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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.
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DINO w miejsce PIEKARNI
„PragnĊ podzieliü siĊ z Szanowną Redakcją oraz Czytelnikami smutną wiadomoĞcią. Mianowicie w Kobylej Górze runĊáa
ikona miejscowoĞci – PIEKARNIA. MoĪna powiedzieü zostaá
wyburzony obiekt strategiczny,
po gruntownej modernizacji,
przygotowany do wypieku pieczywa. Szkoda, Īe mądrych ludzi
w Polsce ubywa w zastraszającym tempie. „Na mieĞcie” mówią,
Īe GS podpisaá korzystne umowy
z Chinami na waÀe ryĪowe. Tymczasem áączmy siĊ wspólnie w
„BÓLU I NADZIEI”.
Teraz Polska
Wstrząsnąá i zaintrygowaá mnie ten krótki list
nadesáany przez Czytelnika. Wstrząsnąá, albowiem
jeszcze póátora roku temu
podziwiaáem odnowioną
piekarniĊ, którą z dumą pokazywaá mi ówczesny dzierĪawca. Mówiá wprawdzie
równieĪ o problemach, lecz
wydawaáo siĊ, Īe wszystko
da siĊ przezwyciĊĪyü i juĪ
niebawem kobylogórzanie
i mieszkaĔcy okolicznych
wiosek bĊdą mogli skosztowaü ĞwieĪego chleba
i smacznego pieczywa z
tutejszej piekarni. Tymczasem tu taka
smutna wiadomoĞü. Ale skoro jest ona
prawdziwa, postanowiáem zobaczyü z
bliska co siĊ staáo i co dzieje siĊ w tym
miejscu.
I zobaczyáem… Po piekarni nie ma
nawet Ğladu. W miejscu, gdzie górowaá komin, dziĞ stoją mury nowego
budynku. Jak dowiadujĊ siĊ od jednego z kierowników prowadzonych tutaj
prac – Jerzego Wáodarczyka, powstaje
w tym miejscu market spoĪywczy sieci
DINO.
Gáównym wykonawcą trwających
tam robót jest krotoszyĔska ¿rma,
zaĞ jednym z podwykonawców - „Eurobud” i to wáaĞnie pracowników tej
¿rmy zastaáem na placu budowy.
„18 lipca rozpoczĊliĞmy rozbiórkĊ
starej piekarni, trwaáo to okoáo dwóch
tygodni – mówi Jerzy Wáodarczyk. Od
10 sierpnia zaczĊáa siĊ juĪ budowa
marketu – kopanie fundamentów,
wylewanie, stawianie murów. ZakoĔ-

Firma WAMAM
oferuje

sprzedaż paliw
produkcji PKN Orlen
płynnych z dowozem
•
olej napędowy
•
olej opałowy
CENY DO NEGOCJACJI, FA VAT

Zapraszamy również
nież d
do stacji
LPG.

tel. 662 1
132 200; 662 132 400
Ostrzeszów, ul. gen. Sikorskiego 60

STUDNIE

GâČBINOWE
• przydomowe
ujĊcia wody
• odwierty
• pompy ciepáa
tel. 505 325 777

czenie budowy w stanie surowym
powinno nastąpiü do koĔca sierpnia,
jednakĪe samo otwarcie sklepu planowane jest na początek listopada”.
Przyznaü trzeba, Īe prace posuwają siĊ doĞü szybko, mury juĪ prawie
stoją, zaĞ sam sklep moĪe konkurowaü
wielkoĞcią z marketami w innych miejscowoĞciach. Powierzchnia budynku
ma wynieĞü ok. 540m2, a sama czĊĞü
sklepowa ok. 450m2. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe bĊdzie to caákiem duĪy
market, a na pewno najwiĊkszy w
Kobylej Górze.
Ale to nie wszystkich cieszy. Zapy-

