„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

22.09.2010

22.09.2010
tekst sponsorowany

12

Kredyty hipoteczne – więcej możliwości za niższą cenę

Taęsze i prostsze niİ myĤlisz

S e z o n
budowlany w
pełni i banki
coraz chętniej
pożyczają Polakom pieniądze na zakup wymarzonego mieszkania, działki, budowę domu,
lub remont.

Baw się z nami

Chyba nikt nie odchodził z festynu
niezadowolony, a szczególnie najmłodsi. Każde, nawet najmniejsze,
dziecko mogło brać udział w zabawie
i tych trudniejszych rywalizacjach
jak chociażby sztafetowe napełnianie kubka wodą za pomocą łyżeczki
czy wrzucanie ziemniaków łyżką do
wiaderka i to z zawiązanymi oczami.
Wszystkie dzieci nagradzane były dobrej marki słodyczami. Kto zmęczył
się rywalizacją, mógł złapać oddech,
siadając do bryczki i wypocząć w
czasie darmowej przejażdżki. Warto
też wspomnieć o wymyślnych konkurencjach dla dorosłych, jak chociażby
zawijanie mumii egipskiej, emocjonujących zmaganiach cięcia drewna, do
której to konkurencji stanęły nawet

panie, nie mówiąc już o trafianiu piłką
tenisową do pojemnika, trzymanego
przez panów w kroczu. Jadła, w tym
placków własnej roboty, picia i wszelkich atrakcji było więcej niż na niektórych gminnych festynach czy dożynkach. Loteria fantowa też bogata, bo
świadczy o tym aż 300 sprzedanych
przez atrakcyjne dziewczyny losów
i fakt, że można było wygrać nawet
kosiarkę do trawy. Imprezę kończyła
zabawa taneczna.
Za tak przygotowany festyn należą się wielkie brawa, bo gdy się ma
pomysł na zabawę, to wszystko się
udaje i niektórzy organizatorzy plenerowych imprez mogą, a nawet powinni brać przykład z tej wioski.

POKŁOSIE PLENERU ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO

Trudno się nie zgodzić z twierdzeniem, że wystawa jest dobrą promocją naszego miasta, a wielu zwiedzających na pewno z rozrzewnieniem
obejrzy wystawione prace.

Wieś Stara Kuźnica jeszcze do
niedawna nie miała swojego sołtysa.
Jednak mieszkańcy, aktywizując się,
doprowadzili do tego, że Rada Gminy
Doruchów w końcu ubiegłego roku
przyznała im odrębność.
Teraz występuje już jako wieś w
pełni samorządna, mająca własną
Radę Sołecką i sołtysa, którym 30
kwietnia tegoż roku wybrano p. Jana
Jaśkiewicza.
Sołtys i Rada Sołecka to siła napędowa całej wioski, a mieszkańcy
chętni są do współpracy. Organizując
już drugi piknik, w tak krótkim cza-

Jubileusze zawsze są wyjątkowe,
inne i zazwyczaj ubrane w odświętną
szatę. Podobne wrażenie można było
odnieść w niedzielę 5 września podczas wernisażu XV Pleneru Malarskiego im. Antoniego Serbeńskiego.
Na wystawie prezentowanej w salach Muzeum Regionalnego znalazły
się tylko niektóre z blisko 100 prac
wykonywanych przez 22 uczestników pleneru. Pod czujnym okiem
profesora Tomasza Siwińskiego i
przy współpracy Antoniego Wencka
młodzi adepci sztuki przez kilkanaście dni ćwiczyli swe malarskie
umiejętności, jednocześnie poznając
ostrzeszowską ziemię. Wystawa to
pokłosie ich pracy. Jej uczestnicy z
zadowoleniem wypowiadali się o pobycie w naszym mieście, podkreślali
też dużą rolę OCK w zorganizowaniu

sie potrafili na jego „rozruch” zebrać
wśród siebie ponad 2tys. zł, a zorganizowana w sobotnie popołudnie 11
września zabawa pod hasłem „Baw
się z nami” to prawdziwy majstersztyk. Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dla
dorosłych, wymienienie wszystkich
zajęłoby pół strony. W czasie, kiedy najmniejsze dzieci brały udział
w przeróżnych konkursach, starsze
rozgrywały mecze - w pierwszym
gimnazjaliści wygrali ze szkołą podstawową, ale za to w drugim, rywalizujący z nimi ojcowie, strzelając gola,
obronili swój autorytet.

przedsięwzięcia.
Teraz ostrzeszowianie i goście
mogą do połowy października oglądać, uwiecznione na obrazach,

często niedostrzegane na co dzień,
piękno ostrzeszowskich ulic, zaułków, kamienic i innych, bardziej
lub mniej znanych budowli i miejsc.

