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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ ONICHIMOWSKĄ
27 maja w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z Anną Onichimowską
– autorką ponad 40 książek dla dzieci
i młodzieży. Uczestniczyli w nim uczniowie z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Ostrzeszowie. Przeważająca część spotkania poświęcona była dwóm najpopularniejszym
cyklom dla młodzieży: „Storczykowemu”
(Samotne wyspy i storczyk, Żegnaj na
zawsze, Trudne powroty, Bliscy nieznajomi) oraz cyklowi poruszającemu ważne
problemy społeczne z bestsellerowymi
powieściami (Hera moja miłość i Lot
komety). Utwory te opowiadają o uzależnieniu, ale także o samotności, życiowych wyborach, kryzysie rodziny oraz
granicach wolności, a więc problemach
szczególnie bliskich młodym ludziom.
Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała opowieści autorki o jej zamiłowaniu
do podróży, sportu i tańca, marzeniach
o szkole baletowej i dziennikarstwie.
Jednak największą ciekawość słuchaczy
wzbudziła historia jej kariery literackiej.
Podczas spotkania pisarka prezentowała fragmenty swoich książek, kończąc
czytanie w kulminacyjnych momentach,
czym zachęcała młodych czytelników do
zapoznania się z jej twórczością. Przedstawiła również swą najnowszą książkę
pt. „Dziesięć stron świata”. Na zakończenie odpowiadała na pytania słuchaczy,

nakłaniając do tego, aby rozwijali swoje
twórcze pasje, które mogą stać się, podobnie jak w jej przypadku, sposobem na
życie.

A. Ławicka

MŁODZI DIABETYCY W MIKSTACIE
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MAGISTRALA ROWEROWA PRZEZ OSTRZESZOWSKI RYNEK
W tym roku po raz pierwszy zawitała
do Ostrzeszowa „Trójkowa Magistrala Rowerowa”. Impreza sportowo-rekreacyjna,
łącząca duży wysiłek cyklistów pokonujących blisko 1000-kilometrową trasę
z reklamą regionów i miast, będących na
trasie przebiegu Magistrali.
W tym roku jeden z etapów imprezy
kończył się w Ostrzeszowie. Na ostrzeszowskim Rynku, gdzie wyznaczono metę
piątkowego etapu, uczestnicy rajdu zjawili
się ok. 16-tej. Trudy trasy i upał sprawiły,
że przyjechali z godzinnym opóźnieniem,
lecz i tak serdecznie witali ich najwierniejsi kibice kolarstwa oraz przedstawiciele
władz miasta i powiatu.
Tegoroczna Magistrala Rowerowa rozgrywana jest po raz trzeci, a na jej temat
mówi pomysłodawca przedsięwzięcia,
były burmistrz Szklarskiej Poręby – Arkadiusz Wichniak.
„Pomysł zrodził się w 2008 roku.
Zastanawialiśmy się, czy możliwe jest
dojechać rowerami do Augustowa – na
spotkanie zorganizowane przez radiową „Trójkę”. Rok później wyruszyliśmy
po raz pierwszy, by pokonać ten blisko
1000-kilometrowy dystans, w ubiegłym
roku trasa wiodła w odwrotnym kierunku – z Augustowa do Szklarki, a teraz
znów jedziemy do Augustowa. Odpowiadam za całą logistykę rajdu, jestem
konferansjerem, lansuję miejscowości,
które znajdują się na trasie. Natomiast aktywni cykliści, członkowie stowarzyszenia
„Szklarska Poręba na dwóch kółkach”,
całą trasę przemierzają na rowerach, a razem z nimi przedstawiciele innych miast.
Mamy u siebie 450km tras i zapraszamy
do Szklarskiej Poręby jako do rowerowej
stolicy Polski. Chcemy promować wszystkie miejscowości, które leżą na trasie
Magistrali, zabiegamy o to, by w każdej
z tych miejscowości powstały 2-3 pętle
rowerowe. Zaś dla osób, które zechcą
przejechać całą Magistralę, nawet w odcinkach przez kilka lat, odwiedzając każdą
miejscowość, mamy specjalną odznakę
turystyczną. Dotąd dwa razy gościliśmy
na mikstackim rynku i mogliśmy obserwować, jak on piękniał. Teraz jesteśmy
w Ostrzeszowie i ufamy, że w przyszłym
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URODZINOWA PROMOCJA INVEST-BANKU

