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GRA ORKIESTRA!

18. raz zagrała w niedzielę
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Grała głośno, i to do
tego stopnia, że w końcówce jej
dyrygent – Jerzy Owsiak prawie
stracił głos. Grano wszędzie – w
niemal każdym zakątku kraju,

ale również za granicą. Orkiestra
grała także u nas, choć słowo
„grała” jest trochę na wyrost, bo
wielkich atrakcji z tego powodu
tutaj nie było. Ale nawet gdyby
uznać, że granie wypadło tak
na pół gwizdka, to nie sposób

Ostrzeszów

nie dostrzec dużego zaangażowania rzeszy młodych ludzi,
którzy z kolorowymi puszkami
w ręku, oklejeni od stóp do głów
serduszkami, wystawali przed
kościołami, przemierzali wzdłuż
i wszerz okolice Rynku, krążyli
po mieście, wszędzie zbierając
grosik do grosika, aż z samej
tylko zbiórki ulicznej uzbierała
się przyzwoita suma 16.488,37zł.
Łącznie zaś, biorąc pod uwagę
pieniądze ze sprzedaży losów
(918zł) oraz z licytacji pamiątek
i gadżetów (1.541zł) uzbierano
kwotę 18.947,37zł.
Dokończenie na str. 10.

Kobyla Góra

fot. S. Szmatuła

Styczniowa dziewczyna

Karolina

Zapraszamy do sklepów
z nową odzieżą katalogową

Zima

w natarciu!

Nie rozpieszcza nas tegoroczna
zima, nadmiar śniegu wszystkim daje
się we znaki. A przecież żyjemy w klimacie, w którym z założenia zima tak
właśnie powinna wyglądać.

I pewnie byłoby lepiej (a na pewno
spokojniej), gdyby służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg i
chodników po prostu wywiązywały się
ze swoich zadań, a zatrudniani przez nie
pracownicy uruchamiali przy pracy nie
tylko pługi i urządzenia, ale także szare
komórki, które przecież nie zamarzają.
O trudnościach i absurdach związanych z nadwyżką śniegu piszemy na str.
2., 11. i 20.

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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BON-PRIX QUELLE & OTTO
Ostrzeszów,
Kobyla Góra,
Syców,
Wieruszów,

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

