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Szkoło! Gdy cię wspominam,
tęsknota w serce się wgryza, oczy mam pełne łez...
Ten cytat z wiersza Juliana Tuwima przy takich
okazjach jest nieodzowny. Bo łez na szkolnych spotkaniach po latach nie brakuje. Ale nie są to łzy smutku! To łzy wzruszenia i radości, że znowu spotykamy się w szkole, w której przeżyliśmy tyle pięknych
chwil. I uczniowie, i nauczyciele, i dyrektorzy.

Gminy Oleśnica
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Ostatnie miesiące to jubileusze i spotkania po latach w szkołach gminy Oleśnica. I tej nieistniejącej
już - jak placówka w Dąbrowie, i tych wciąż prężnie
działających - jak szkoły w Sokołowicach i Wszechświętem, rozwijające się, zmieniające swe oblicze
dzięki władzom gminy, które od lat nie szczędzą sił i
środków na podniesienie standardów bazy szkolnej i
wzrost poziomu edukacji

DĄBROWA. Szkoła w Dąbrowie powstała w 1947 i
funkcjonowała do 1988 roku. Pierwszymi kierownikami
byli: Stanisław Miśkiewicz, Krzysztof Czerwiński, Władysława Golińska,
Maria
Rolińska, Elżbieta Węgrzykwiecień
2015
nowska. Uczyli: Stanisława Bożek, Iwona Krasinkiewicz,
Renata Pomykała, Dorota Jakubowska, Iwona Piątek,
Krystyna Szczepaniak i ks. infułat Franciszek Sudoł.
Niedawno absolwenci bawili się na balu zorganizowanym przez Halinę Fit, Leszka Długosza i sołtysa wsi
Stanisława Bartosika. Po mszy spotkali się w restauracji
U Stefanii. Były wspólna fotograﬁa, szampan, kwiaty od
absolwentów dla dyrektorów i pedagogów oraz wzruszający album - wyświetlane z projektora zdjęcia sprzed
lat. Część artystyczną przygotowały dzieci z Dąbrowy, a
bawiono się przy dźwiękach zespołu Madnes.

DOBROSZYCE - Dobre życie

Oni uwierzyli w siebie!
Gminny Ośr

WSZECHŚWIĘTE. Publiczna Szkoła Powszechna został otwarta we Wszechświętem (wtedy Wszystkich Świętych) 5 listopada 1945 r. Było 2 nauczycieli i
56 uczniów. Szkoła mieściła się w ocalałym budynku
z 1879 r. W 1988 r. ruszyła budowa nowego obiektu. Z
inicjatywą wyszli rodzice - Jan Proniewicz i Michał Jednoróg. Na budowę składali się rodzice. 6 września 1993
r. oddano do użytku nowy budynek. Trzecia data ważna
w historii szkoły i wsi to rok 2012 - powstanie Wielofunkcyjnego Ośrodka Gminnego, w skład którego weszły:
nowoczesna,
pełni wyposażona, sala gimnastyczna,
majw 2015
remiza strażacka i wiejska świetlica. Te milowe kamienie
w rozwoju szkoły wspominano na uroczystych obchodach jubileuszu 70-lecia. Spotkali się na nim absolwenci,
nauczyciele, dyrektorzy i władze samorządowe.

NASZ BIERUTÓW
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Drogi, czyli złoty środek

SOKOŁOWICE. 70-lecie miejscowej Szkoły Podstawowej obchodzono na zjeździe absolwentów i uroczystościach jubileuszowych. Absolwenci zwiedzili nową
część szkoły - największe wrażenie zrobiła nowoczesna
hala sportowa. Był wspólny obiad i czas na wspomnienia.
Dawni uczniowie, z których wielu przyjechało z odległych
zakątków kraju, przywieźli stare fotograﬁe i pamiętniki. W
niejednym oku zakręciła się łza wzruszenia. W zjeździe
uczestniczyli dyrektorzy: Teodor Przewoźniak, Helena
Bielska, Maria Barańska i obecny - Artur Mosiak. Gościem
honorowym zjazdu był wójt Marcin Kasina. Nie zabrakło
urodzinowego tortu. O część artystyczną zadbała dyrektor GOK Dorota Bartczak. Jubileusz zwieńczyła zabawa
taneczna. Inicjatorkami zjazdu były Aleksandra Sieruga i
Krystyna Witkowska.

