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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.

Grabowianie złożyli hołd poległym
i pomordowanym w latach 1939-1945
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gminy Emlichheim.
W swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grabowa
Zenon Palat powiedział m. in.: „W 65.
rocznicę tamtego dnia, który miał przynieść światu trwały pokój, a Polakom
wrócić własny dom – pochylmy się w
szczerej zadumie nad rejestrem wszystkich bitewnych pól, żołnierskich mogił,
powojennych miejsc gehenny i katorgi
polskich patriotów”.

Wykłady – Zespół Szkół nr 3 (Szkoła Rolnicza)

Oferujemy:
- konkurencyjna cena kursu
- moĪliwoĞü rat na 2 sposoby:
* od INSTRUKTORA (4 raty x 0% odsetek)
* przez BANK (wysokoĞü rat ustalasz samemu)
- dla wszystkich 3 godz. GRATIS
- dla wszystkich materiaáy pomocnicze
do nauki jazdy GRATIS

Magdalena Sznayder

Delegacja z gminy Emlichheim.

Przemysãaw Otwiaska, tel. 697 758 453
Paweã Nowak, tel. 698 641 433

7 maja br., z okazji 65. rocznicy
zakończenia II wojny światowej, na
placu Wolności w Grabowie nad Prosną
mieszkańcy miasta i gminy oraz młodzież szkolna, w obecności pocztów
sztandarowych, uczciły pamięć ofiar II
wojny światowej.
W czasie uroczystości złożona
została urna, zawierająca ziemię i prochy z lat 1939-1945, pobrane z Fortu VII
w Poznaniu oraz z cmentarza, na którym
spoczywają Polacy polegli pod Monte
Cassino.
W uroczystościach wzięły udział
delegacje władz samorządowych miasta
i gminy Grabów oraz zaprzyjaźnionej

SALON FIRMOWY FAROUK
SALON „BEATA”
Ul. Kaliska 17B
tel. (0-62) 597 16 88
63-510 Mikstat

Ul. Powstańców Wielkopolskich 1
tel. (0-62) 730 32 62, 605 066 213
63-500 Ostrzeszów
www.salonbeata.pl

FRYZJERSTWO:
•

•
•
•
•

Uczesania ślubne, wieczorowe
(podpięcia, upięcia, koki)
Modne strzyżenia
Nowoczesne techniki koloryzacji
włosów (sekcyjne, warstwowe)
Nowe techniki baleyage
Trwała ondulacja (bez amoniaku)
Modelowania, prostowanie
Trwałe prostowanie włosów –
(trwałość 3-6miesięcy)

KOSMETYKA & SPA:
Poczty sztandarowe.

SONDA

O II wojnie światowej dużo wiedział mój ojciec – ja sporo wiem
od niego, sam bowiem urodziłem się trochę później. Mój ojciec
walczył np. pod Monte Cassino,
został tam ranny – przestrzelono
mu nogę, poszedł do szpitala
– dzięki temu przeżył w ogóle
wojnę. Zmarł trzy lata temu –
aktualnie miałby 90 lat. Ojciec
wiele opowiadał o wojnie, pamiętał dokładnie, co kiedy się wydarzyło, nawet co do godziny. Jego
bracia walczyli w niemieckim
wojsku, sam też bardzo dobrze
znał niemiecki. Dużo od niego
wiedziałem, teraz wszystko pójdzie w zapomnienie.

(czynne już od
4.05.2010)

fryzjerstwo, solarium,
kosmetyka & SPA

•
•

rencista

Filia Mikstat:
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Złożenie urny z prochami.

Marian Kałuża
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Manicure

Udział Polaków w II wojnie światowej

Kazimiera Rzekiecka
emerytka

II wojna światowa to największa wojna w historii świata.
Musimy pamiętać o wszystkich
rocznicach, o tym, co przeszli
Polacy. Wielu ludzi zginęło w
obozach, państwo długo było
zniewolone. Walczyła młodzież,
harcerze i starsi, przychodzi od
razu na myśl Powstanie Warszawskie, które pochłonęło
wiele ofiar. Trzeba pamiętać o
tych, którzy oddali za nas życie,
sprawili, że jesteśmy teraz wolni.
Jedną z najważniejszych bitew
wydaje mi się bitwa nad Bzurą
– niestety przegrana. Podczas
wojny zginęło wielu rodaków i
nie tylko, są jeszcze tacy, którzy pamiętają te czasy – my też
powinniśmy pamiętać, oddawać
hołd, uczyć młodzież, starać się,
by pamięć o tych wydarzeniach
nie zginęła.

