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CO NAM NIESIESZ, NOWY ROKU?

W zimowej scenerii, wśród błysku
sztucznych ogni i wybuchu petard
mieszkańcy Ostrzeszowa pożegnali
stary i powitali nowy – 2010 - rok.
Tradycyjnie już miejscem zabawy z
udziałem władz miasta i powiatu był plac
za Kazimierzowską Basztą. Od lat takie

powitanie wygląda podobnie i dosyć
ubogo. Przyzwyczailiśmy się do tego,
stąd z roku na rok coraz większe pustki
na placu, a z tych, co to już tu się zjawią,
znaczna większość to ludzie młodzi,
często dobrze rozgrzani mocniejszymi
trunkami. Na szczęście żadnych chuligańskich wybryków nie dostrzegłem,
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Styczniowa dziewczyna

Agata

,ale również wielką euforię trudno było
zauważyć. Skromnie, wręcz nieśmiało,
błysnęły z Baszty zimne ognie i kto w
porę nie uniósł głowy, mógł już tylko
wpatrywać się w gwiazdy. A co do
gwiazd, to chyba jedyną była grupa
młodzieńców z gołymi torsami, którzy
na placu wykonali coś w rodzaju zbójnickiego tańca. Do mikrofonu dorwał się
też niejaki „harnaś” (przynajmniej tak się
zwał), który do końca sam nie wiedział,
co chce powiedzieć. Trudno się dziwić, że uczestnicy tego sylwestra pod
„gwiazdami”, będąc świadkami takich
atrakcji zapragnęli czym prędzej resztę
nocy spędzić w bardziej przyjemny sposób. Na szczęście niezbyt fortunne powitanie roku nie oznacza, że za dwanaście
miesięcy z rozrzewnieniem nie będziemy
żegnać 2010 roku. Oby tak się stało, bo
każdy z nas ma jakieś plany i marzenia
związane z rozpoczętym rokiem.
A i dla naszego miasta będzie to
szczególny rok, bo jubileuszowy i być
może stąd te oszczędności na imprezie

WIRUS ŚWIŃSKIEJ GRYPY
ZABIJA TEŻ U NAS
5-miesięczne niemowlę
ostatnią ofiarą AH1/N1
Grypa, a właściwie jej odmiana
popularnie zwana „świńską”, wywoływana przez wirus AH1/N1, była w
ubiegłym roku prawdziwym postrachem wśród chorób. Nawet gdyby
przyjąć, że borykających się z tą
grypą było mniej niż chorych na
popularną grypę sezonową, to i tak
uwaga wszystkich skupiała się na
śmiertelnych przypadkach wywołanych obcym dotąd wirusem.

Dokończenie na str. 2.

Ostrzeszów,
Kobyla Góra,
Syców,
Wieruszów,
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BON-PRIX QUELLE & OTTO
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Zapraszamy do sklepów
z nową odzieżą katalogową

powitalnej. A jaki będzie ten 2010 rok,
nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Możemy jedynie westchnąć z
nadzieją:

„Co nam niesiesz Nowy Roku?
Co nam niesiesz? Co nam niesiesz?
Chcemy radość, chcemy spokój,
Lecz przyjmiemy, co przyniesiesz.”
W. Juszczak

Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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ul. Sportowa 2 (przy szkole drzewnej)
ul. Sikorskiego 7 (byłe Eko)
ul. Szkolna 5
ul. Warszawska 99 (przy szpitalu)

Sklepy otwarte: od pon. do pt. 9.00 – 17.00
sobota. 9.00 – 13.00

Niskie ceny, 100% satysfakcji z zakupów!

Firma Wieliczko
tel. 0509-953-555