Zaledwie 1

Biznesowe oszustwo
dniowej Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego. Pobierał
towary potrzebne do produkcji
mebli, po czym nie opłacał żadnej z
zaciągniętych faktur. Jego sytuacja
ﬁnansowa uniemożliwiała mu także regulację zobowiązań wobec samorządów i instytucji publicznych.
- Prowadzone przez 12 miesięcy
żmudne postępowanie wykazało
114 pokrzywdzonych, wśród których są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne i samorządy. Przez niemal pół
roku mężczyzna kupował towary,
zapewniając przedstawicieli firm
o wypłacalności ﬁnansowej i dalszej owocnej współpracy. Wartość towarów, które w ten sposób
uzyskiwał od pokrzywdzonych,
sięgała nawet kilkuset tysięcy złotych. Kiedy mężczyzna wiedział,
że skala długów jest tak duża, iż
nie pozwoli mu ona na spłatę zobowiązań, wyprzedał majątek ﬁrmy, uniemożliwiając wierzycielom
komornicze dochodzenie swoich
zobowiązań - powiedziała Radiu
SUD sierżant Anna Lubojańska,
oﬁcer prasowy KPP Kępno.
Dodajmy, że część własnego majątku zagrożonego zajęciem komorniczym sycowianin odsprzedał...
członkom rodziny. Mężczyzna
usłyszał już zarzuty związane z
dokonaniem m.in. całego szeregu
oszustw finansowych. Grozi mu
kara do 8 lat pozbawienia wolności. Jego ﬁrma jest w upadłości li(OAI)
kwidacyjnej.

Fot. Zbigniew Nowak

SYCÓW  Sycowski przedsiębiorca z branży meblowej ma
kłopoty. Jego ﬁrma jest w upadłości likwidacyjnej, a jakby
tego było mało, to policja zarzuca mu oszustwa na kwotę 4 milionów złotych.
Jak ujawniło Radio SUD, kępińscy policjanci Zespołu do Walki
z Przestępczością Gospodarczą
zakończyli postępowanie przeciwko 45-letniemu przedsiębiorcy z
powiatu oleśnickiego, który - prowadząc ﬁrmę meblarską - dopuścił
się oszustw ﬁnansowych na kwotę
prawie 4 mln złotych.
W kwietniu 2015 roku policjanci
zajmujący się przestępstwami gospodarczymi otrzymali informacje na temat oszustwa dokonanego
przez 45-latka z powiatu oleśnickiego wobec jednego z zakładów
na terenie powiatu kępińskiego.
Kwota, o której wstępnie mówiono,
sięgała 360.000 zł. Były to zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorcę wobec ﬁrmy z powiatu kępińskiego - niezapłacone faktury
za pobrane towary. Prowadzone
postępowanie wykazało, że mężczyzna w Nowym Dworze prowadził ﬁrmę zajmującą się produkcją
mebli.
22 Firma zatrudniała kilkadziesiąt osób. Po początkowym
prosperity przyszło jednak złamanie koniunktury i przedsiębiorca
stracił płynność finansową. Ale
zataił tę informację przed całym
szeregiem firm i przedsiębiorstw
znajdujących się na terenie połu-
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Koniec dzieciństwa!
SYCÓW. W piątek w restauracji Brzezie pod Sycowem zorganizowano
uroczyste pożegnanie trzecich klas Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie.
- Nasze 3 lata nauki w gimnazjum szybko minęł y. Jesteśmy
szczęśliwi, że chodziliśmy do tej
szkoły – mówili prowadzący imprezę uczniowie: Maja Adamus i
Marcin Prygiel. – Chcemy dziś podziękować
nauczycielom,
Panorama rodzicom,
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wychowawcom, pani dyrektor, pani
pedagog za trud wychowania nas,
za wspaniałe chwile i radosne dni
spędzone w murach gimnazjum; za
zdobytą wiedzę, ukazanie wartości
dobra, prawdy, nauki odpowiedzialności za swoje czyny. Gimna-

zjum to był piękny czas, po którym
zostaną nam piękne wspomnienia
- powiedzieli uczniowie.
- Wyglądacie przepięknie - mówiła do uczniów Renata Kokot. Radziła, aby pamiętać, „że tego wspaniałego dnia nie byłoby, gdyby nie
rodzice, zwłaszcza mamy, które
tak zaangażowały się z organizację
balu”. Życzyła uczniom wspaniałej
zabawy, jednak zaznaczyła, żeby
nie przesadzili z szaleństwami,
bo w poniedziałek muszą jeszcze
przyjść na lekcje.

Po chwili młodzież zaprezentowała się, tańcząc poloneza. Do tańca przygotowała ich pedagog Patrycja Zawadka-Luźniak. Wszyscy
wyglądali bardzo dojrzale, jakby
był to już bal maturalny. Chłopcy
postanowili
udowodnić
20-26
maja 2015też, że są
już prawie mężczyznami i poprosili do tańca swoje nauczycielki.
Na koniec oficjalnej części imprezy uczniowie wręczyli kwiaty
nauczycielom, nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć z wychowawcami.
Zbigniew Nowak

