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Śmierć motocyklisty
Było niedzielne popołudnie (30 czerwca, chwila przed 17.00).
Tego dnia Łukasz postanowił wraz z bratem i kuzynem pojeździć
na motorach. Nikt nawet nie pomyślał, że może dojść do takiej tragedii, przecież na swojej „hondzie” jechał nie pierwszy raz - znał ten
motor, uwielbiał nim podróżować.
Miał raptem 31 lat...
Wracali właśnie z Ostrzeszowa. Jak udało mi się dowiedzieć z nieoficjalnych źródeł, Łukasz wjechał jeszcze po drodze na stację paliw,
żeby zatankować motocykl, a jego brat i kuzyn pojechali dalej. Kiedy
minęli Olszynę i dotarli do Mostek, zatrzymali się, by na niego poczekać. Niestety, okrutny los zechciał inaczej i Łukasz już do nich nie
dojechał...
Dokończenie na str. 3.

DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ
Z MEZO W ROLI GŁÓWNEJ
Tego pewnie mało kto się spodziewał, żeby raper stał się największą gwiazdą tegorocznych Dni Ziemi
Ostrzeszowskiej, ale patrząc na to, co
działo się przed sceną, gdzie rozentuzjazmowane tłumy niemal spijały
słowa tekstów wypowiadanych przez
MEZO, tak właśnie trzeba uznać.
Mezo zawojował Ostrzeszów! Niesiony spontaniczną reakcją tłumów,
nie czuł zmęczenia 600-kilometrową
podróżą. Trzeba przyznać, że nawet
na osobach (jak niżej podpisany), dla
których rap czy hip-hop są czymś
niepojętym, robiła wrażenie atmosfera koncertu, którą wraz z młodymi
fanami Mezo potrafił wytworzyć.
Oczywiście Mezo nie był jedyną
gwiazdą imprezy - nie można pominąć oczekiwanej przez fanów bluesa
grupy „DŻEM”, która również zaprezentowała swe największe przeboje,
także gromadząc tłumy. Zaś nieco
starsze pokolenie słuchaczy mogło
wraz z zespołem „HAPPY END”,
będącym u szczytu popularności
w latach 70., zapytać: „Jak się masz,
kochanie?”, a zaraz potem optymistycznie odpowiedzieć: „Dobrze się
mam, kochanie”.

Ale nie tylko gwiazdami świecącymi ze sceny żył Ostrzeszów. Śpiewali też mniej popularni wykonawcy,
a i poza sceną wiele się przez te dwa
dni działo.
Dokończenie na str. 12. - 13.

fot. S. Szmatuła
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POWIATOWA WYSTAWA KONI
6 -7 LIPCA 2013r. - KORPYSY

W PROGRAMIE:
SOBOTA:
12.00 – 18.00

- zawody w skokach przez przeszkody

NIEDZIELA:
10.00 – 13.00 - wycena koni, biorących udział w wystawie
13.00 – 14.00 - uroczyste otwarcie i uhonorowanie
zwycięzców poszczególnych konkurencji PWK
14.00 – 18.00 - zawody w skokach przez przeszkody
Zapraszają:

Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych, PKZHKW w Ostrzeszowie, Powiat
Ostrzeszowski, Ośrodek Hodowli Koni Marek Kubacki; Patronat medialny: „Czas
Ostrzeszowski”.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Projekt pt. „Nie sztuką jest
kochać konie, sztuką jest sprawić by konie
pokochały ciebie- cykl imprez kultywujących
tradycję hodowli koni w Powiecie Ostrzeszowskim” realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska
Lokalna Grupa Działania” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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