- Czym zamierzacie przekonaþ klientów, İe to wãaĤnie
oferta Waszego banku jest dla
nich najkorzystniejsza?
- Zacznijmy od wysokości marży,
która w naszej promocyjnej ofercie hipotecznego kredytu w polskiej walucie
jest tak niska, że inne banki mogą o tym
tylko marzyć. Również w ramach oferty
standardowej obniżyliśmy wysokość
marży nawet o 0,5 p.p., a w przypadku
kredytu w euro o 1 p.p. Co ważne, w
ramach oferty pakietowej, klient sam
może mieć wpływ na obniżkę marży
kredytu w ofercie standardowej.
- Jak to jest moİliwe?
- Proponujemy rozwiązanie, które
umożliwia obniżenie marży i prowizji
naliczanych przez bank w zależności od
korzystania z określonych produktów
Banku Zachodniego WBK. Już za posiadanie aktywnego konta osobistego
przez przynajmniej cztery miesiące, prowizja za udzielenie kredytu może zostać
obniżona o 0,5%. Następnie, decydując
się na określone rodzaje konta osobistego oraz wskazane ubezpieczenie, można obniżać jego marżę. Ta oferta jest
skierowana zarówno do obecnych, jak i
potencjalnych klientów naszego banku.

W. Juszczak

- Co jeszcze wyjĈtkowego
proponujecie Paęstwo w za-

kresie warunków cenowych?
Niİsza marİa czy teİ prowizja
to nie wszystko.
- To prawda. Zdajemy sobie z tego
sprawę, dlatego naszą Taryfę Opłat i Prowizji uczyniliśmy jasną i przejrzystą. Prowizja płacona przez klienta jest w pełni
kredytowana, aby nie musiał jej płacić
jednorazowo, na dodatek w okresie
największych wydatków. Zaoszczędzone dzięki temu pieniądze klient może
przeznaczyć na przykład na wykończenie nieruchomości. Również pozostałe
opłaty i prowizje związane z kredytem
hipotecznym są niskie, a w niektórych
przypadkach w ogóle ich nie pobieramy.
Tak jest choćby przy przewalutowaniu
kredytu na złotówki, przy wcześniejszej
spłacie kredytu o stopie zmiennej, czy
też za inspekcję rozliczenia transzy.

kredytem.
- W żadnym wypadku! W przypadku
wszystkich kredytów mieszkaniowych
w złotych polskich standardowo wymagamy 10% udziału środków własnych, co
jest przez klientów akceptowane. W niektórych przypadkach finansujemy również 100% inwestycji bez dodatkowych
kosztów dla klienta. Ta oferta jest skierowana do określonej grupy klientów.

- Warunki cenowe rzeczywiĤcie sĈ interesujĈce i bardzo korzystne. A co z innymi
parametrami oferty – przeznaczeniem kredytu, wymaganym
udziaãem Ĥrodków wãasnych?
- Dzięki ofercie kredytów mieszkaniowych Banku Zachodniego WBK, potencjalni klienci sfinansują niemal każdą
potrzebę mieszkaniową, na przykład
zakup mieszkania na rynku pierwotnym
lub wtórnym, budowę domu, zakup
działki. Na szczególną uwagę zasługuje
oferta na budowę domu systemem gospodarczym czy też nakłady na remont,
przebudowę lub rozbudowę istniejącej
już nieruchomości. We wszystkich tych
przypadkach nie wymagamy przedstawiania faktur, gdyż postęp prac weryfikujemy na podstawie inspekcji naszego
pracownika, za którą klient nie ponosi
żadnych opłat.

