duīo zmian
w rzĆdzie, jest to bardzo waīne dla
wszystkich Polaków, poniewaī w rċkach polityków sĆ losy nas wszystkich
i naszego kraju. Sama rekonstrukcja,
która zakoĕczyâa siċ juī w tym roku,
wywoâaâa wiele emocji, zarówno tych
pozytywnych, jak i negatywnych.
InteresujĆcym wydarzeniem, ciĆgle trwajĆcym, sĆ perturbacje na linii
Polska-Unia Europejska. Traktujċ to
jak coğ waīnego, nie tylko w granicach naszego kraju, ale równieī caâej
Europy. Restrykcje dla Polski mogĆ
byý bolesne, ja jednak wierzċ, īe
premier Morawiecki doprowadzi do
porozumienia i uda siċ nam uniknĆý
jakiejkolwiek kary.
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WIZYTA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY W OSTRZESZOWIE (nr 26).
DokoĔczenie na str. 7.

ĎWIAT OGRODZEø
Zapewniamy transport i montaĔ

Nasze produkty sð znakowane
znakiem jakoćci CE i produkowane
sð zgodnie z normð PN-EN 12839:2012

Drodzy
zyy Klienci, z racji sezonu
zimowegggo zapraszamy po nasze
produkty w promocyjnych cenach.
Pro
ro
omocja trwa do 31.01.2018r.
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Najwaīniejsze wydarzenia minionego roku

Barbara Ambroīy



Anna Ğwiderska

zajmuje siċ gospodarstwem
Najwaīniejszym wydarzeniem
w Pustkowiu byâ wybór nowego soâtysa, co spowodowaâo szereg istotnych zmian dla mieszkaĕców. Nowe
wâadze zorganizowaây doīynki, czego
w poprzednich latach nie byâo, a podobaâo siċ wiċkszoğci mieszkaĕców.
Zorganizowano równieī Ğwiċto Pieczonego Ziemniaka, „Choinkċ” dla
dzieci i „Szampan Noworoczny”. Jest
to bardzo waīne, poniewaī dziċki temu
wszyscy siċ ze sobĆ integrujemy i w
koĕcu coğ siċ u nas dzieje. Ja jestem
bardzo zadowolona z zachodzĆcych zmian.
Pewnie jak dla kaīdego, tak i dla
mnie, najwaīniejszym wydarzeniem
w naszym powiecie byâa wizyta Andrzeja Dudy. Kaīdy czuâ ciekawoğý i chciaâ
zobaczyý gâowċ paĕstwa, dlatego na
ostrzeszowskim Rynku pojawiây siċ
tâumy. Takie wizyty polityków sĆ waīne, poniewaī ludzie mogĆ poczuý, īe
polityk to takīe czâowiek, īe zaleīy mu
na maâych miejscowoğciach, īe kaīdy
Polak jest waīny. Wedâug mnie czċğciej
powinniğmy goğciý osoby rzĆdzĆce
w naszym kraju.
Dla caâego ğwiata waīne byây
wybory prezydenckie we Francji oraz
w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy
zastanawiali siċ, jaki wpâyw bċdzie to
miaâo na inne kraje.

Daria Walczak, Aleksandra
Pilarczyk, Natalia Lewek
uczennice ZS nr 2

Wszystkie trzy rozpoczċâyğmy naukċ w nowej szkole, co prywatnie byâo
dla nas najwaīniejszym wydarzeniem
minionego roku. Towarzyszyâ nam zarówno strach, jak i podekscytowanie,
ale okazaâo siċ, īe nie byâo siċ czego
baý. Teraz jesteğmy bardzo zadowolone z wyboru.
W Polsce duīo siċ dziaâo w minionym roku - silne wiatry i nawaânice wyrzĆdziây ogromne szkody praktycznie
na terenie caâego kraju, niektórzy ludzie protestowali przeciwko decyzjom
rzĆdu, sam w sobie rzĆd siċ zmieniâ.
Wszystko to byâo waīne i znaczĆce
i nie da siċ wybraý jednego najwaīniejszego wydarzenia.
Natalia: W Grabowie odbyâo siċ
600-lecie nadania praw miejskich
i uwaīam, īe wszelakie obchody z tym
zwiĆzane byây porównywalnie waīne.
Daria: W Kaliszkowicach Kaliskich
znaczĆcym wydarzeniem byâo nabycie
przez straīaków nowego wozu oraz
remont remizy. Kaīdy z mieszkaĕców
byâ ciekaw nowego nabytku, gdy ten
zostaâ dostarczony do OSP.
Aleksandra: W Czajkowie, jak
co roku, odbyâ siċ przeglĆd orkiestr,
który przyciĆgnĆâ bardzo duīo osób
oraz orkiestr spoza naszego powiatu, które rokrocznie angaīujĆ siċ, by
to wydarzenie zostaâo zapamiċtane
przez wszystkich.

Rozm. i fot. A. áawicka
i K. Przybysz

Wioleta Szadkowska
wychowuje dzieci

W Potağni od jakiegoğ czasu mówi
siċ o likwidacji szkoây, w zwiĆzku z tym
waīnym wydarzeniem jest zmobilizowanie siċ rodziców i mieszkaĕców,
by o niĆ walczyý. Wszyscy sĆ tym tematem zainteresowani i od koĕca zeszâego roku Rada Rodziców stara siċ,
by tċ sytuacjċ pozytywnie rozwiĆzaý.
W maju do Ostrzeszowa przyjechaâ
prezydent, co byâo na pewno szumnym
i ciekawym wydarzeniem. Dla wielu byâ
to najwaīniejszy dzieĕ zeszâego roku.
Myğlċ, īe niezaleīnie od opcji politycznych, wszyscy byli pod wraīeniem
wiedzy, jakĆ dysponowaâ Andrzej Duda
na temat naszego regionu.
Zawirowania wokóâ rzĆdu byây bardzo gâoğne i na pewno waīne, jednak
chyba duīym echem po caâym kraju
odbiâo siċ odwoâanie festiwalu w Opolu,
a nastċpnie przeniesienie go do innego
miasta. Od lat impreza ta odbywaâa siċ
w tym samym miejscu i z nim wâağnie
siċ kaīdemu kojarzyâa, a teraz zostaâa
zâamana, naruszona jakağ tradycja.
Caây czas ğwiat, a na pewno Europa, īyje wyjğciem Wielkiej Brytanii
z Unii Europejskiej. Jest to waīne,
poniewaī pokazuje, īe wspólnota
europejska potrzebuje jakiejğ zmiany.