Agnieszka Domańska
pracownica PSS Społem

Gdy myślę o II wojnie światowej,
to widzę przede wszystkim Oświęcim i to co tam się działo – jest to
jedno z największych świadectw
wydarzeń sprzed ponad 65. lat –
Oświęcim możemy uznać za symbol
wojny. Ważną sprawą jest, by nie
zapomnieć, ilu ludzi zginęło podczas
wojny, nie tylko w obozach koncentracyjnych – Polacy, Żydzi, Amerykanie,
przecież wtedy ginęli także Niemcy.
Każda wojna jest okrutna i każda
niesie za sobą zagładę wielu istnień.
W naszym regionie podczas wojny
także sporo się działo, np. w ZS nr 1
był obóz jeniecki. Nasze miasteczko
też więc miało swój udział w wojnie.
Nie możemy o tym wszystkim zapomnieć, jest tyle dokumentacji, filmów,
choćby „Katyń”. Niektórzy mają jeszcze dziadków, którzy mogą i powinni
opowiadać o wydarzeniach z tamtych
lat.

Żaneta Batóg

uczennica Gimnazjum w
Grabowie

Myślę, że musimy pamiętać przede
wszystkim o ludziach, którzy walczyli, którzy zginęli podczas wojny. II
wojna światowa była bardzo ważnym
wydarzeniem dla Polski, choć przyniosła wiele zniszczeń, zdołaliśmy
odbudować nasz kraj. Na historii
uczą nas dat, wydarzeń, uczą nas
po to, byśmy nie zapomnieli, byśmy
wiedzieli, jak wiele ludzie wtedy przeszli. Dobrze, że w telewizji możemy
oglądać programy dotyczące wydarzeń związanych z II wojną światową,
właściwie w każdą rocznicę mamy
jakieś programy poświęcone temu
tematowi. Powstało również wiele
filmów, seriali, opowiadających o
wydarzeniach z tych czasów. Takie
filmy są bardzo ciekawe – w przystępny sposób pokazują ówczesne
wydarzenia, ale i cierpienia, łatwo
zapadają w pamięć. Pamięć o II wojnie światowej na pewno nie zaginie.
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Pedicure
Tipsy żelowe, akrylowe
Żele naturalne
Parafina na dłonie i stopy
Makijaż okolicznościowy
Henna i epilacja
Przekłuwanie uszu
Oczyszczanie twarzy i ciała (kawitacja, mikrodermobrazja)
Zabiegi w KAPSULE SPA

OPALANIE:
•
•

Opalanie natryskowe SunFX
Solarium

rozm. A. Pisula
fot. A. Halamunda

Roman Trzeciak
pracuje w firmie Jarem

Podczas II wojny światowej zginęła ogromna ilość ludzi - zarówno
tych, co walczyli, jak i niewinnych
obywateli państw na całym świecie
– pamiętając o nich, oddajemy im
hołd. Młodzież często nie zdaje sobie
sprawy z tego, jak wiele zła wyrządziły wydarzenia wojenne. Dużo
na temat II wojny światowej można
się dowiedzieć z książek bądź z filmów, które od tego czasu powstały.
Jedną z ważniejszych bitew II wojny
światowej była bitwa pod Monte
Cassino – wkład Polaków w zdobycie tego strategicznego punktu był
ogromny. Warto pamiętać, że także
ludzie z naszych stron walczyli w
różnych bitwach. Na ul. Zamkowej
jest np. pomnik poświęcony pamięci
ostrzeszowskich harcerzy poległych
w walkach o niepodległość Polski.
Powinniśmy cenić to, że żyjemy w
tych czasach i robić wszystko, by ta
historia już się nie powtórzyła.