Z przyjemnością informujemy, że
INVEST-BANK S.A. obchodzi w tym
roku JUBILEUSZ 20-LECIA!!!

roku ktoś z ostrzeszowskich cyklistów do
nas dołączy”.
Do Ostrzeszowa grupa kilkunastu kolarzy, jeszcze bez naszych cyklistów,
przyjechała z Żórawiny, pokonując 115km.
Nowością tegorocznego przejazdu jest
pojedynek w spinningu drużyn reprezentujących miasta leżące na trasie przejazdu.
Spinning to jazda na rowerze stacjonarnym. 9-osobowe drużyny, mając do dyspozycji trzy rowery, muszą przejechać jak
najdłuższy dystans. Nasi cykliści podjęli
wyzwanie i dzielnie kręcili, walcząc o rekordowy wynik. W ciągu godziny, zmieniając się co kilka minut, ujechali 86 km
307m. Niestety, do pokonania kręcącej
poprzedniego dnia drużyny Żórawiny zabrakło niespełna kilometra. Ale za dzielną
walkę i wylany pot i tak nagrodzeni zostali brawami. Nasze miasto w spinningu
reprezentowali: Jan Chowański, Marcin
Czwordon, Tomasz Grzesiek, Paweł Ja-

niszewski, Andrzej Kaczmarek, Łukasz
Kaczmarek, Zbigniew Kajser, Zdzisław
Kempa, Marcin Kurzawa. Trenerem ekipy był Janusz Suwiczak.
W ramach imprezy zorganizowano
też zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Do pokonania był rowerowy tor
przeszkód, wykręcić trzeba było też
ósemkę i przejechać slalom równoległy.
Wśród uczniów szkół podstawowych we
wszystkich tych konkurencjach najlepszy
był Dawid Garczarek z SP nr3, 2. miejsca
zajmował Piotr Calik, a 3. – Piotr Goncerzewicz, zaś w slalomie równoległym
trzeci był Dawid Hyła. Drużynowo sukces
odniosła SP nr3, przed SP nr1 i SP nr2.
W gronie gimnazjalistów również podium
we wszystkich konkurencjach wyglądało
tak samo: 1. Kamil Garczarek, 2. Kamil
Lewicki, 3. Dawid Jonaczyk. Wszyscy
reprezentowali Gimnazjum nr2, które też
wygrało klasyfikację zespołową, choć
w konkursie wymiany dętki najlepszą
okazała się drużyna z Gimnazjum w Siedlikowie, a w konkursie wiedzy o ruchu
drogowym 1 miejsce zajęła drużyna ZHR.
W sobotni ranek odwiedzająca Ostrzeszów Trójkowa Magistrala Rowerowa
wyruszyła w dalszą drogę. W Augustowie
dzielni kolarze zameldują się 10 czerwca.

Była więc: edukacja diabetologiczna i zajęcia z psychologiem w ramach realizacji projektu Wojewody Wielkopolskiego
w zakresie „Poprawa jakości życia osób
długotrwale, przewlekle chorych”.
Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z nauki pieczenia chleba,
lepienia z gliny oraz hip-hopu. Wieczór
przy grillu i ognisku sprzyjał integracji,
a zabawa z karaoke cieszyła się dużą
popularnością nie tylko wśród najmłodszych. Nie mogło również zabraknąć zabaw na świeżym powietrzu, tym bardziej
że sprzyjał temu wspaniały mikroklimat i piękne
położenie ośrodka. Nasi
podopieczni mogli również poznać tajniki powstawania miodu na spotkaniu z pszczelarzem.
Drobne upominki umiliły naszym dzieciom ich
święto.
W niedziele chętni mogli uczestniczyć we mszy
św. na świeżym powietrzu w niezwykłej leśnej
scenerii, sprzyjającej zamyśleniu i refleksji.

