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Mieszkam na ulicy św. Mikołaja w
Ostrzeszowie. Natomiast miejsce, o którym
opowiada ta legenda, znajduje się właśnie
między ulicą Wieluńską a moją. Okoliczni
mieszkańcy nazywają je Stawkami. Jest
tam dość ładnie, nie licząc pustych butelek
po piwie, wypalonych papierosów i zużytych
papierów leżących na trawie. Ludzie, którzy
tam śmiecą, nie znają pewnej legendy…
Kiedyś, dawno temu, znajdowała się tam
cegielnia. Tutaj właśnie zaczyna się opowieść…
W cegielni pracowało między innymi
trzech sympatycznych, choć leniwych ceglarzy: wybuchowy Walenty, wesoły Piotr i
nieśmiały Zygmunt. Walenty był szczupły i
niski, miał czarne włosy i zielone oczy, jedno z nich półprzymknięte od bójki w latach
młodzieńczych. Piotr był drobny, miał blond
włosy i wesołe niebieskie oczy. Natomiast
Zygmunt był tęgi, jasnowłosy i niebieskooki,
taki jak Piotr. Pracowali? To złe określenie.

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

W i e l k i Wa k a c y j n y K o n k u r s L e g e n d
Oni jedynie się lenili, grając całymi dniami
w karty. Ale gdy tylko dostrzegli na horyzoncie swego pracodawcę, chowali karty
do kieszeni spodni umazanych gliną i brali
się do roboty z podwójną zaciętością. Byli
za to chwaleni i dostawali awanse. Gdy tylko ich szef znikał z pola widzenia, siadali na
stertach cegieł, wyjmowali z kieszeni karty
i znów zaczynali grę w pokera. Wpadli po
uszy w hazard. Coraz wyższe pensje tracili na stawki w grze, podczas gdy w domu
nie było co do ust włożyć ani nie starczało

na porządne buty. Zygmunt, Walenty i Piotr
mieli córki na wydaniu. Córka Zygmunta
miała na imię Elżbieta, Walentego - Janina,
Piotra - Helena. Ceglarze w grze przetrwonili posagi córek, złote monety (dochody z
cegielni), sprzęty domowe, domy, w końcu
rodziny. Straszne, prawda, drogi czytelniku? Po trwającej trzy dni karcianej zabawie
rozeszli się do domów, planując następną
grę. Zapadł zmrok. Zygmunt myślał: ,,Piotr
zaczyna się wzbogacać. Ja mu pokażę!
Postawię dom starej ciotki Matyldy, to go
zbije z pantałyku.” ,,To okropne - mówił do
siebie Walenty - ktoś taki jak Zygmunt nie
zasługuje na najpiękniejszą koszulę lnianą,

LATO - 2007. ZHR MELDUJE!
Las nad jeziorem JAMEN w nadleśnictwie
Szczecinek, 80km od Kołobrzegu, 30km od
Szczecinka, 350km od Ostrzeszowa.
O świcie słońce wychodziło zza lasu, u
schyłku dnia kładło się czerwono-żółtą smugą
na wodach jeziora. Rano grzmiał gwizdek oboźnego, a braterski krąg wokół ogniska kończył
dzień. Ostatnim akordem codziennej służby
była krótka modlitwa przy leśnej kapliczce.
Na naszej „Polanie Bratnich Serc” upływający czas odmierzały ciekawe gry i ćwiczenia,
ale również trudna praca przy budowie obozu, służba w kuchni, kąpiel w jeziorze, nocna
warta, piosenka, siatkówka i chwila refleksji w
samotności. No, był jeszcze telefon do rodziców i przyjaciół, były nocne eskapady i wielkie zwycięstwo przy obronie obozu podczas
„ataku” druhów - przyjaciół ze Swarzędza,
obozujących w okolicy. Niedzielne marsze
przez pola i lasy do pobliskiego kościółka w
Starym Wierzchowie stanowiły ważną część