- Staje sič Pani tajemnicza
mówiĈc o „okreĤlonej grupie
klientów”. Dla mnie oznacza
to, İe nie wszyscy dostanĈ
kredyt w wysokoĤci 100%
ceny nieruchomoĤci. Tymczasem wielu klientów moİe mieþ
problem ze zgromadzeniem
wymaganego wkãadu. Nawet
jeĤli wynosi on tylko 10%.
- Rozumiemy to, jednak w naszej
filozofii udzielania kredytów hipotecznych kładziemy nacisk na odpowiedzialne finansowanie potrzeb mieszkaniowych. Nie ma bowiem nic gorszego niż
przesuwanie pewnych ryzyk na klienta.
W mojej ocenie, banki, które to robią,
zachowują się nieodpowiedzialnie. A
koszty tej nieodpowiedzialności zrzucają później na klienta. Wbrew panującej
opinii, udział wnoszony przez klienta jest
dla niego istotnym buforem bezpieczeństwa, na przykład w przypadku spadku
cen nieruchomości. To nie jest wyimaginowany problem, borykaliśmy się z
tym ledwie kilka miesięcy temu. Gdyby
w okresie tych spadków kredytobiorca
został zmuszony do sprzedaży nieruchomości, uzyskana kwota nie pokryłaby
całości kredytu i pojawiłby się problem,
którego nie chcemy być autorem. A to
tylko jeden z przykładów.

- Ale podejrzewam, İe stawiacie klientom inne wymagania. Na przykãad wysoki wkãad
wãasny lub partycypacjč w innych kosztach zwiĈzanych z

- To rzeczywiĤcie wydaje
sič rozsĈdnĈ strategiĈ. Proszč
powiedzieþ, jak dãugo czeka
sič w Banku Zachodnim WBK
na decyzjč o przyznaniu kredy-

tu hipotecznego? Udaje Wam
sič zmieĤciþ w miesiĈcu?
- Żartowniś z Pana! Decyzję o przyznaniu kredytu mieszkaniowego klient
otrzymuje po 15 minutach od złożenia
wniosku kredytowego! Wystarczy jedna
wizyta w dowolnym oddziale naszego
banku, podczas której z pomocą naszego doradcy klient wypełni wniosek
kredytowy i składa oświadczenie o zarobkach. Potwierdzeniem przyznanej
decyzji jest dokument wystawiony przez
Bank, ważny przez okres 30 dni – w tym
terminie wystarczy dopełnić formalności ustalonych z naszym doradcą.
- To robi wraİenie! Ale w
ostatnich miesiĈcach prawdziwymi hitem byãy dopãaty
z programu „Rodzina na swoim”. Czy Paęstwo równieİ sič
do niego przyãĈczyli? Zdaje
sič, İe to on w duİej mierze
ratowaã rynek sprzedaİy nieruchomoĤci w ubiegãym roku.
- Tak, a deweloperzy starali się dopasowywać swoją ofertę do wymagań
programu. My również włączyliśmy się
w to przedsięwzięcie. Istotą programu
jest pomoc osobom nabywającym lub
budującym swoje pierwsze „m” dzięki
obniżeniu wysokości rat odsetkowych
kredytów mieszkaniowych oferowanych przez banki poprzez dopłaty
Skarbu Państwa. W ramach „Rodziny na
swoim” można otrzymać kredyt na zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, zarówno na rynku pierwotnym,

jak i wtórnym; zakup spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na
rynku wtórnym oraz na budowę domu
jednorodzinnego.
Oprocentowanie
oparte o stawkę WIBOR 3M średni kwartalny + 2 p.p. zaproponowane przez
Bank Zachodni WBK obowiązuje przez
pierwszych osiem lat kredytu, gdy realizowane są dopłaty Skarbu Państwa. W
zależności od powierzchni lokalu oraz
ceny metra kwadratowego, rządowe
dopłaty mogą zmniejszyć wartość odsetek płaconych w tym okresie nawet
o kilkadziesiąt procent. Po ośmiu latach
marża naszego banku wyniesie 2,5 p.p.
i będzie doliczana do stawki WIBOR dla
trzymiesięcznych depozytów międzybankowych.
- Wszystko to jest trochč
skomplikowane.
- Trochę tak, ale proszę się tym jednak nie przejmować. Nasi specjaliści w
oddziale chętnie wyjaśniają wszelkie
wątpliwości, dokonują wstępnej oceny
zdolności kredytowej, wyliczają symulacje spłaty kredytu. Robimy wszystko,
aby klient miał kompleksową informację o naszej ofercie i swojej finansowej
przyszłości w nowym domu lub mieszkaniu.
Rozmawiał Robert Pala
Więcej informacji na temat oferty
Banku Zachodniego WBK można uzyskać w naszej placówce pod numerem
telefonu (62) 732-23-23 oraz na stronie
www.bzwbk.pl.