Prezes Stowarzyszenia
Elżbieta Świtaj

swe podwoje, świadczy i to, że od stycznia br.
Minioddział Banku istnieje również w Ostrzeszowie. Znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp. 12
(to samo wejście co M-Punkt Cyfrowy Polsat). Nie
jest to przypadkowa zbieżność, albowiem INVEST-BANK i Cyfrowy Polsat współdziałają i współtworzą jedną firmę.
*

- kredytów gotówkowych
- założenia konta osobistego
- założenia konta oszczędnościowego
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WSZYSTKO ZA
ZŁOTYCH
Ponadto z urodzinowej okazji Bank przygotował dla Klientów – zarówno dorosłych, jak

Invest-Bank to jeden z najlepiej prosperujących banków w Polsce. Istnieje od 20 lat i wciąż
poszerza swoją działalność. Jest to dobra wiadomość dla coraz liczniejszego grona Klientów
Banku. Godny podkreślenia jest przy tym fakt, że
Invest-Bank należy do tych nielicznych placówek
finansowych, które rozporządzają wyłącznie polskim kapitałem. Nie ma więc obaw, że zebrane od
Polaków pieniądze w przypadku jakichś niepokojów na międzynarodowym rynku walutowym,
zostaną przeznaczone np. na ratowanie placówki
bankowej w innym kraju europejskim.
O tym, że INVEST-BANK coraz szerzej otwiera

URODZINY INVEST-BANKU to znakomita
okazja do przybliżenia Klientom atrakcyjnej
oferty Banku. Dlatego też 11 czerwca (sobota), w godz. 9.00 – 13.00, w ostrzeszowskim
oddziale zorganizowany zostanie DZIEŃ
OTWARTY.
W tym dniu na naszych Klientów czeka
SPECJALNA OFERTA – KREDYT URODZINOWY
z prowizją 0%.
Taka sama, 0-procentowa prowizja dotyczy
także:

K. Juszczak

i najmłodszych – konkursy, prezenty i liczne niespodzianki. Będzie słodki poczęstunek, naklejki,
baloniki, itp.
PRZYJDŹ, ZOBACZ, PRZEKONAJ SIĘ!
**
Warto dodać, że wspomniana wcześniej 0-procentowa oferta na usługi świadczone przez Invest-Bank będzie obowiązywać nie tylko 11 czerwca, ale korzystać z niej można będzie przez cały
miesiąc.
Wspomnieliśmy już o współpracy Invest-Ban-

ku i Cyfrowego Polsatu, którego jedyny punkt
w Ostrzeszowie mieści się pod tym samym adresem. Zatem klienci Cyfrowego Polsatu mogą bez
prowizji otworzyć konto osobiste w Invest-Banku
i tym samym korzystać z darmowych przelewów.
Korzyści płynących z oferty INVEST-BANKU
jest znacznie więcej. W końcu hasło Banku
brzmi: „20 LAT KORZYŚCI DLA CIEBIE”, a to zobowiązuje. Aby przekonać się o prawdziwości
tego hasła, wystarczy odwiedzić minioddział
ostrzeszowski przy ul. Powstańców Wlkp. 12.
Obsługująca tu Klientów p. Ewa Janiszewska
serdecznie zaprasza.
***
Więcej informacji dotyczących pełnej oferty
INVEST-BANKU:
- tel. 604 198 002
- e-mail: ewa.janiszewska@investbank.pl