obozowego programu. Śpiew naszego zespołu
(plus gitary i skrzypce) oraz wzorowa postawa i regulaminowe umundurowanie wzbudzały
zachwyt miejscowej ludności i wczasowiczów
z całej Polski. Nagrodą były rzęsiste oklaski
w kościele po pięknie zaśpiewanej papieskiej
„Barce” - modlitwie harcerskiej. Klaskał również gospodarz parafii ks. proboszcz Zdzisław
Lewicki, z którym trudno nam było się rozstać
w dniu wyjazdu z obozu.
Do tradycji obozów ostrzeszowskich należą
już coroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego (1 sierpnia 1944). W
tym roku przebiegały one w sposób szczególny. Już 29 lipca o godz. 21.00 uroczystą mszę
św. przy ołtarzu pod płótnem namiotu odprawił
i piękną homilię wygłosił ks. proboszcz Paweł
Maliński z Ostrzeszowa, który, nie zważając na
ulewę i wszechobecne błoto, zawitał na naszą
obozową polanę.
Natomiast 1 sierpnia podobozy otrzymały
rozkaz wywieszenia w Szczecinku (30 km)
okolicznościowych afiszy i rozdanie specjalnych ulotek, a o godz: „W” (17.00) zameldowanie się całymi „pododdziałami” w miejscu
koncentracji tj. na placu przed Ratuszem. Tam

odbył się uroczysty apel, po którym komendant
zgrupowania złożył meldunek burmistrzowi
miasta, notabene synowi powstańca warszawskiego. Po patriotycznym przemówieniu
włodarza Szczecinka zabrzmiała powstańcza
piosenka ”Pałacyk Michla”. Ostatnim akcentem
uroczystości było złożenie przez naszą delegację kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa
Piłsudskiego. Po powrocie do obozu, w nocy z
1/ 2 sierpnia ogłoszono „alarm bojowy.” Druhny otrzymały polecenie uszycia biało-czerwonych opasek na rękę, a druhowie zabezpieczali
trasę przejścia do Starego Wierzchowa. Tam o
godz. 24.00 mszę św. w intencji żołnierzy Szarych Szeregów odprawił salezjanin ks. dyrektor
Henryk Soboniak z Marszałek (przyjechał specjalnie na tę okazję). Zmęczeni, zmoczeni (padał deszcz), lecz zadowoleni i dumni z wykonanych zadań wróciliśmy do swoich namiotów,
by natychmiast zasnąć „snem kamiennym”.
Zegar wskazywał godz. 2.45. Zastęp służbowy

rozpoczynał służbę o 7.30. Śniadanie zjedliśmy
zgodnie z rozkładem dnia punktualnie o godz.
9.00.
W zrealizowanym „z nawiązką” programie
tegorocznego obozu nie obyło się bez wycieczek i eskapad „w Polskę”, bez wędrówek po
pięknym Pojezierzu Szczecinieckim. Wycieczka autokarowa nad polskie morze do Kołobrzegu, zwiedzanie tego miasta i muzeum Wojska
Polskiego uwypukliło jego znaczenie dla Polski.
Poznawaliśmy ciekawych ludzi, zabytki historii i architektury, urocze szlaki turystyczne, a
przede wszystkim walczyliśmy, ze zmiennym
skutkiem, ze swoimi wadami i słabościami.
Większość z nas tę walkę wygrała i zdobyła

nowe stopnie i sprawności. Wielu zdobyło
upragniony Krzyż Harcerski. Bieg na stopień
młodzika i ochotniczki zaliczyło 29 uczestników, a na stopień wywiadowcy i tropicielki 21
druhen i druhów. Najlepsze wyniki osiągnęli: S.
Babarowska, M. Kapała, Sz. Pukownik, P. Graumiler. Dziewięciu z nas zdobyło kartę pływacką.
Brawa i podziękowania kierujemy do ratownika
WOPR - druha Jakuba Szymańskiego z Wrocławia, dawnego harcerza ostrzeszowskiego.
Zgrupowanie nasze składało się z 5 podobozów :
- 2. drużyny harcerek im. Olgi Małkowskiej
– k-dtka sam. Maria Kłosińska
- 6. drużyny harcerek im. Marii Kurzawskiej-„Anki”-k-dtka pwd. Monika Maciejewska
(E. Marciniak)
- 9. drużyny wędrowniczek (I LO) im. Emilii
Plater -k-dtka wędr. Anna Jędrzejewska
- 2. drużyny harcerzy im. gen St. Sosabowskiego -k-dt H.O. Stanisław Kłosiński
- 5. kaliskiej drużyny harcerzy „Droga” -k-dt
pwd. Krzysztof Lis
- wraz z zastępem „Tury”z Ostrowa Wlkp
-z-ca k-dta pwd. Artur Zarzecki
Wzorowa postawa podczas obozu zaowocowała pochwałą udzieloną, rozkazem k-dta
zgrupowania, dh. dh: Marcie Kapale, Sylwii
Babarowskiej, Marcjannie Bacik, Mateuszowi
Janeckiemu, Jakubowi Pasternakowi.
Dobiegła końca nasza letnia przygoda w
roku 2007. W dniu powrotu do rodzinnego
Ostrzeszowa o godz. 23.45 stanęliśmy po raz
ostatni w wieczornym kręgu, by wraz z rodzi-