750 LAT KULINARNEJ TRADYCJI

III Premiowanie Źrebiąt
Powiatowa Wystawa Koni, premiowanie źrebiąt, zawody w powożeniu,
sprawnościowa jazda w siodle, pogoń
za lisem – to, już wpisane na stałe w
kalendarz powiatu ostrzeszowskiego,
imprezy związane z hodowlą koni. W
niedzielę 12 września w ośrodku hodowli koni Marka Kubackiego w Korpysach odbyło się III już Premiowanie
Źrebiąt Jedno- i Dwuletnich. Premiowanie to wstępna ocena hodowlana,
dokonywana przez znawców koni. W
ocenie pod uwagę brana jest sylwetka, prawidłowy rozwój i budowa ciała
w pozycjach z boków, przodu i tyłu,
ze szczególnym uwzględnieniem oceny nóg. Pod uwagę bierze się też typ
rasowy, sposób poruszania się konia
w stępie i kłusie oraz ogólną jego prezencję.
Oceną prezentowanych w Korpysach koni zajmowała się komisja
w składzie: Dobrochna Olesińska,
Mirosław Konarczak i przewodniczący Janusz Skórkowski, wszyscy z
Wielkopolskiego Związku Hodowców
Koni. Spoglądając wprawnym okiem,

O najnowszej ofercie kredytów hipotecznych rozmawiamy z Panią Marią
Dzikowską – Doradcą Klienta w 1 Oddziale Banku Zachodniego WBK S.A. w
Ostrzeszowie.

Jan Jangas
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zauważali to, czego laik nie rozróżnia
i choć nieraz widzowie typowali inne
koniki, oni, porównując z bliska nawet
nos i linię oczu, oceniali fachowo, a
nie emocjonalnie.
W klasie klaczek jednorocznych
pierwsze miejsce zajęła, pięknie odchowana i wspaniale przygotowana
do wystawy, gniadej maści TIGRA –
K, której właścicielem jest Marek Kubacki. Najlepszy jednoroczny ogierek
to gniady LEFORT – G, własność Włodzimierza Niedźwieckiego. Z dwulat-

ków najpiękniejsza była siwa klaczka
ULA BAJOU – K, Marka Kubackiego
a jej męski równolatek to skarogniady
EROS - ogier Stefana Dziewięckiego.
Premiowanie kojarzy się z premią,
czyli nagrodą, zazwyczaj pieniężną,
i dla właścicieli najlepszych koników
takie nagrody też przygotowano. Pomyśli ktoś, że skoro oceniano konia,
to koniowi należy się lepsza premia
niż tylko punkty w paszporcie i pamiątkowe flo przy kantarze, ale tylko
koń pielęgnowany, z dobrym rodowo-

dem, dobrze ułożony i wytrenowany
zajmuje najlepsze miejsca, a to już
zasługa właściciela. „Mój koń polubił siana woń”, brzmi refren jednej z
piosenek, a po prezentowanych na
parkurze koniach widać było, że siana
ani owsa żadnemu nie brakuje.

Rozwiane grzywy
Druga, ta bardziej emocjonująca,
część imprezy to IV Memoriał Jana
Godka w Powożeniu Zaprzęgami; fundatorem pucharów i nagród był syn
Jana, Tadeusz Godek. W zawodach
wzięło udział 19 zaprzęgów, w tym
parokonne, jednokonne, a wśród nich
również koniki na krótkich nóżkach.
Poza głównym konkursem w zawodach powożenia brały też udział dzieci i robiły to nadzwyczaj sprawnie,
rzekłbym nawet, że choć ciut wolniej
niż dorośli, to jednak z większą precyzją, bo zrzutek miały mniej. Zawody
w powożeniu polegały na tym, aby w
jak najkrótszym czasie przebyć wyznaczoną trasę, co chwilę wjeżdżając
pomiędzy, rozstawione zaledwie o
30cm szerzej niż wymiar osi bryczki,
przeszkody.
Na trasie był też slalom, most, rów
z wodą, czasem piach, to znów błoto,