DOROCZNA MAJÓWKA W SIEDLIKOWIE PIKNIK Z KONIEM W TLE
ciech Rzekiecki z Marydołu
i to oni w nagrodę pojadą
do Brukseli. Drugie miejsce zajęły Korpysy, trzecie
Niedźwiedź, zaś ostatnim
z Siedlikowem podzieliła się
drużyna Potaśni i Zajączek.
Ci uczestnicy zabawy,
którzy wykupili nieobowiązkowe bilety i cegiełki, wspomagając w ten sposób budowę szkolnego dziedzińca,

przedstawionej na wstępie zasady. To
złościło kibiców i niektórych zawodników,
ponieważ walczyli nie o przysłowiową
pietruszkę, lecz o wyjazd do Brukseli.
Pomruki i krytyka wszędzie się zdarzają. Ważne jest, że większość uczestników
zabawy odchodziła zadowolona, a biorąc
w niej udział, przyczyniła się do zbierania
funduszy na szczytny cel. Organizatorzy,
zauważywszy niedociągnięcia, na kolejnych festynach na pewno będą je eliminować. Nie popełnia błędów tylko ten, kto
nic nie robi.

Jan Jangas

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu w dniach 27-29.05. w Mikstacie
w ośrodku „Mikstat-Las” zorganizowało
tegoroczny Dzień Dziecka. Wzięło w nim
udział ponad 80 członków naszego Stowarzyszenia – dzieci i młodzieży chorych
na cukrzycę typu 1 oraz ich rodzice i rodzeństwo. Kaliskie Stowarzyszenie skupia środowisko związane z tą chorobą
z terenu całej Południowej Wielkopolski.
Spotkanie miało charakter edukacyjny,
integracyjny i oczywiście rekreacyjny.
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Siedlików po raz kolejny, tym razem
w ostatnią niedzielę maja, zorganizował
zabawę dla mieszkańców okolicznych
wiosek. W organizację plenerowej imprezy zaangażowały się: szkoła podstawowa
i gimnazjum oraz LZS Siedlików i Powiatowy Zarząd PSL. Celem była nie tylko
zabawa, ale również zebranie funduszy na
budowę dziedzińca dla obu szkół. Dziedziniec ma mieć wybrukowany plac apelowy
oraz ścieżki, przy których w cieniu drzew
i iglaków będą stały ławeczki dla uczniów.
Cel ważny i warto grono pedagogiczne
pochwalić za zaangażowanie i poświęcenie wolnego czasu dla dobra szkół
i uczniów.
Wśród wielu festynowych atrakcji najwięcej publiczności zgromadził turniej

wiosek, które, biorąc udział w pięciu konkurencjach, zmagały się o miano najlepszej. W szranki stanęły: Siedlików - jako
gospodarz, Niedźwiedź, Korpysy, Marydół
oraz Zajączki, bratając się w jedną drużynę z Potaśnią. W podnoszeniu ciężarów
i przeciąganiu samochodu zwyciężyła
wieś Marydół, samochodową oponą najdalej rzucali zawodnicy z Niedźwiedzia,
zaś w przeciąganiu liny i przenoszeniu
kolegi na materacu najlepsi byli przedstawiciele Korpys. Wielu ludzi spodziewało się, że Siedlików, jako najliczniejsza
wieś w gminie, mając z kogo wybierać,
wystawi najsprawniejszą drużynę, a tu,
po zsumowaniu wyników, okazało się,
że najlepszymi zawodnikami byli panowie Roman Buchner, Robert Pauś i Woj-

mając troszkę szczęścia i sprytu, mogli
się zakwalifikować do konkursu i zdobyć
bogate nagrody, a wśród nich kuchenny
sprzęt, tapicerowane meble, rower i dwuosobowy wyjazd do Brukseli.
Chociaż pogoda dopisała i festyn był
udany, to tu i ówdzie dało się słyszeć narzekania. Niektórym nie podobało się, że
w czasie piłkarskich rozrywek nie było
nic dla tych, którzy piłką nożną niezbyt
się interesują. Mogli tylko, sącząc piwko,
zajadać się kiełbasą, plackami i watą cukrową. Zdobytych w ten sposób kalorii nie
było gdzie spalić, a przecież można było
czas ten urozmaicić chociażby konkursami sprawnościowymi. Zapewne wielu,
włącznie z kobietami, zechciałoby zmierzyć się w rzucie pokrywką, rondlem,
miotłą czy nawet broną. Dla małych dzieci
brakowało konkursów, w których mogłyby się wykazać i zdobyć chociażby po
lizaku. Bieganie po dmuchanych zamkach
im nie wystarczało. Współzawodnictwo
wiosek też nie najlepiej było oceniane,
ponieważ niektórym ekipom, szczególnie
w konkurencji przenoszenia na macie,
pozwalano na zbyt wielkie odchylenia od