która jeszcze wczoraj była moja. A niech
to!” ,,Ha, ha, los mi sprzyja” – myślał Piotr,
spoglądając z zadowoleniem na sto złotych
monet. Biedacy nie wiedzieli, co ich spotka
tej nocy!!! Następnego dnia, był to czwartek, zauważono, że po ceglarzach i ich rodzinach nie ma ani śladu. Któryś z ceglarzy
bąknął, że widział przychodzące pod cegielnię żony i dzieci trzech hazardzistów. Mówił,
że płakały, żeby ich krewni wreszcie przestali grać, bo przetrwonią cały majątek, ale
nikt się tym nie przejął. Okazało się, że łzy,
które wypłakały rodziny ceglarzy, utworzyły… trzy stawy. W nich zatonęło wszystko,
włącznie z ceglarzami i ich rodzinami. Po
ich śmierci nad cegielnią krążył zły duch.
Najpierw cegielnia zbankrutowała, potem
ją zburzono, a dziś możemy oglądać tylko
nędzne ruiny.
Teraz, gdy ktoś z was przyjdzie nad stawy, może będzie miał szczęście i zobaczy
pływające po wodzie karty należące do
ceglarzy, którzy – choć zatopieni - żałują
swych uczynków i wysyłają na powierzchnię wody karty w poszukiwaniu szczęścia:
Zygmunt w największym, bo był najwyższy,
w średnim Walenty, w małym Piotr, najdrobniejszy. A stawy zyskały nazwę dzięki stawkom w kartach - STAWKI.
cami i przyjaciółmi zaśpiewać: ”Bóg jest tuż,
idzie noc”. Potem padliśmy w objęcia najbliższych, którym opowiadaliśmy z detalami o
tym, co działo się w naszym obozie. A działo
się wiele. Chociaż pogoda nas nie rozpieszczała, to hart ducha i silna wola pozwoliły przeżyć
z pożytkiem dla duszy i ciała 24 pięknych dni
i nocy. Wszystkim uczestnikom obozu należą
się gratulacje za pogodę ducha i wytrwałość w
pokonywaniu codziennych trudności.
Pobyt w leśnych ostępach Nadleśnictwa
Szczecinek zawdzięczamy nadleśniczemu p.
Januszowi Rautszko, wielkiemu przyjacielowi
harcerzy ostrzeszowskich.
Nie byłoby pięknej harcerskiej przygody,
gdyby nie pomoc i wsparcie burmistrza St.
Wabnica, Rady Miejskiej, W.W.Ż „Profi”, Przedsiębiorstwa „Tulcon S.A.”, A. Iwańskiego, J.
Jędrzejewskiego, M. Ścierskiego, A. Józefiaka,
firmy” Leoni-Autokabel POLSKA”, Zygmunta
Kuśnierczyka, Z. Karwackiego, W. Sobczaka,
J. Janulka, dr M. Jakowickiej, T. i W. Sikorów,
A. Kaczmarka, J. Stawskiego, M. Sikory, K.
Szymoniaka, J. Świtońskiego oraz całej grupy
kwatermistrzowskiej z podkreśleniem druhów
z 4 DW i 2 DH.; p. Andrzejowi Sikorze za całokształt pomocy składamy podziękowanie
szczególne!
Za smaczne codzienne posiłki (4/dz.) dziękujemy kwatermistrzowi i paniom kucharkom:
Teresie Kempie i Krystynie Kwaśnej.
Za zrozumienie naszych potrzeb serdecznie
dziękujemy również rodzicom i przyjaciołom,
za przekazanie 1 swojego podatku na rzecz
ZHR
Na końcowym apelu stanęliśmy pod ostrzeszowską lilijką, myśli nasze skierowaliśmy do
tych, którzy 63 lata temu, przez 63 dni, walczyli na barykadach Warszawy w obronie czci
i godności Polski i Polaków. Przez cały okres
obozu, w chwilach trudnych i radosnych, ładowaliśmy nasze harcerskie akumulatory, aby
azymut służby Bogu i Ojczyźnie, wyznaczony
100 lat temu przez twórcę skautingu ROBERTA
BADEN-POWELLA, był naszym drogowskazem
w codziennym postępowaniu.
- służba informacyjna ZHR
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jego wymiary: 619,5 cm długości, 122 cm
szerokości i 7,9 cm wysokości. Prócz imponujących parametrów ostrzeszowiacy
mogli docenić także wykwintny smak rekordu, a powstał on z połączenia pasztetu, chleba, warzyw, owoców, borowików,
pomidorów, oliwek, papryki i … wódki
żołądkowej.
Zwykle mówi się, że sukces (a za taki
trzeba uznać imprezę) ma wielu ojców.
Tym razem też się to potwierdza, bo prócz
„ojców” miasta i powiatu – burmistrza S.
Wabnica i starosty L. Janickiego, należy
wymienić gości z Urzędu Marszałkow-