a wszystko, choć dobrze oznaczone,
to troszkę zawiłe i czasem powożący
gubili drogę. Kto pomylił lub opuścił
przeszkody, zostawał zdyskwalifikowany, a za strącone piłeczki, które
spadając wskazywały, iż przeszkoda
została naruszona, otrzymywano
punkty karne.
Podsumowując czas i punktację,
wyłoniono zwycięzców poszczególnych kategorii. I tak, zaprzęgiem
parokonnym koni dużych najlepiej powoził Tadeusz Godek, a że zrzekł się
nagrody, to jego miejsce zajęła Ewa
Fluder. Z zaprzęgów jednokonnych
laur zdobył Przemysław Calik, zaś
kucami najlepiej powoził Włodzimierz
Niedźwiecki. Wśród dzieci wspaniale
poradził sobie Jaś Godek, syn Tadeusza, a wnuk Jana. Jak widać, ojcu
rośnie konkurencja. Klan Godków
lejce trzyma mocno, a pan Tadeusz
każdy bieg kończył bez kapelusza,
bo jego konie pędziły jak wiatr, który
zrywał mu kapelusz z głowy. Konkurenci jednak depczą im po piętach, a
czasem wyprzedzają.
Konie każdego zaprzęgu pędziły z
rozwianymi grzywami, aż spod podków błyskały skry. Mnie najbardziej
przypadła do gustu Ewa Fluder, fili-

granowa dziewczyna, która swymi
umiejętnościami, precyzją i opanowaniem naprawdę zachwycała i
przewyższała niektórych mężczyzn.
Świadczy o tym sam wynik.
Bardzo dobra organizacja imprezy, przyjemna atmosfera zawodów
i sprawne ich przeprowadzenie oraz
gest fundatora nagród to wzorce do
naśladowania.
Patrząc na konie, człowiek dostrzega prawdziwe piękno, znika agresja, a
po dniu spędzonym wśród łąk i lasów,
z dala od ulicznego zgiełku, lepiej się
oddycha, a świat wydaje się weselszy
i bardziej kolorowy.
Podkreślić trzeba, że zarówno
komisja, jak i niektórzy wystawcy
chwalili przygotowanie ośrodka do
imprezy - zapewniono boksy dla koni,
a przy padoku rozprężalnię, na której
można było swobodnie przygotować
konia do prezentacji. Pan Marek Kubacki wie, co dla konia i hodowcy jest
najlepsze i potrafi stworzyć wyśmienite warunki. Jak zaznaczano, przygotowanie premiowania i zawodów to
pełen profesjonalizm. Za to wszystko
organizatorom należą się słowa uznania.

Jan Jangas

zespołu - „Wyszywanka”. Szczególnie
ujęły widownię odśpiewaniem piosenki
„Nie spoczniemy”… po polsku.
Ale podczas gali najważniejsze były
nagrody. Przyznano je w kilku konkurencjach, honorując najlepsze pasztety i

- Przedsiębiorstwa: 1-3 Wytwórnia Wędlin
„Dreszler” (Nowe Miasto).
- KGW, gospodarstwa agroturystyczne,
osoby indywidualne: 1. Grażyna Semberecka (Mąkoszyce); 2. Paulina Rzeszowska (Uciechów); 3. Barbara Grzyb

Tak rodził się forszmak
ostrzeszowski.
(Dokończenie ze str. 1.)
W sobotę Festiwal gościł na dziedzińcu
zamkowym. Tam, u podnóża zabytkowej
Baszty, w prawdziwie ostrzeszowskim
klimacie powstawał smakowity forszmak
ostrzeszowski. Przyrządzali go znani mistrzowie: dr Grzegorz Rusak i nasz człowiek w Polskiej Akademii Smaku – Witold
Wróbel. A wspomagał ich dodatkowo
mistrz z Ukrainy. Schab, cebula, boczek…
z dodatkiem dobrego wina – to musiało
smakować. I takie też były opinie wszystkich, którzy skosztowali tej staropolskiej
potrawy. Wielki znawca rodzimej kuchni G.
Rusak nie musiał nikogo przekonywać, że
kuchnia polska jest najlepsza na świecie i
że to, co sztuczne, nie może równać się z
tym, co naturalne. W tych opiniach wtórowały mu zresztą znawczynie smacznego
gotowania, autorki wielu książek kucharskich: Hanna Szymanderska i Romana
Chojnacka. Rozrywkowym przerywnikiem
w tych kulinarnych wojażach byli nasi
młodzi artyści: Marta Kusza i „Drużyna
Murzyna”. Kto dotrwał do końca, mógł na
deser posłuchać wiecznie młodych przebojów Anny Jantar. Zawdzięczamy to Annie Żebrowskiej, która nie tylko śpiewem,
lecz całą sobą – wyglądem, strojem, a
nawet choreografią – wcieliła się w postać
„bursztynowej dziewczyny”.
Niedziela rozpoczęła się koncertem galowym, podczas którego wręczono nagrody laureatom festiwalu. Zaś artystycznym
dopełnieniem koncertu były krótkie występy trzech młodych Ukrainek. Dziewczyny
śpiewały dźwięcznie, a prezentowały się
bardzo kolorowo, co współgrało z nazwą

