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II Powiatowy Piknik Stowarzyszenia Sołtysów

Przebieranki nad zalewem

Osoby wypoczywające w niedzielne
popołudnie 15 sierpnia nad zalewem w
Kobylej Górze przeżyli niemałe zaskoczenie, widząc kilkudziesięciu mężczyzn
przystrojonych w damskie fatałaszki.
Tym bardziej że sprawcami tych „gorszących” scen byli powszechnie szanowani obywatele powiatu ostrzeszowskiego. Niezwłocznie spieszymy jednak
uspokoić wszystkich zatroskanych o
kondycję moralną mieszkańców naszej
małej ojczyzny - w taki właśnie sposób
przebiegała jedna z konkurencji rozegranych podczas II Powiatowego Pikniku
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego.
Konkurs pod wymowną nazwą „strojniś” stanowił niezwykle efektowne
zwieńczenie kilkugodzinnej rywalizacji
sołtysów ziemi ostrzeszowskiej. Z pozoru zadanie wydawało się proste - w ciągu 30 sekund włożyć na siebie maksymalnie dużo spośród ciuszków, których
stertę organizatorzy usypywali przed
każdą kolejną dwójką uczestników zabawy. Nie trzeba było przy tym specjalnie

skupiać się na tym, czy poszczególne
części garderoby pasują do siebie. Liczyła się tylko ilość. Stąd też tak częste
przypadki wkładania kilku nakryć głowy
czy używania spódnicy jako pelerynki.
Zdarzało się nawet, że panowie próbowali za wszelką cenę ubrać się w damską bieliznę. Zgodnie z przewidywaniami to jednak panie od samego początku
dyktowały warunki. Ubierały się nie tyl-

ko najszybciej i najobficiej, ale przy tym
także najbardziej elegancko. Pierwsze
miejsce zajęła Iwona Małolepsza reprezentująca Myślniew. Dosłownie o jedną
część garderoby za nią uplasowała się
Bożena Wysota z Mielcuch I. Najbardziej
zacięty bój rozegrał się o ostatni stopień
podium.

(dokończenie na stronie 12.)

SIERPNIOWA DZIEWCZYNA

Patrycja

Film o Serbeńskim
KLAPS NA OSTRZESZOWSKIM RYNKU
„Całkiem jak prawdziwy” – słyszę słowa wypowiadane przez ludzi na widok Antoniego Serbeńskiego
spacerującego po uliczkach Ostrzeszowa.
To oczywiście kolejne, podobno przedostatnie, ujęcie kręcone w Ostrzeszowie do filmu o artyście malarzu Antonim Serbeńskim. Tym razem są to sekwencje
fabularyzowane. Reżyser Andrzej Moś rozpoczął je w
niedzielę 18 sierpnia w godzinach wieczornych, a dokończył dzień później wczesnym rankiem. Mieszkańcy
miasta jeszcze raz mieli okazję zobaczyć artystę, który, jak przed kilkudziesięciu laty, spacerował ze swym

malarskim sprzętem po ulicach grodu Kazimierza.
Zdjęcia odbywały się na Rynku, w okolicach Baszty
i na ul. Chmielnej, gdzie kiedyś mieszkał. W postać
malarza wcielił się Aleksander Machalica, aktor Teatru
Nowego w Poznaniu. Nie znał wcześniej Serbeńskiego
ani jego twórczości, lecz szybko urzekła go tajemniczość i skromność tego człowieka. Kręcone w tych
dniach ujęcia zostaną wplecione w różne sekwencje
filmu, którego premiera odbędzie pod koniec roku.

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.
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W. Juszczak

Fot. W. Juszczak