II Ogólnopolski Festiwal Pasztetników

COŚ DLA DUCHA I CIAŁA
W dniach 22-23 września Ostrzeszów
pełnił rolę stolicy pasztetów. Smakosze
z całej Polski przybyli tutaj, by poczuć
smak tradycyjnej, staropolskiej potrawy,
upieczonej z mięsa drobiowego, wieprzowego, z dziczyzny, z królika, a nawet ze
wszystkich tych mięs jednocześnie. Okazję dla tych rozkoszy podniebienia stanowił II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PASZTETNIKÓW, zrealizowany ze środków unijnych dzięki staraniom Ostrzeszowskiej
Lokalnej Grupy Działania. Sukces imprezy
to przede wszystkim tysiące ostrzeszowian, którzy przez te dwa dni stworzyli na
placu za Basztą święto zabawy, muzyki i
staropolskiej biesiady. W ten swojski klimat świetnie wpisały się główne atrakcje
festiwalu – występ zespołu „GOLEC uORKIESTRA” i bicie rekordu Guinness’a na
największy pasztetowy tort.

*
Jak przystało na pasztetników ich festiwal rozpoczął się od smakowania. To
jurorzy pod przewodnictwem prof. Włodzimierza Dolaty smakowali przygotowane do konkursu pasztety. Oj, niełatwe
mieli zadanie, aby wybrać najlepszych. W
końcu jednak decyzje zapadły, a wyniki w
poszczególnych kategoriach prezentujemy obok.
„Urzekł mnie pasztet, który był mieszanką różnych mięs – wieprzowego, z
dzika, królika – dzielił się swymi wrażeniami przewodniczący jury prof. W. Dolata z Instytutu Technologii Mięsa AR w
Poznaniu. Obserwuję szukanie różnych
kierunków – widać sięganie do starych
receptur. Choć wystawców mamy mniej
niż przed rokiem, to zestawy są bardziej
różnorodne. Taka impreza jest potrzebna,
bo pasztety to tradycja, z której słynęliśmy. Jest to także bardzo dobry produkt
dla gospodarstw agroturystycznych, których w tym regionie nie brakuje. Festiwal
może być szansą na przyciągnięcie turystów, aby zapamiętali ten smak i chcieli tu
przyjeżdżać.”
Ci, którym nie dane było poczuć z bliska pasztetowej woni, mogli kosztować
jadła wystawianego podczas festynu.
Jedni wybierali kiełbasę z Ostrzeszowa,
inni pasztety z Profi, a byli i tacy, co woleli
posmakować miodów lub… oscypków.
To tutaj można było przypomnieć sobie
trochę zapomniany smak „krówek” serwowanych aż w 17 rodzajach!
A gdy już wszyscy nieźle podjedli, a i
popili staropolskich złocistych napojów,
z błogością oddawali się rozkoszom ducha, w czym przewodnikiem była muzyka
– czy to ta akordeonowa w mistrzowskim
wykonaniu Aleksieja Susłowa, czy śpiewana przez ostrzeszowskich idoli, czy
wreszcie grana z góralskim przytupem
przez Łukasza i Pawła Golców. Koncert
zespołu „Golec uOrkiestra” był niewątpliwie wydarzeniem festiwalu. Zgromadził nieprzebrane tłumy ludzi, którzy nie
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tylko słuchali, lecz śpiewali i bawili się
razem z muzykami. Ale jak tu nogi miały
nie podrygiwać, a usta nie śpiewać, gdy
ze sceny płynęły takie hiciory jak „Ściernisko”, „Słodycze”, „Lornetka”… Nowych
przebojów też nie brakowało i pewnie