Podczas Gali przyznawano nagrody.
nalewki. Ich smak oceniała Kapituła pod
kierunkiem prof. Włodzimierza Dolaty.

(Siedlików).
- Szkoły: 1. Liceum Drogobić – Ukraina.

PASZTETY

NALEWKI
- Najlepsza nalewka: 1. Grażyna Semberecka (Mąkoszyce); 2. Natalia Bochm
(Przytocznica); 3. Stefania Góra
(Ostrzeszów).
- Euronalewka: 1. Jerzy Just (Szamotuły).
Ponadto wytwórcom i osobom zasłużonym dla promocji powiatu wręczono
statuetki, dyplomy i medale 750-lecia
Ostrzeszowa.
Jak wiele tegorocznych imprez, także
i ta nawiązywała do 750-lecia miasta.
Takim wdzięcznym tego akcentem było
wypuszczenie przez przedszkolaków 750
baloników. Trzeba przyznać, że maluchy
spisały się dzielnie, bo mimo iż przemaszerowały barwnym korowodem ulicami
miasta, to jeszcze chętnie tańczyły razem
z wesołym kogucikiem. Do tańca przygrywała też – jak zawsze pięknie – Miejska
Orkiestra Dęta.
Niedziela również stała pod znakiem
swojskiego jadła. Co krok uczestnik festynu trafiał na stoisko z wędlinami, pasztetami, pachnącym chlebem, swojskim
smalcem czy naturalnym miodem. Cóż,
hasło tegorocznej imprezy: „750 lat kulinarnych tradycji” – zobowiązuje. Był też
pokaz pieczenia pasztetów, zakończony,
rzecz jasna, wspólną degustacją. Ostatnie
godziny festynu umilała muzyka. Najpierw
dla miłośników mocnego uderzenia grał
ostrzeszowski zespół „Siła Przebicia”,

Anna Żebrowska prawie
jak Anna Jantar.
potem na scenie królowała gwiazda Festiwalu, MAGDA DURECKA. Zaśpiewała
trochę swoich przebojów oraz kilka zagranicznych hitów, m.in. z repertuaru zespołu ABBA. Jednakże publiczność ruszyła
w tany dopiero, gdy ze sceny popłynęła
wiązanka przebojów z lat 60-tych. A kiedy
już nad Basztą rozbłysły sztuczne ognie,
można było razem z artystką zaśpiewać
„Upływa szybko życie”. Miejmy nadzieję,
że tego życia jeszcze trochę nam zostało,
za to V Festiwal Pasztetników to już historia. Była to sympatyczna i smaczna impreza, za co podziękowania organizatorom,
czyli przede wszystkim ludziom z OLGD i
OCK oraz wszystkim zaangażowanym w
tworzenie tej imprezy.
K. Juszczak

- Przedsiębiorstwa: 1. Radosław Maciej - Pensjonat „Maciejanka” (Kobyla
Góra); 2. Jacek Nowicki
(Potaśnia); 3. Radosław
Maciej – „Maciejanka”
(Kobyla Góra).
- KGW, gospodarstwa agroturystyczne, osoby indywidualne: 1. Małgorzata
Skowrońska (Grabów);
2. Paulina Rzeszowska
(Uciechów); 3. Adam Nowicki (Potaśnia).
- Szkoły: 1-3. ZS nr3
- Europasztet: Michał Kortyś
(Litomyśl – Czechy).

POTRAWY Z GĘSI

Stół z prawdziwie polskim jadłem.

Forszmak smakował każdemu.

