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REKORDOWA GRA W KOBYLEJ GÓRZE

13 stycznia znów zagrała Owsiakowa
orkiestra, a właściwie Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, której 16. ogólnopolski finał przeżywaliśmy w minioną
niedzielę. Dźwięki orkiestrowego grania
unosiły się też nad Ziemią Ostrzeszowską. W Ostrzeszowie, Grabowie, Kobylej
Górze, Doruchowie grano, śpiewano,
tańczono, a nade wszystko zbierano
pieniądze na rzecz dzieci - tym razem ze
schorzeniami laryngologicznymi, bo taki
właśnie cel obrali sobie organizatorzy
tegorocznej akcji.
Po raz 5-ty finał orkiestry odbywał się
w Kobylej Górze. Świąteczna Pomoc w
tej miejscowości jest zawsze świetnie
zorganizowana i nadzwyczaj owocna.
W ubiegłym roku zebrano tu rekordową
sumę przekraczającą 23 tys. zł. W nie-

dzielę rekord padł ponownie! Zebrano
łącznie 33.343,17 zł.
Sukces Kobylej Góry to zasługa ponad setki osób, głównie młodych wolontariuszy włączonych w organizację tego
dzieła. Przecież to oni z puszkami w
dłoniach podjęli się zbierania złotówek,
których w końcu uzbierano tak wiele.
Pieniądze były także od sponsorów,
finansowo i materialnie wspierających
ten szczytny cel. Pochwalić trzeba też
władze samorządowe, nie tylko pozwalające na korzystanie z podległych
im placówek, lecz również czynnie biorące udział w imprezie. Wójt i starosta
na pewno też trochę prywatnego grosza
przy orkiestrowym graniu zostawili. Ale
największe brawa należą się mieszkańcom gminy Kobyla Góra, bo to przecież

Do szpitala zamiast na wesele!

oni tę piękna sumę ofiarowali. Jeszcze
przynajmniej jeden człowiek zasługuje
na uznanie – organizator i koordynator
całej akcji, niezawodny Wiesław Berski.
Na niego spadło najwięcej obowiązków,
ale nie po raz pierwszy wywiązał się z
nich bez zarzutu.
Tradycyjnie WOŚP w Kobylej Górze
rozpoczyna akcję od wieczorku, który w
sobotę poprzedzającą granie odbywa się
w restauracji „Jantar”. Losy tam sprzedane oraz karnety wstępu przyniosły
7.400zł, zaś 350zł uzyskano z turnieju
piłkarskiego.
Niedziela, jak większość imprez w
kraju, upłynęła pod znakiem śpiewu i
tańca. „Bawmy się pożytecznie” – apelował L. Janicki, otwierając zabawę.
Zaraz na wstępie wystąpili podopieczni
miejscowego DPS-u. Później kolejno

DZIEWCZYNA Z SERCEM

Julka

było już za późno. Zamiast więc na weselnym przyjęciu kobieta z niewielkimi
obrażeniami znalazła się w ostrzeszowskim szpitalu.

Fot. W. Juszczak

O pechu może mówić
kobieta, która w sobotę rano
wybrała się do fryzjera, by
uczesać się na… wesele.
Do celu nie dotarła, gdyż
na Zalesiu w Doruchowie
doszło do kolizji z jej udziałem. Przyczyną była prawdopodobnie nieuwaga traktorzysty, który nagle zaczął
skręcać do swojej posesji i nie ustąpił
pierwszeństwa jadącemu z przeciwnej
strony samochodowi (opel corsa) – po
prostu zajechał mu drogę. Na reakcje

prezentowały swój kunszt przedszkolne
dzieci i młodzież z miejscowych szkół –
z Parzynowa, Kobylej Góry i Mąkoszyc.
Właśnie występ uczniów tej ostatniej
placówki wzbudził szczególne uznanie za niebanalne śpiewanie i lekkość tańca.
Taniec to również mocna strona gimnazjalistek kobylogórskich. Zaś Doruchów
słynie z kabaretu EWG, który przez pół
godziny rozgrzewał już nieco zmarzniętą
publiczność. Komu to nie wystarczało,
mógł skorzystać z gorących dań, jak
choćby grochówka czy świeżonka.(pycha). Dla największych zmarzlaków zainstalowano koksowniki, ale tłoku przy
nich nie było.

(dokończenie na stronie 12.)

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

