®

ROK XV NR

27(693)

02.07.2008

DATA:
CENA: 1zá 90gr
(w tym 7% VAT)

ISSN 1425 - 2562
Indeks 325163
OdwiedĨ nas w Internecie
www.czasostrzeszowski.pl

Dni Ziemi Ostrzeszowskiej mają już paroletnią tradycję. Z roku na rok impreza się rozrasta – dosłownie, bowiem parking za Basztą
już nie starcza, aby pomieścić wszystkie
zamki, kolejki, trampoliny, stoiska z zabawkami czy wreszcie stoły do biesiadowania.
Na szczęście impreza rośnie nie tylko wszerz,
bo atrakcji również nie brakuje. Czegoż to nie

było w tym roku? Roztańczony Arab, samolot przelatujący tuż nad głowami bawiących
się ludzi i zrzucający szczęśliwe losy czy
podniebne skoki na batucie oraz cały zestaw
mniej ekstrawaganckich zabaw, ale przecież
cieszących dzieci, także te w sile wieku. Na
dodatek, mimo złych prognoz, pogoda była
jak marzenie, nie licząc paru kropel deszczu
w czasie koncertu VOX-u. Właśnie koncerty

stanowiły moim zdaniem, ale pewnie też i
większości bawiących się ostrzeszowian,
tę największą „siłę rażenia” dwudniowych,
festynowych zmagań. W sobotę, 28 lipca
gwiazdą wieczoru był zespół „VOX”, dzień
później o serca fanów, głównie fanek, walczyły „LESZCZE”

LIPCOWA DZIEWCZYNA

Kasia

fot. L Grabowski

LESZCZE I VOX – GŁÓWNE ATRAKCJE
DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ

Dokończenie na str. 10

WIELICZKO PHU
Najniższe ceny opon!

Ekspresowa wymiana
z wyważeniem gratis.
Osobowe, dostawcze, ciężarowe.

Pomóżmy odnaleźć rodzinę!
Szanowni Państwo,
piszę w imieniu p. Michaela Marka, który
w najbliższy piątek przyjeżdża do Ostrzeszowa, aby odnaleźć rodzinę. Bylibyśmy
wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo zamieścić informację na ten temat w środowym
numerze Państwa tygodnika, być może
uda się nawiązać kontakt z kimś z rodziny.
Rodzina Marek pochodzi z Niedźwiedzia i
Ostrzeszowa.
Z poważaniem
Łukasz Bielecki
Od redakcji: oczywiście bardzo chętnie
zamieszczamy tę informację (poniżej) i życzymy powodzenia.
***
Michael i Charlotte Marek z Vermillon w
Południowej Dakocie odwiedzą Ostrzeszów
w dniach 4-6 lipca br., szukając, jak to mówią w Ameryce, swych korzeni.
Dziadek Michaela, Michał Marek urodził
się w Niedźwiedziu w roku 1880 i opuścił
dom jako nastolatek, by już nigdy do niego
nie powrócić. Służył w pruskiej armii, a później wyjechał do Wisconsin w USA, gdzie
założył rodzinę i mieszkał do końca życia.

Mój dziadek zmarł, gdy miałem dwa lata
- mówi p. Michael Marek. - Słabo go sobie przypominam, a moi rodzice nigdy nie
wspominali, skąd przybył”.
Michael Marek odkrył, że jego dziadek
urodził się w Niedźwiedziu, w okresie zaborów zwanym Baerwalde. Informacja ta
znajdowała się w dokumentach Urzędu Imigracyjnego. Z pomocą Łukasza Bieleckiego
z Poznania Marek odnalazł akt urodzenia
dziadka i akt ślubu pradziadków, posiadane
przez Archiwum Państwowe w Kaliszu.
Moi pradziadkowie nazywali się Marcin
Marek, urodzony w Niedźwiedziu w roku
1855, oraz Marianna Katarzyna z d. Zahn,
urodzona w roku 1857 w Marienthal. W
rodzinie znajdujemy też nazwiska takie jak:
Bartsch, Chrzesmański, Hoffman, Matysik,
Nokielski, Pohla, Vetterkind.
Uczęszczali oni do kościoła ewangelickiego w Ostrzeszowie- mówi Marek - bardzo
chętnie zobaczymy ten kościół, obecnie katolicki, jak też zwiedzimy Ostrzeszów i okolice, a może uda się odnaleźć żyjących tam
wciąż krewnych.
Pan Michael Marek zachęca do zgłasza-

nia się osoby z Ostrzeszowa i okolic, które
mogą być jego krewnymi. Można do niego
pisać na adres mimarek1@hotmail.com
Natomiast, aby umówić się z nim na spotkanie podczas jego wizyty z Ostrzeszowie,
prosimy kontaktować się z Łukaszem Bieleckim, tel. 511 119 027.

KLIMATYZACJE
Obsługa układów klimatyzacji
manualnych i klimatronik.
Osobowe, ciężarowe, autokary.

Komputerowa diagnostyka
silników i układów
elektronicznych wszystkich typów pojazdów
ABS, ESP, AIR BAG, AS itd.

OLEJ
NAPĘDOWY
Z DOWOZEM DO KLIENTA

Urzędowe
złomowanie
pojazdów.
Transport
gratis.

Tachografy,
legalizacja i naprawa.
Cyfrowe i analogowe;
części zamienne.

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

(062) 734 30 92
501 078 706

Syców ul. Szosa Kępińska 77, tel. 062 785 20 29, 062 785 26 60
Czynne od poniedziałku do soboty od 7.00 do 20.00

