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ĩal odchodziü. 32 lata to kawaá czasu. WáaĞnie tyle minĊáo,
odkąd rozpoczĊáam pracĊ w tej
szkole. Pewien etap siĊ zakoĔczyá, ale z nadzieją wkraczamy
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ZnajdowaliĞmy siĊ w centrum
pomiĊdzy dwoma soáectwami i dwoma para¿ami. Ta szkoáa byáa tzw.
áącznikiem, który spajaá ze sobą
mieszkaĔców -PyZLSDQLG\UHNWRU
Jak wszĊdzie bywaáy lepsze i gorsze
dni. Do tych mniej przyjemnych naleĪaáy z pewnoĞcią te, w których wytykano nam, Īe „mamy” maáo dzieci,
kiedy groziáa nam likwidacja. Jednak
udaáo nam siĊ przetrwaü niejedną
burzĊ - i to cieszy najbardziej. Nasi

Polanica to bardzo piękne miasto. Jest
tu piękny deptak i park (szachowy
i zdrojowy). W pijalni znajdują się
źródła wód mineralnych. Jest tu wiele
atrakcji turystycznych, jak choćby
zamek na Szczytniku, Huta Szkła
Artystycznego, Etnograficzne Muzeum
Misyjne w klasztorze Sercanów
w Sokołowce, tarasy widokowe.
W sobotę i niedzielę wieczorem
oglądałem pokazy kolorowej fontanny,
„tańczącej” w rytm muzyki.
Przebywam w sanatorium Wielka
Pieniawa. Korzystam z wielu zabiegów.
Gazetę będę sprzedawał od 21 sierpnia.
S.M.

uczniowie w przedostatnim sprawdzianie szóstoklasisty uzyskali najlepszy wynik w caáej gminie. Bardzo
dobrze ukáadaáa nam siĊ równieĪ
wspóápraca z rodzicami, którzy duĪo
nam pomagali. OrganizowaliĞmy wyjazdy do teatrów, na róĪne wystĊpy,
wieczorki. To niezapomniane chwile.
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- Burmistrz
niejednokrotnie
podkreĞlaá, Īe
chciaáby, aby ten
budynek w jakimĞ stopniu nadal
peániá funkcjĊ edukacyjną. Jak siĊ
stanie, na razie nie wiadomo. Mam
wraĪenie, Īe wszyscy by sobie tego
Īyczyli. MieszkaĔcy obawiają siĊ, Īe
obiekt zostanie zniszczony. Mamy
áadny plac zabaw, boisko... Szkoda
by byáo - GRGDMHS8UEDQ
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- ĩal pozostanie, ale nasze dzieci idą dalej. NawiąĪą nowe przyjaĨnie, w nowych Ğrodowiskach na
pewno bĊdą czuáy siĊ równie dobrze
jak u nas. Wszyscy nauczyciele
mają zapewnioną pracĊ, a to bardzo mnie cieszy. Nikt nie zabierze
nam piĊknych wspomnieĔ i tego,
co razem tutaj przeĪyliĞmy. To byá
piĊkny czas, za który wszystkim
serdecznie dziĊkujĊ - SRZLHG]LDáD
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Pozdrowienia z Polanicy-Zdroju dla czytelników
„Czasu Ostrzeszowskiego” oraz redakcji
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Z obozowej polany nad Zalewem
Koronowskim gorące harcerskie pozdrowienia

Sebastian Mikołajczyk

śle
Leśna Brać ZHR Ostrzeszów. Czuwaj!

Gorące pozdrowienia ze słonecznego Niechorza
dla redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”,
czytelników, rodziny, znajomych i przyjaciół,
podziękowania dla firmy „Grześ” G. M. Janickich
przesyłają
Małgosia Mirek i Marcelina Wiatrak.