chustkami... Nasza Dęta-Powiatowa nie
tylko przygrywała do marszu, ale zaraz
potem dała jeszcze pełniejszy pokaz swoich możliwości.
Kulminacją niedzieli była próba wpisania do Księgi Guinness’a nowego rekordu,

skiego Województwa Wielkopolskiego i
niezawodnego dr. Grzegorza Russaka –
prezesa Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Lecz nawet jeśli „ojców
sukcesu” było paru, to matka tylko jedna
– wszędobylska Iwona Wiorek, która szefując OLGD bez problemu ogarnęła całość
przedsięwzięcia.
Nagrody zostały rozdane, pasztety zjedzone. Czas jakiś będziemy wspominać te
smaki, tę muzykę, ten nastrój, a potem już
tylko czekać na kolejny festiwal.

K. Juszczak

ustanowionego tu, w Ostrzeszowie, a
chodziło o największy w świecie pasztetowy tort. Tego ambitnego zadania
podjęli się mistrzowie z WWŻ PROFI oraz
cukiernia Ryszarda Gembiaka z Poznania.
Oni to przez kilka godzin dwoili się i troili,
a potem, już pośród gęstniejącego tłumu
gapiów, pod okiem kamer i fleszy, „dopieszczali” swe dzieło. O tym, czy ostrzeszowski wyczyn zostanie wpisany do
księgi rekordów, będzie wiadomo po przesłaniu do Guinness World Records pełnej
dokumentacji filmowej i fotograficznej z
próby bicia rekordu. Nikt z uczestników
pasztetowej zabawy nie ma wątpliwości,
że tak się stanie, w czym utwierdza nas
robiąca wrażenie waga dzieła – 426 kg i

Pozdrowienia ze słonecznej Chorwacji dla całej rodzinki, znajomych, czytelników ,,Czasu
Ostrzeszowskiego” przesyłają: Patryk i Miłosz z
rodzicami
M.W.P.M. Gwiździel Chlewo

jeszcze je usłyszymy. Golcowie urzekli
nie tyle śpiewem i mistrzostwem gry na
instrumentach, co bezpretensjonalnym i
przyjaznym traktowaniem publiczności.
To, żeby zaraz po koncercie przez kilkadziesiąt minut wszystkim chętnym rozdawać autografy, byłoby nie do pomyślenia
u większości gwiazd i gwiazdeczek wciąż
śpieszących się i „śmiertelnie” zmęczonych. Nie stronili przy tym od zdjęć z fanami i rozmów, czego przykładem wywiad z
braćmi, który przedstawimy w jednym z
najbliższych numerów „CzO”.

**
Drugi dzień festiwalu miał bardziej
happeningowy charakter. Rozpoczął go
barwny korowód, który przetoczył się
przez centrum miasta. Bryczka z vipami,
orkiestra dęta, przedszkolaki i trochę
starsze dzieci, wymachujące balonikami,

LAUREACI II OGÓLNOPOLSKIEGO
FESTIWALU PASZTETNIKÓW

Pozdrowienia dla wszystkich czytelników „Czasu
Ostrzeszowskiego” z pobytu w Zakopanem. Miasteczko jest śliczne, chodziłem do Doliny Kościeliskiej i do Morskiego Oka,
śle gazeciarz
Sebastian Mikołajczyk
Serdeczne pozdrowienia ze słonecznego Sarbinowa dla redakcji i czytelników śle Jerzy Wiedemann

Swoje kulinarne umiejętności prezentować mogły zarówno firmy działające w branży spożywczej, jak również szkoły, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i osoby indywidualne, które efektami wielopokoleniowych tradycji, a czasem
własnej inwencji kulinarnej postanowiły podzielić się z szerszą publicznością. Dzięki
temu światło dzienne ujrzało wiele oryginalnych produktów o nazwach, których próżno szukać podczas codziennych zakupów w sklepach spożywczych.

