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

15.08.2007

Sezon ogórkowy
u państwa Lutych Stuknęła im sześćdziesiątka
Jubileusz LZS Doruchów

Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy
jeszcze trwa sezon ogórkowy, powinien udać się do pani Janiny Luty
z Rogaszyc. Licząca zaledwie kilka
krzaczków miniplantacja obrodziła
w tym roku wyjątkowo obficie.
Ogórki są ostatnio podstawą menu w domu państwa Lutych. Na stół
trafiają one w każdej możliwej postaci:
mizerii, sałatek czy też kiszone. Mimo
to i tak trudno spożytkować wszystko.
-Nie wiadomo, co z tym robić –
przyznaje nieco zadziwiona p. Janina.
Największy z dotychczas zerwanych okazów ma niemal 20cm
długości, a niewykluczone, że gdzieś
kryją się jeszcze okazalsze. Ogórkami z
ogródka p. Lutych raczą się już nie tylko oni sami, ale także ich najbliżsi oraz
sąsiedzi. Cóż, wypada pogratulować i
życzyć smacznego.
Ł. Ś.

Trzy w jednym
Taki okaz cukinii wyhodował
dziadek Moniki Muchy z Rojowa.
Warzywo składa się z trzech
mniejszych części, ale wszystkie
są ze sobą zrośnięte i tworzą
jedną całość. Monika mówi, że
wcześniej dziadkowi zdarzyła
się cukinia, która wyglądała podobnie, z tą jednak różnicą, że
miała tylko dwie części. Ot, cuda
natury.
Monika i jej mama zgodnie
twierdzą, że to dorodne warzywko trafi do garnka – najprawdopodobniej przygotują z niej leczo.
Rob.

Studio FIGURA
zaprasza na
masaż limfatyczny
Chcesz:
-zmniejszyć tkankę tłuszczową
-wymodelować sylwetkę
-ujędrnić skórę
-zredukować cellulit
Studio „Figura”
ul. Piastowska 1a (nad POLOmarketem)
Ostrzeszów
tel. 0661 182 682
www.studiofigura.com.pl

SPECJALISTYCZNY
GABINET
ALERGOLOGICZNY
lek. med. Ewa Duczmal
Specjalista alergolog i pediatra

Ostrzeszów, ul. WieluĔska 25A

tel. 0603-85-70-30
poniedziaáek, czwartek,
piątek 1600-1800

Dużo ostatnio dzieje się w doruchowskim sporcie. Dopiero co
uroczyście otwierano salę gimnastyczną, a już pojawiły się kolejne
okazje do świętowania. 5 sierpnia w
ramach obchodów 60-lecia istnienia
tamtejszego LZS oficjalnie oddano
do użytku wyremontowany stadion
i celebrowano historyczny awans
piłkarzy do ligi okręgowej.
Jubileusz Ludowego Zespołu
Sportowego zdominował poprzednią niedzielę w Doruchowie. Jemu
poświęcona była
południowa msza
święta odprawiona
przez byłego wikariusza miejscowej
parafii Roberta
Bogdajewicza, a
następnie akademia zorganizowana na stadionie.
Wśród wielu gości
zaproszonych
na uroczystość
znaleźli się m.in.:
przedst Rady Wojewódzkiej LZS Jerzy Kryjom, przew.
Rady Powiatowej
LZS i jednocześnie
starosta - Lech Janicki, wójt
Józef Wilkosz, a także delegacja z niemieckiej gminy Plessa,
na terenie której działa klub
piłkarski Hohenleipisch 1912.
To właśnie z tym klubem LZS
Doruchów nawiązał w 1974r.,
trwającą do dziś, współpracę. Niestety, konieczność
uczestnictwa w lokalnych rozgrywkach uniemożliwiła niemieckim piłkarzom przyjazd
i rozegranie z gospodarzami
pierwszego meczu na odnowionym stadionie. Zastąpiła
ich drużyna Gaz Gal Galewice i
trzeba przyznać, że dała miejscowym srogą lekcję futbolu.
Wynik 1:7 świadczy o tym, że
jubilaci nie mogli liczyć na
taryfę ulgową i jest wyraźnym
sygnałem do podniesienia poziomu mobilizacji w nowym
sezonie. Jedyną bramkę dla
doruchowian zdobył Michał
Stempin, kilkadziesięt minut
wcześniej uhonorowany
Brązową Honorową Odznaką
LZS. Ten sam zaszczyt spotkał jeszcze Czesława Anioła,
Patryka Baraniaka, Michała