tani przeze mnie mieszkaĔcy Kobylej
Góry teĪ z nostalgią wspominają piekarniĊ i Īaáują, Īe juĪ jej nie bĊdzie.
Sklep mógá przecieĪ powstaü w kaĪdym innym miejscu, mówią niektórzy
z mych rozmówców. Owszem, są teĪ
máodzi, którym piekarnia nie wydaje
siĊ zbytnio potrzebna, za to cieszą siĊ
z nowego marketu. Znak czasów.
Dotąd wáaĞcicielem piekarni byáa
Gminna Spóádzielnia „Samopomoc
Cháopska” w Kobylej Górze. Postanowiáem wiĊc dowiedzieü siĊ od pani
prezes Doroty Nolbert, co staáo siĊ
powodem tak daleko idącej zmiany.
„Piekarnia dáuĪszy czas przeznaczona byáa do wynajĊcia, jednak
nie znaleĨliĞmy dzierĪawcy. Walne
zebranie czáonków spóádzielni, które
jest wáadne rozporządzaü majątkiem
GS, zdecydowaáo jeszcze w ubiegáym
roku, Īe jeĞli do koĔca 2011 r. nie uda
siĊ wydzierĪawiü piekarni, naleĪy podjąü próbĊ sprzedaĪy caáego obiektu.

EKO
GROSZEK
WAPNO
NAWOZOWE
KAMIEē
OZDOBNY
SIEDLIKÓW 71C
TEL. 785-230-400

Tak teĪ siĊ staáo. Pomimo wielomiesiĊcznych ogáoszeĔ (m.in. na áamach
„Czasu Ostrzeszowskiego”) Īaden
dzierĪawca siĊ nie zgáosiá, wiĊc ogáosiliĞmy przetarg na sprzedaĪ. Przetarg
wygraáa spóáka prawa handlowego z
okolic Krotoszyna (która najprawdopodobniej potem odsprzedaáo teren
wraz z piekarnią sieci DINO – dopisek
red.). PrzystĊpując do ogáoszenia
przetargu, przyjĊliĞmy, Īe oferty nie
muszą dotyczyü branĪy piekarniczej.
Nie interesowaliĞmy siĊ, co nabywca
zamierza tam robiü, trochĊ dlatego, by
nie odstraszaü potencjalnych klientów.
PóĨniej, gdy
juĪ podjĊliĞmy decyzjĊ
o sprzedaĪy,
straciliĞmy
wpáyw na to,
co na sprzedanej nieruchomoĞci bĊdzie
robiá
nowy
wáaĞciciel.
Czy teraz
nie Īaáuje Pani
tej decyzji?
Byáa
to
decyzja czáonków GS, wiĊc
ja miaáam na
nią
wpáyw
niewielki. O
sprzedaĪy mienia decyduje walne zebranie czáonków, w którym mogą wziąü
udziaá wszyscy czáonkowie spóádzielni.
I oni to, w zdecydowanej wiĊkszoĞci,

Serdeczne podziċkowanie
wszystkim uczestnikom

Doīynek ParaÀalnych

za wspólne ğwiċtowanie po zbiorze tegorocznych plonów, doīynkowe
biesiadowanie i udanĆ zabawċ.
Miastu i Gminie Ostrzeszów oraz wszystkim
darczyĕcom zarówno Àrmom, jak i osobom
prywatnym za wsparcie materialne i wszelkĆ
pomoc
skâada
spoâecznoğý paraÀi Niedĩwiedĩ
z ks. proboszczem Kazimierzem Brdċkiem

BEZPàAT N E
1 wrzeĞnia (sobota) br.
w godz. 8:00-15:00
Zakres usáugi:
- komputerowe badanie wzroku
- dobór okularów korekcyjnych u dorosáych
- pomiar ciĞnienia wewnątrzgaákowego (wykrycie jaskry)
Prosimy o zabranie swoich okularów korekcyjnych.

Przesyãki kurierskie
Àrmy GLS

RABATY!

PACZKA DO 30KG 30Zà,

W tym dniu dodatkowe UPUSTY dla Nauczycieli i Uczniów, a takĪe inne PROMOCJE!

dostawa w ciągu 24 godz.
RównieĪ zagraniczne
Grabów, tel. 606 644 466

W celu sprawnej obsáugi pacjentów prosimy o wczeĞniejszą rejestracjĊ.
Centrum Optyczno-Okulistyczne „Goncerzewicz” – Ostrzeszów, pl. Borek 9.
Telefon: 62 730-14-72

tel: 62 730 83 10

- ŒRUBY, WKRÊTY, £¥CZNIKI
- OKNA DACHOWE

CODZIENNIE NOWA

Rogaszyce 254
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www.dachy-mczekaj.pl
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Przy realizacji recept w naszym Centrum gwarantujemy wysokie

