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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.

GRA ORKIESTRA!

Mając na względzie nad wyraz śnieżne
warunki drogowe, a przez to mniejszy niż
zazwyczaj ruch, to ugrane przez Orkiestrę pieniądze wcale nie są takie małe.
Zasługa 35 wolontariuszy zbierających
pieniądze do puszek jest w tym przypadku nie do przecenienia. Byli nie tylko
w Ostrzeszowie, ale również w Grabowie,
Mikstacie, Rogaszycach, Siedlikowie, by
i tam świadczyć na rzecz Orkiestry. Jednakże z ostrzeszowską WOŚP współgrało
jeszcze wiele innych osób, bez których nie
byłoby występujących zespołów, fantów
na loterię, przedmiotów na licytację, itp.
Im wszystkim też należą się wielkie dzięki
za współpracę, pomoc w przygotowaniu imprezy i ofiarność. Ale to wszystko
nabiera sensu, kiedy weźmie się pod
uwagę cel tego całodniowego grania.
Już sama nazwa Orkiestra Świątecznej
Pomocy wyjaśnia, że zawsze chodzi
tu o pomoc dla potrzebujących. W tym
roku zbierano pieniądze dla dzieci z chorobami nowotworowymi. Konkretnie zaś
za uzbierane pieniądze, których w całym
kraju zebrano ponad 30 mln, zakupiony
zostanie wysoko specjalistyczny sprzęt
medyczny, pomocny w leczeniu chorób
onkologicznych u dzieci. To, co dołożyli
mieszkańcy Ostrzeszowa, stanowi ledwie
promil uzbieranej sumy, ale przecież liczy
się każda złotówka.
A cóż ostrzeszowianie otrzymali w
zamian od organizatorów akcji? Przede
wszystkim dużo muzyki. Od 15.00 na scenie kinoteatru prezentowały się kolejne
młodzieżowe grupy, serwując rocka,
bluesa i muzykę alternatywną. Wieczorem swe instrumenty rozłożyła Miejska
Orkiestra Dęta, prowadzona przez Zenona
Stobrałę, no i zaczęło się piękne granie
pod hasłem „Orkiestra dla Orkiestry”.
Usłyszeliśmy wiele niezapomnianych –
polskich i światowych melodii, będących
ukojeniem dla skołatanych serc. Utwory
muzyczne przedzielała licytacja różnych
mniej i bardziej atrakcyjnych przedmiotów. Najdłużej i najgoręcej licytowano
koszulkę z aktualnego, 18-go Finału
WOŚP. Dwie panie miały wielką ochotę
przywdziać tę koszulkę, ostatecznie trafiła

W Doruchowie gimnazjaliści grają od lat!
10.01.2009 r. odbył się 18. już Finał
WOŚP. 20 wolontariuszy pod opieką
szefa sztabu p. D. Pluty od wczesnych
godzin porannych kwestowało w Doruchowie i okolicznych miejscowościach.
Tegorocznemu finałowi towarzyszyły
także imprezy kulturalno – sportowe:
- III Wielkorkiestrowy Turniej Piłki
Siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Doruchowie, organizowany
przez p. A. Hoję oraz p. S. Hebisza;
- przedstawienie bożonarodzeniowe
pt. „Świąteczna promocja” i koncert
kolęd, organizowane przez p. A. Grzegorczyk i p. S. Rutkowską.
Odbyła się także licytacja wielkoorkiestrowych gadżetów i srebrnej okolicznościowej monety, ofiarowanej przez
Bank Spółdzielczy w Doruchowie.
Pomimo mroźnej zimy doruchowianie
okazali gorące serca. Łącznie zebrano
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4.765,95 zł, w tym z licytacji – 521,00 zł.
Wszystkim, którzy włączyli się w
ratowanie dzieci z chorobami nowotwo-

rowymi, serdecznie dziękujemy.

Uczniowie Gimnazjum
w Doruchowie

ona w ręce p. Violetty Milhausen - Kolarskiej, która zapłaciła za nią 325zł. Wśród
licytowanych przedmiotów była też
moneta o nominale 20zł, z wizerunkiem
malarza W. Strzemińskiego. Dla kolekcjonerów – gratka. Takim najwidoczniej okazała się wicestarosta Z. Witkowska, która
zlicytowała monetę za 210zł. Licytowano
jeszcze wiele przedmiotów o mniejszej
wartości, choć niektóre uzyskały również
niezłą cenę. Kiedy orkiestra dęta żegnała
się z publicznością utworem „Gdy wszyscy święci idą do nieba”, wówczas to rozbłysło nad Basztą „światełko do nieba”–
takie ciekawe skojarzenie, a zarazem miłe
zwieńczenie tego pracowitego dla wielu,
a pożytecznego dla wszystkich wielkoorkiestrowego grania.

K. Juszczak
PS
Z informacji, jaką otrzymaliśmy od
szefa ostrzeszowskiej WOŚP – Bronisława Kokoszki, wynika, że pieniądze na
rzecz Orkiestry będą przez tutejszy sztab
zbierane do końca stycznia. Powodem
tego jest fatalna aura panująca w niedzielę, która uniemożliwiła wielu osobom
włączenie się do akcji.
Zatem WOŚP w Ostrzeszowie jeszcze
nam trochę pogra, a kto chce wziąć udział
w tej grze, może wpłacić dowolną kwotę
na konto tutejszej Orkiestry otwarte w
Banku PKO S.A.

Lato wszędzie

Wielka Orkiestra w Kobylej Górze

OSK DUDZIAK & KLIMEK
A, B1, B, C, B + E. C + E, T

UWAGA:
U NAS PRAWKO OD 16 LAT (KAT. B1)

ROZPOCZČCIE KURSU NA KAT. B1 i B
13 stycznia br., godz. 18.00 - salka przy pawilonie Rolnik

PROMOCJA 3 godziny jazdy GRATIS!!!

Kursy na przewóz rzeczy i osób
(stare Ĥwiadectwo kwaliﬁkacji)

steczka namiotowego i podziwiać
występy przedszkolaków, ich starszych kolegów z podstawówek i gimnazjum, a także dojrzałych zespołów:
„Blue Bit” i „Modern Tolking”, wziąć
udział w konkursach i licytacjach na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, rozgrzać się wspaniałymi
zupami i kiełbaskami od sponsorów,
no i oczywiście zaopatrzyć się w
czerwone serduszko u wolontariuszy,
których spotykało się tu niemal na
każdym kroku. Barwne postacie przebierańców były dodatkową atrakcją
dla maluchów, które w wózkach, na
własnych nóżkach czy też na ramionach rodziców obserwowały widowisko. Program rozpoczął się występem
przedszkolaków, niejako symbolicznie,

Ogromne pryzmy
śniegu,
gorejący
koksownik,
bardzo śliskie ulice i
chodniki, ale kobylogórzanom to nie
przeszkadzało, aby
z otwartym, gorącym sercem przyjść
do parku, do mia-

bowiem tegoroczna Orkiestra grała
przecież dla dzieci, dla dzieci chorych,
niestety. Każdy więc grosz ofiarowany
tego dnia był na wagę zdrowia. Ogólnie
zebrano 36 026,96 zł.
Gdy opuszczałem rozświetlone,
rozśpiewane centrum Kobylej Góry,
ze sceny płynęły akurat dźwięki i
słowa znanego przeboju: „Lato, lato
wszędzie”.
I taka atmosfera, mimo surowej
aury, panowała w niedzielne popołudnie i wieczór w Kobylej Górze.
Ryszard Pala

