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MIKSTAT ZNOWU ZATŁUSZCZONY

MISTRZYNI POLSKI W OSTRZESZOWIE!

W czwartek rano (21 czerwca) mieszkaniec Mikstatu powiadomił nas, że po
obfitszych opadach, na ul. Brzozowej w
Mikstacie pojawiła się tłusta substancja,
która, spływając z drogi, zanieczyściła
niżej położone posesje, a tłuszcz na
drodze i chodniku stanowi zagrożenie
zarówno dla ruchu kołowego, jak i pieszego oraz środowiska.
Dokończenie na str. 3.

Ogromnym sukcesem dla Agnieszki
Jeziornej (LKS „Orkan” Ostrzeszów)
zakończyły się rozegrane na początku
czerwca br. w Siedlcach Mistrzostwa
Polski LZS w Lekkoatletyce. Agnieszka
najpierw wygrała biegi eliminacyjne na
dystansie 100m, a potem w pięknym
stylu zwyciężyła w biegu finałowym
na tym samym dystansie. Podczas
zawodów Agnieszka ustanowiła nowy
rekord powiatu i klubu na dystansie
100m – 12,17.
W gronie medalistów znalazł się
także inny zawodnik „Orkana” Mateusz

Maury - uczeń ZS nr 1 w Ostrzeszowie,
który zdobył tytuł Wicemistrza Polski LZS na dystansie 200m z czasem
22,40, oraz wywalczył brązowy medal
w biegu na dystansie 400m – 49,15.
Oboje zawodnicy na co dzień trenują
z trenerem Dawidem Sobierajem. Trener i zawodnicy dziękują Powiatowemu
Zrzeszniu LZS, Staroście Ostrzeszowskiemu oraz Radnym Rady Powiatu
w Ostrzeszowie za pomoc w organizacji wyjazdu na zawody.
(emes)

DNI ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ
W BLASKU ZAKOPOWERA

Hania

ZAKOPOWER - największa gwiazda imprezy.

CZERWCOWA DZIEWCZYNA

Zakopower! Zakopower! Zakopower!... Tak skandowano
w trakcie i po zakończeniu koncertu tego bodaj najpopularniejszego dziś w kraju zespołu. Krzyczeli nie tylko fani
grupy, ale wszyscy, którzy zjawili się na koncercie, czyli
kilka tysięcy gardeł. Trzeba przyznać, że ta kapela spod
Giewontu, łącząca w nowoczesny sposób muzykę rockową
i góralskie klimaty, wywarła wrażenie swym występem. Na
tak gorące przyjęcie muzycy odpowiadali bisami, wśród
których nie mogło zabraknąć utworu „Boso” – najwięk-

szego dziś hitu wszelkich list przebojów. A nawet gdy zespół opuścił
już scenę, to i tak kilkadziesiąt minut
Sebastian Karpiel Bułecka podpisywał
płyty i rozdawał autografy rozentuzjazmowanym fanom. Występ Zakopowera był ostatnim, mocnym akordem,
kończącym tegoroczne DNI ZIEMI
OSTRZESZOWSKIEJ. Organizatorom,
czyli OCK należą się słowa uznania za
to, że udało im się sprowadzić zespół,
który w tym roku (a nie przed laty) jest
na absolutnym TOP-ie, zdobywając
„Superjedynki”, „Fryderyki” i platynowe płyty.
Dokończenie na str. 12.

OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Przy przeglądzie mycie z woskowaniem GRATIS lub niespodzianka!
MECHANIKA POJAZDOWA
MYJNIA SAMOCHODOWA
OPONY, FELGI – NOWE I UŻYWANE
OLEJE SAMOCHODOWE – SPRZEDAŻ, WYMIANA GRATIS
PRZEWOZY AUTOKAROWE

TANIO

SOLIDNIE

RATY

L – nauka jazdy
kat. A, B, C, D, E,
rozpoczęcie kursu
kat. B – 4 LIPCA
Nauka jazdy na kat. C, C+E - nowy Man TGL
Promocja - możliwość negocjacji cen
Kurs dla kierowców – przewóz osób - 6 LIPCA
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