W słoneczną niedzielę, 29 maja, na
piknik zaprosiła mieszkańców Ostrzeszowa Stajnia ATENA. Oczywiście na miejsce imprezy przy ul. Kąpielowej przybyli
także mieszkańcy innych miejscowości,
głównie miłośnicy koni, bo też z myślą
o nich piknik zorganizowano. Konie bowiem w całym tym przedsięwzięciu nie
tyle stanowiły tło, co wręcz stawały się
pierwszoplanowymi „aktorami”. Było zatem wszędzie pełno tych pięknych zwierząt, czy to pokonujących przeszkody,
czy w trakcie końskich akrobacji „APOLINARSKI GROUP” lub potulnie wożących
na swym grzbiecie naszych milusińskich.
W pierwszej części imprezy uwagę jej
uczestników przykuwały zawody hippiczne w skokach przez przeszkody. W gronie
kilkunastu jeźdźców można było podziwiać zarówno miejscowych, jak i tych
startujących tu gościnnie. Konie nie zawsze słuchały jeźdźców, było trochę wyłamań i dyskwalifikacji, ale nie brakowało
też gracji i piękna potęgi skoku.
Rozegrano trzy konkursy, w których
pula nagród wyniosła 2600zł. Pierwszy
„L0”, gdzie trzeba było pokonać prze-

szkody o wys. 50cm, wygrała Alicja Tomalak na koniu Tafia.
Kolejny konkurs klasy „LL” o przeszkodach wys. 80cm zwyciężył Alan Kinas
na koniu Klein Fre. Ostatnim konkursem
w skokach przez przeszkody był konkurs
klasy „L”, w którym najlepszy okazał się
Łukasz Wylęga na koniu Gandi.
Kogo skoki koni interesowały trochę
mniej, mógł zasmakować w regionalnych
potrawach (pyszny placek drożdżowy
z jabłkami), dowiedzieć się, na czym
polega hipoterapia i dogoterapia, mógł
również swemu dziecku zafundować
przejażdżkę na grzbiecie wierzchowca,
a na koniec kupić jakąś „końską” pamiątkę – najprawdziwsze siodło lub choćby
breloczek z głową konia. Atrakcji więc
nie brakowało, ale największą z nich
stanowił występ jednej z najlepszych
formacji, prezentujących jazdę konną
z kaskaderskimi akrobacjami, czyli jeźdźców z „APOLINARSKI GROUP”. To, co ci
jeźdźcy wyczyniali, trudno ująć w słowa.
Woltyż kozacki w ich wykonaniu to po
prostu „szybka jazda bez trzymanki”.
Oczywiście jazda na koniu, pod koniem,

z boku, na klęczkach, na stojąco, tyłem…
A wszystko w pełnym galopie, co sprawiało, że akrobacje prezentowane były
niemal przed nosem publiczności, podnosząc widzom adrenalinę, ale niekiedy też
pozwalając poczuć smak piasku, lecącego spod końskich kopyt. Brawa, którymi
pożegnano jeźdźców, wynikały ze szczerego podziwu dla prezentowanego przez

nich kunsztu. Tym, którzy nie zdążyli
obejrzeć popisów grupy Apolinarskiego,
pozostaje nadzieja, że pierwszy piknik
zorganizowany przez Stajnię ATENA nie
był ostatnim i w przyszłości znowu przyjdzie nam podziwiać piękne konie i wspaniałych jeźdźców.
K. Juszczak