W konkursie „Na potrawę z gęsi”
- W kategorii „Przedsiębiorstwa i firmy branży mięsnej” 1. miejsce przyznano firmie
„Katering HEŁKA” z Sieroszewic za „Gęś faszerowaną”
- W kategorii „Osoby indywidualne” laureatką 1. miejsca została Marlena Stefańska
z miejscowości Marydół, gm. Ostrzeszów za „Gęś nadziewaną z kaszą po staropolsku”.
- Wyróżniono Grażynę Semberecką z Mąkoszyc, gm. Kobyla Góra za „Kiełbasę
z gęsi”.

Pozdrowienia z obozu sportowego w Łukęcinie
przesyłają juniorzy ,,Zefki” wraz z trenerem i panią Kierownik Agnieszką
20.08.07r

Pozdrowienia z Milford Haven w Zachodniej Walii
dla całej Redakcji „Czasu Ostrzeszowskiego”
Leszek
PS Budujemy przystań dla statków do rozładunku
gazów płynnych

W konkursie „Na najlepszy pasztet Wielkopolski” laureatami zostali:
- w kategorii „Przedsiębiorstwa i firmy branży mięsnej”
1. Wytwórnia Pasz i Koncentratów Tasomix z Biskupic Ołobocznych za „Pasztet
z gęsi zapiekany w cieście”
2. WWŻ Profi z Grabowa za „Pasztet staropolski”
3. Delikatesy Mięsne „Prosiaczek” z Poznania za „Pasztet z indyka ze śliwką”
- w kategorii „Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarstwa Agroturystyczne”
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Klonie, gm. Czajków za „Pasztet z grzybów po staropolsku”
2. Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich – Komorów za „Pasztet mieszany od prababci”
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Klonie za „Pasztet borowikowy”
- w kategorii „Szkoły”
1. Zespół Szkół nr 3 w Ostrzeszowie za „Pasztet królewski”
2. ZS nr1 w Ostrzeszowie za „Pasztet drobiowy z chrzanem”
3. ZS nr3 w Ostrzeszowie za „Pasztet dworski”
- w kategorii „Osoby indywidualne”
1. Ewa Nosowska z Ostrzeszowa za „Pasztet z indyka i nie tylko”
2. Henryk Daszczyk z Ostrzeszowa za „Pasztet z dzika z borowikiem”
3. Halina Skrzypek z Racławic, gm. Kraszewice za „Pasztet racławicki z królika”
- Wyróżnienia otrzymali:
- firma „Stefan Słociński Rzeźnictwo Wędliniarstwo” z Bukowca za „Pasztet
w osłonce”
- Renata Miller z Racławic, gm. Kraszewice za „Pasztet domowy wędzony”
- WWŻ PROFI S.A. z Grabowa n/Prosną za „Wielkopolski pasztet z drobiu”
Oceny produktów w poszczególnych konkursach dokonywały dwie niezależne kapituły, w skład których weszli m.in.: dr Grzegorz Russak - Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, prof. dr hab. Włodzimierz Dolata z Instytutu Technologii
Mięsa Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz prof. dr hab. Stanisław Wężyk i dr Halina
Bielińska z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Gęsi.

NOWOCZESNE MATERIAŁY BUDOWLANE DLA PAŃSTWA DOMU
NATYCHMIAST NOŚNE
NADAJĄ SIĘ NATYCHMIAST
DO CHODZENIA

Masywne stropy
gotowe Dennert DX
oraz róźnorodne
elementy schodowe –
perfekcyjny zespól z
maksymalną swobodą
planowania oraz
mistrzowie na kaźdej
budowie!

Strop
Schody
Skrzynie
roletowe
Pustaki + Ściana
Kominy
Nadproża
Kolumny
= wszystkie
elementy surowe
bezpośrednio od producenta

Czas dostarczenia około 2 tygodni od zamówienía!
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