PRACA: 0606 660 563
Twój przedstawiciel
• Mikstat i okolice: 0606 290 588, 0691 640 489
• Kobyla Góra i okolice: 0692 580 675,
0660 481 304
• Gmina Kraszewice i Czajków:
0504 186 835
• Kaliszkowice, Grabów i okolice:
0692 260 717, 0661 216 480
• Doruchów i okolice: 0662 071 955
• Ostrzeszów i okolice: 0693 410 325,
0509 740 445, 0696 708 919, 0601 544 062

Owczarka i Łukasza Wolińskiego. Złote
Honorowe Odznaki LZS przyznano:
Stefanowi Trzcińskiemu, Janowi
Rogalewskiemu, Sławomirowi Jakubiakowi, Tomaszowi Sabatowskiemu,
Ireneuszowi Godkowi i J. Wilkoszowi,
natomiast srebrne - Tadeuszowi Hoi
oraz Tadeuszowi Tuzowi. Elżbieta Bajer, Grzegorz Wojtasik, Zenon Cal, Lech
Kramarczyk i Czesław Mak otrzymali
odznaczenia „Zasłużony Działacz LZS”,
a Jan Smug oraz aktualny prezes klubu
Walenty Okoń - Medale 60-lecia LZS.
W swoim wystąpieniu L. Janicki zwrócił uwagę, że nowo wybudowana sala
i odnowiony stadion tworzą wraz z pawilonem sportowym kompleks dający

mieszkańcom szerokie możliwości
rekreacji.
-Historia doruchowskiego LZS
to nie tylko sukcesy sportowe, to
także wieloletnia praca na rzecz
krzewienia kultury fizycznej, rozbudowy i modernizacji obiektów
- podkreślił J. Wilkosz.
Jak dodał, o ile w przeszłości
większość inwestycji i zakupów realizowano ze składek członkowskich
i w czynie społecznym, to teraz robi
się to niemal wyłącznie ze środków
samorządu i dotacji zewnętrznych.
Na koniec wójt zaapelował o poszanowanie powstałego mienia.
Miał po temu powody, ponieważ
już zdarzyły się przypadki
wandalizmu na nowych
obiektach. Najbardziej bodaj
emocjonalne przemówienie
wygłosił Wojciech Mamys były działacz Rady Powiatowej
LZS.
-Historii się nie zapomina,
do historii trzeba często wracać i ukazywać tych, którzy tę
historię tworzyli. Pamiętając
o historii, budować teraźniejszość i patrzeć z nadzieją w
przyszłość - oto przesłanie,
jakie przekazał zebranym.
W przypadku LZS Doruchów historia ta rozpoczęła
się w 1947r. Pierwszy zarząd
tworzyli Florian Mak i Franciszek Kramarczyk. Zawody rozgrywano wówczas na boisku
zlokalizowanym w parku, a
oprócz piłki nożnej uprawiano biegi przełajowe, marsze,
a nawet szermierkę. Dzięki staraniom Franciszka Kłobucha
w 1962 r. powstał stadion, a
inicjatorem wybudowania rok
później pawilonu sportowego
był Kazimierz Giemza. Budowa hali sportowej i kapitalny
remont stadionu to również w
dużej mierze zasługa LZS. Któż
dziś pamięta, że jedną z wiodących dyscyplin początkowego okresu
działalności klubu była sprawnościowa jazda na motocyklu, a największe
w niej sukcesy odnosiła kobieta - Halina Pigulska (kilkakrotna mistrzyni
powiatu i zdobywczyni trzeciego
miejsca na mistrzostwach województwa poznańskiego). W latach 1979-85
sekcja tenisa stołowego brała udział
w rozgrywkach klasy wojewódzkiej.
W tym czasie w Doruchowie odbył
się finał wojewódzki pracowników
gminnych w tej dyscyplinie sportu, a
zawodnicy LZS reperzentowali województwo kaliskie w finale krajowym.
Po latach, za sprawą sekretarza Urzędu
Gminy, sekcja pingpongowa odrodziła się i obecnie rywalizuje w ramach
klasy „A” okręgu kalisko-konińskiego.
Bezsprzecznie jednak najważniejszą
dyscypliną była, jest i pewnie jeszcze długo pozostanie piłka nożna.
Początkowo doruchowscy futboliści
występowali w klasie „W” (wiejskiej).
W sezonie 1995/96 wywalczyli awans
do klasy „A”, w której spędzili ponad
10 lat. Zakończony niedawno sezon
przyniósł to, na co wszyscy czekali od
dawna - przejście do ligi okręgowej.
Oby radość wywoływał nie tylko sam
awans, ale również jego efekty, czyli
wyniki meczów rozgrywanych w tym
sezonie. Dobra, spełniająca oczekiwania postawa byłaby zapewne najlepszym ukoronowaniem zamkniętego
właśnie pierwszego 60-lecia istnienia
LZS Doruchów.
Ł. Śmiatacz