- NARZÊDZIA, ELEKTRONARZÊDZIA
- BOAZERIA, DESKI TARASOWE, KVH

SprzedaĪ jabáek
i soków
naturalnych

Gospodarstwo sadownicze
Aleksander O¿erski
KsiąĪenice, ul. Wiejska 29
tel. 600 202 306

BADANIE OKULISTYCZNE

HURTOWNIA DEKARSKA
- DACHÓWKI, BLACHA, PAPA

za starą piekarnią, której nikt nie potra¿á (nie chciaá) uruchomiü. I to teĪ
jest sáuszna opinia. ĝwiat - czy tego
chcemy, czy nie – zmienia siĊ, upadają
stocznie, huty, wielkie zakáady zatrudniające tysiące ludzi, a tutaj Īaáujemy
maáej piekarni, w której na dodatek
nikt pracy nie straciá, bowiem od lat
byáa nieczynna. A jednak to tylko
póá prawdy. Pewien mądry czáowiek
powiedziaá mi niedawno: „Powstają
wszĊdzie nowe markety peáne towarów, a kto ma w nich kupowaü, skoro
nikt nie buduje fabryk, zakáadów
pracy, w których mogliby ludzie pracowaü, zarabiaü pieniądze, za które
potem mogliby nabywaü towary. To
jest chory system”.
MoĪna oczywiĞcie zaáoĪyü, Īe
dla czĊĞci spoáeczeĔstwa zarabianie
pieniĊdzy w fabryce, zamiast np. na
gieádzie, wydaje siĊ takim samym
anachronizmem jak stara, niepotrzebna piekarnia. Dla tych osób DINO w
miejsce PIEKARNI to nie tylko znak
czasów, to potrzeba chwili. Tam przecieĪ bĊdzie taki wybór ĪywnoĞci, Īe
Īycia maáo, by wszystkiego spróbowaü. Byü moĪe. Pewnie i chleba teĪ
tam nie zabraknie, ale tego z maáej
kobylogórskiej piekarni nigdy juĪ nie
zjesz.
K. Juszczak

Ceny hurtowe

CENTRUM OPTYCZNO-OKULISTYCZNE „GONCERZEWICZ”
ZAPRASZA NA

Redakcja czynna w dni powszednie od 800 do 1600. We wtorki czynna od 1100 do 1500.
Ogáoszenia drobne przyjmujemy do CZWARTKU do godz. 1200, tel. 730-14-90.

REGIONALNY TYGODNIK
INFORMACYJNY

zgodnie z postanowieniami statutu GS,
zadecydowali o wystawieniu piekarni
na sprzedaĪ.
Czy chociaĪ opáaciáa siĊ ta transakcja?
Nie musimy przeprowadzaü remontów, sprawdzaü przewodów kominowych, uziemienia, páaciü podatku od
nieruchomoĞci (20zá za 1m2), a wiĊc
nie musimy ponosiü znaczących kosztów bez jakichkolwiek przychodów – o
to juĪ martwiü siĊ Spóádzielnia nie musi. Ale oczywiĞcie piekarni Īal. To byáa
jedyna piekarnia nie tylko w Kobylej
Górze, ale w caáej gminie. Zrobiáam
wszystko, aby zostaáa, ale nie udaáo
siĊ. Po prostu nie udaáo siĊ znaleĨü
takiego nabywcy, który by to od nowa
poprowadziá”.
***
KtoĞ powie – mamy XXI wiek –
ludzie tracą pracĊ, muszą emigrowaü
„za chlebem” i nikt siĊ nad nimi nie
rozczula, a tu kilku „dziadków” páacze

e-mail: poczta@czasostrzeszowski.pl

PROMOCJA

murowanie
szpachlowanie
malowanie ocieplanie i
inne usáugi budowlane

SZYBKO TANIO
SOLIDNIE
tel. 663 056 464

APTEKI

Plan dyİurów wieczornych i popoãudniowych
„Przyjazna” od 27.08 do 2.09, tel. 594-17-10
„Pod Wagą” od 3.09 do 9.09, tel. 730-32-23
DyĪury w dni powszednie od godz. 20 00 - 2200,
wolne soboty 800 - 2200, niedziele i ĞwiĊta 9 00 - 2200

Po godz. 22.00 w sprawach nagãych dostčpna apteka Jagielloęska,
Ostrzeszów, ul. A. Jagiellonki 30, tel. 730-94-64.

